Capa: Residencial Maiorca está sendo entregue pela Opinião
Engeplus no Embaré, em Santos, perto de toda
a comodidade, como praia, shopping, escolas,
cinemas, supermercados, restaurantes, e do
diversificado comércio das avenidas Epitácio
Pessoa e Pedro Lessa........................Págs. 5 a 7.
Capa: Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

Veículos & Negócios
O editor Nelson Tucci avalia que a indústria automotiva
bem que começou otimista o ano, quando o dirigente Luiz
Carlos Moraes chamou de otimismo moderado.Pág. 9.
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População ajuda a
definir o futuro do
crescimento
urbano pelos
próximos anos

U

Sem graça

m aparente imbecil revive o cômico
Maçaranduba, personagem do extinto
programa Casseta & Planeta da Rede
Globo. Marombado e com 2 metros de altura, sai
ameaçando a todos que atravessam o seu caminho.
E os que não atravessam também. Bad boy
estereotipado, lança ataques frequentes às
instituições da República, pedindo ora o fechamento
do Congresso, ora o fechamento da mais alta Corte
de Justiça e sugere que os integrantes deste último
devem se cuidar para não serem colhidos na
porradaria. Como a Idade Média encerrou-se uns
50 anos antes de o Brasil ter sido descoberto, não
dá para dizer que as ruas do Rio de Janeiro e do
Planalto Central assistiram a uma infeliz volta ao
passado. Não vivemos essa época por aqui, mas em
tempos presentes temos personagens que
envergonhariam os antigos monarcas que atiravam

restos de comida junto às fezes reais, morro abaixo,
como prática sanitária. O pulha em questão, que
mais parece um pit bull quando está fora das grades,
ameaça quem lhe der na telha  mulheres e policiais
inclusive. Mas, a troco de quê o sujeito bate na
democracia? Por que invoca medidas contrárias à
razão de seu próprio mandato parlamentar? Certeza
ainda ninguém tem, mas o ministro Dias Toffoli, do
STF, disse, na TV Bandeirantes, no domingo, 21, que
investigações apontam financiamento internacional
para ações contra a democracia no Brasil. Há muita
gente levando grana de fora para bagunçar o coreto.
Literalmente! Poucas vezes se ouviu coisa tão grave.
A acusação parte de um ministro do STF e isto não é
pouca coisa. Acenderam as luzes amarelo-roxas. Os
Maçarandubas cover não estão querendo fazer
graça, e tampouco agem de brincadeira. É preciso
redobrar a atenção.

Direito ao esquecimento
ISABELLA SILVA MACHADO
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Até 18 de março os moradores de Santos poderão enviar
sugestões para o novo Plano Diretor e a nova Lei de Uso
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Por meio do projeto Nômades Digitais Madeira, a Ponta
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direito ao esquecimento nada
mais é que a prerrogativa dos
indivíduos em ter determinado fato
de sua vida, ainda que verídico,
mantido em sigilo, ou seja, sem ser
amplamente divulgado ao público
em geral, tendo em vista eventuais
transtornos e sofrimentos que
podem ser experimentados. No
Brasil, este direito respaldava-se no
direito à vida privada, intimidade e
honra, previstos no artigo 5º, inciso
X, da nossa Carta Magna.
Entretanto, na quinta-feira dia
11 de fevereiro de 2021, o Supremo
Tribunal Federal, por 9 votos a 1,
decidiu que a ideia do direito de
esquecimento é incompatível com a
Constituição Federal, na medida em
que configuraria forma de censura. A
ministra Cármen Lúcia, sobre o
tema, destacou o seguinte:
Num país de triste desmemória
como o nosso, discutir o direito ao
esquecimento como direito
fundamental, de alguém poder impor
silêncio ou segredo de fato ou ato
que pode ser de interesse público,
seria um desaforo jurídico para a
minha geração. A minha geração
lutou pelo direito de lembrar.
Deste modo, nestes casos,
imprime-se uma prevalência do
direito de liberdade de expressão
sobre os direitos de personalidade,
visto que, conforme afirmado pelo
ministro Ricardo Lewandowski a

liberdade de expressão é um direito
de capital importância, ligado ao
exercício das franquias
democráticas.
Note-se, ainda, que qualquer
controle prévio violaria o direito dos
jovens de próximas gerações
conhecerem a história do país e dos
indivíduos que formam a sociedade.
Por tais motivos, defenderam os
ministros que os eventuais abusos
ou excessos deverão ser analisados
caso a caso pelos juízes em face dos
parâmetros constitucionais,
observando-se, em especial, os
direitos de proteção à honra,
imagem, privacidade e da
personalidade em geral.
Importante observar, ainda, que
a Turma decidiu que mesmo que os
fatos divulgados tenham sido
deturpados, modificados ou
corrompidos de alguma forma, sua
veiculação não deve ser proibida
pela Justiça, que ficará responsável

Isabella: excessos
deverão ser analisados
caso a caso
apenas por julgar eventuais casos de
calúnia, injúria ou difamação sofrida
pela parte alegadamente prejudicada.
A questão veio à tona em virtude
de um recurso ajuizado pelos irmãos
de Aída Curi, vítima de um crime
violento nos anos 50, que buscavam
reparação da TV Globo por ter
reconstituído o caso no programa
Linha Direta, em 2004, sem a
devida autorização da família.
Restou-se decidido que a obrigação
de indenizar ocorre apenas quando o
uso da imagem ou de informações
atingirem a honra da pessoa
retratada e tiverem fins comerciais,
sendo que, no presente caso, foi
firmado entendimento pelo Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro que a
emissora apenas cumpriu com sua
função social de informar, alertar e
discutir o caso.
Portanto, os ministros do STF,
em sede de julgamento de recurso
acima mencionado, decidiram que o
direito ao esquecimento não se
compatibiliza com as normas
constitucionais, devendo eventuais
excessos serem analisados caso a
caso, tendo em vista que o direito de
liberdade de expressão supera, neste
âmbito, os direitos à personalidade.
Isabella Silva Machado é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Arq & Decor
Sidney Doll/Divulgação

Tecnologia e design na cozinha
Fotos Divulgação

Mais segurança e
praticidade na
higienização de alimentos

C

ombinando tendências de
design e novas tecnologias, a
Roca criou produtos para
facilitar a escolha e combinação de
pias e torneiras da cozinha. Com
foco na higienização de embalagens e
alimentos, as pias são produzidas
com materiais antibacterianos e
fáceis de assegurar a eficácia da
limpeza.
Presente na coleção Oslo, a
tecnologia Quarzex foi desenvolvida
com a finalidade de unir o design
elegante à alta resistência em pias.
Composto por 80% de quartzo e
20% de resinas, o resultado é um
produto com resistência a impactos,
arranhões e abrasão, capaz de
suportar temperaturas de até 180
graus.
Disponível em seis formatos e
tamanhos como forma de atender
diversas configurações, foram
criadas cubas simples ou duplas,
com ou sem área molhada e dois
tamanhos diferentes  1,00 x 0,50 m
e 0,80 x 0,50 m. Os acabamentos
gris e negro, com toque quente e
suave, complementam a beleza das
peças.
Devido a facilidade de limpeza,
os modelos em inox são os
preferidos. Além disso, outro ponto
decisivo e que pode influenciar na
escolha é a baixíssima porosidade 
fator que evita a proliferação de
bactérias. O inox conta com alta
durabilidade, não é corrosivo e
resiste às variações de temperatura.
Um dos principais atrativos das
cubas e pias de cozinha em louça da
coleção Beverly é a capacidade de
resgatar a memória afetiva, que pode
compor cozinhas com um estilo
vintage ou romântico. A louça era
muito utilizada em casas antigas e
teve seu valor recuperado pela Roca.
Nesta coleção, é possível encontrar
modelos de cuba de embutir em
múltiplas dimensões e nas versões
com ou sem mesa para metais.
Duráveis, as peças são
resistentes a impactos, suportando
altas temperaturas. Graças à sua
superfície lisa a linha é muito
higiênica, fácil de limpar e preserva a
cor por mais tempo.
Outro ponto importante na
cozinha é a escolha das torneiras,
pois além de serem as responsáveis
na higienização de tudo que é
consumido dentro de casa, ela pode

influenciar no visual do ambiente.
Antes de escolher a torneira ideal, é
necessário saber a dimensão correta,
para que não haja erros ou
problemas no futuro.
Na cozinha é necessário ter
espaço de manuseio para lavar
alimentos e as louças. Por isso, é
preciso manter uma distância de 30
cm entre a bica e a cuba,
independentemente se a torneira é de
parede ou bancada. Já em relação ao
ralo, a bica deve ficar em cima, ou a
4 cm para trás, evitando que
respingue para fora da pia.
Diferentemente das torneiras
convencionais, que possuem um
volante que regula a intensidade da
saída de água fria, o misturador traz
dois volantes, um de água fria e
outro de quente, que podem ser
Coleção Beverly:
cozinhas mais bonitas e
modernas

acionados isoladamente ou ao
mesmo tempo para regular a
temperatura e o volume de água.
Os monocomandos têm a
praticidade como principal destaque,

Cuba da coleção Oslo:
tecnologia Quarzex,
da Roca
já que utiliza apenas um volante
para comandar a temperatura e o
volume de água com um único
movimento. Os produtos têm
garantia de 10 anos.
Disponíveis em opções com bica
em design curvo ou reto com ângulo
de 90°, os monocomandos da
coleção Syra trazem charme e beleza
à cozinhas e espaços gourmets. A
escolha de temperatura nas opções
quente ou fria favorece a limpeza e o
preparo de alimentos.
Desenvolvidos para cubas de
apoio, os misturadores
monocomando de mesa da coleção
Singles One oferecem funcionalidade
e, devido seu arejador oculto,
proporcionam economia de até 50%
de água.

Chevron proporciona
personalidade ao banheiro

Ah! O clássico
chevron

Z

igue-zague, espinha de peixe,
chevron, seja qual for o nome
para descrever essa padronagem
clássica no décor, ela é capaz de
conferir personalidade e movimento
onde for empregada. Popularizada
na década de 50 pela grife italiana
Missoni, o sucesso levou a estampa
geométrica para diversos cantos da
casa. O chevron é clássico, versátil
e democrático, podendo ser usado
com cores neutras ou marcantes, em
revestimentos, objetos ou
tapeçaria, sugerem as arquitetas do
Studio Mac, Marina Salomão e
Carol Multini.
Seja em papel de parede ou
numa paginação bem pensada de
revestimentos, o chevron pode ser o
elemento que evidencia o destaque
para uma parede da casa. Ele pode
facilmente ser utilizado em diversos
ambientes, como no quarto, sala ou
até banheiro e cozinha, como
backsplash. O importante é saber
balancear, acrescentam Marina e
Carol.
O tapete é uma ótima forma de
explorar a padronagem. Capaz de
trazer aconchego e ainda delimitar
ambientes, ele é um item essencial na
decoração e pode se tornar destaque
nos espaços, por revestir uma
grande área. Em nosso projeto,
escolhemos um modelo com o
clássico P&B, trazendo o chevron
com zigue-zague mais amplo. Ele se
coordena com a paleta de cores do
living, explicam.
O chevron pode ser explorado
também em detalhes, como em
objetos decorativos, almofadas e até
enxoval. Por ser uma estampa
clássica, é uma forma segura de
garantir personalidade aos projetos,
asseguram as profissionais.
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 Grupo de Trabalho Pessoa com Deficiência Adulta e Idosa foi

lançado em São Paulo pela secretaria de estado dos Direitos da Pessoa
com Deficiência, em conjunto com as secretarias de estado da Saúde e
Desenvolvimento Social, visando ações de melhoria na qualidade de vida
das pessoas adultas e idosas com deficiência. No estado existem mais de
2,4 milhões de pessoas com deficiência adultas e idosas, sendo 47,42%
delas adultas (entre 30 e 59 anos) e 42,53% de pessoas com deficiência
idosas (acima de 60 anos).
Divulgação

Cidade
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População pode
participar com sugestões
até 18 de março

Uma Jornada
Adolescente: Jubileu
de Ouro da Sodiprom
 Nascida da inspiração de um

juiz de Direito, fomentada por
um corpo de voluntários e
mantida com o esforço de
empresários locais, a Sociedade
Diademense de Proteção ao
Menor (Sodiprom) completa 50 anos, oferecendo treinamento e
encaminhamento de meninos e meninas para as empresas via programas
Jovem Aprendiz, e ganhou um presente em seu Jubileu de Ouro: o livro
Uma Jornada Adolescente, organizado pela CEO da Ampliart, Sandra
Mimoto, e escrito pelo jornalista Nelson Tucci.
 Associação Brasileira das
Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços constatou que os
pagamentos com cartões de crédito,
débito e pré-pagos movimentaram
R$ 2 trilhões no ano passado, uma
alta de 8,2% no em relação a 2019.

 Aplicativo VIPy, desenvolvido

pelo Movimento Compre & Confie,
possibilita que o consumidor realize
seu pedido on-line com mais
segurança e confiabilidade nas mais
de 5 mil varejistas parceiras da
marca.

 Concessionária Ecovias, em parceria com a Agência de Transporte do

Estado de São Paulo (Artesp), testa em fevereiro, na rodovia Imigrantes,
o projeto SOS Ecovias, em www.sos.ecovias.com.br, um canal de
mensagens de texto gratuito, em que o motorista pode usar o celular, sem
gastar o plano de dados, para falar com o Centro de Controle
Operacional (CCO), dinamizando assim o atendimento de segurança na
pista.

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

Santos debate diretrizes
Cidade terá novo Plano
Diretor e nova Lei de
Ocupação do Solo

P

or meio do programa Renova
Santos, a secretaria municipal
de Desenvolvimento Urbano
(Sedurb) está recebendo
contribuições da população para
definir como serão o novo Plano
Diretor e a nova Lei de Uso e
Ocupação do Solo. Até 18 de março
os moradores poderão ajudar a
definir o futuro do crescimento
urbano pelos próximos anos.
As duas legislações permitem ou
limitam, por exemplo, a construção
de prédios em determinadas regiões.
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participação de toda a sociedade,
pois são leis que modificam o futuro
da cidade, para onde e como ela vai
crescer, destacou o secretário do
Desenvolvimento Urbano, Glaucus
Farinello: As oficinas são
importantes para auxiliar os
moradores, não apenas para
entenderem do que se trata a lei, mas
principalmente para que possam
contribuir na construção de Santos.
Após o processo de
contribuição dos cidadãos, ainda
serão realizadas quatro audiências
presenciais sobre o tema. A
expectativa é de que as diretrizes do
plano e da lei sejam encaminhadas à
Câmara de vereadores até o meio do
ano.

SP, o estado mais populoso
A

Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (Seade)
divulgou em fevereiro estudo sobre a
população paulista e, segundo as
projeções, neste ano o estado
atingirá o patamar de 44,9 milhões
de habitantes. A população cresceu
20% em 20 anos, com um acréscimo
de 7,4 milhões de pessoas,
reafirmando São Paulo como o
estado mais populoso do Brasil.
A Seade afirma que a redução da
fecundidade influenciou a diminuição
da proporção de jovens, enquanto as
gerações antigas e mais numerosas se
deslocaram em direção ao topo da
pirâmide. A idade mediana, que
divide a população em duas parcelas
iguais, passou de 27,9 anos, em
2001, para 35,7 anos, em 2021,
4

São decisões que tornam cada vez
mais necessário o diálogo entre
Poder Público e população, visando
respeitar as tradições e
potencialidades de cada bairro.
Para participar, o munícipe deve
acessar o portal do Renova Santos,
em www.santos.sp.gov.br/
?q=portal/renovasantos, onde
encontrará as atuais legislações sobre
o tema e enviar e-mails com as
sugestões.
A Prefeitura também realizará
cinco oficinas presenciais, em
diferentes pontos da cidade, com
técnicos da Sedurb, que estarão à
disposição para orientar os
interessados e tirar eventuais
dúvidas. É importante garantir a

mostrando que, em duas décadas,
essa idade aumentou quase oito anos
e deverá se expandir ainda mais no
futuro.
Em 2021, o índice de
envelhecimento no estado é de 83
pessoas de 60 anos e mais para cada
100 menores de 15 anos. Na análise
regional, há maior concentração de
municípios com índices superiores a
100 ao Norte e Oeste do estado,
enquanto a Leste e ao Sul aparecem
os índices inferiores a 100. Em 281
municípios, o número de idosos
supera o de crianças e jovens,
destacando-se Álvares Florence
(240,3) e Santana da Ponte Pensa
(261,3). Já em 364 municípios as
crianças e jovens superam os idosos,
em especial Bom Sucesso de Itararé

(43,1), Itapevi (43,8) e Bertioga
(43,9).
A análise segundo o porte
populacional indica que, dos 645
municípios paulistas, 507 têm
menos de 50 mil habitantes e
respondem por apenas 15,3% da
população estadual. Eles se
distribuem em todo o território,
sendo que aqueles com até 10 mil
estão concentrados, principalmente,
na área centro-oeste do estado. Por
outro lado, 80 municípios possuem
mais de 100 mil habitantes e abrigam
75,9% da população paulista, os
quais se localizam mais comumente
em áreas metropolitanas ou se
configuram como sedes regionais.
Sozinha, a capital responde por
26,6% do contingente estadual.

Construção
Luiz Carlos Ferraz

Residencial Maiorca

Completo em
todos os sentidos
Apartamentos de 1, 2 e 3
dormitórios no Embaré,
em Santos
SANDRA NETTO

M

ais uma realização da
Engeplus Construtora e
Incorporadora, o
Residencial Maiorca está sendo
entregue na Rua Vergueiro Steidel,
221, Embaré, em Santos. Implantado
em terreno de 1.411,36 metros
quadrados, o empreendimento é
perto de toda a comodidade que a
vida moderna exige, como praia,
shopping, escolas, cinemas,
supermercados, restaurantes, e do
diversificado comércio das avenidas
Epitácio Pessoa e Pedro Lessa.
Além da excelente localização,
o Maiorca também é completo nas
opções de apartamentos, destaca a
diretoria da Engeplus, constituída
com a tradição de três gerações de
engenheiros, Roberto Barroso,
Roberto Barroso Filho e Diogo
Godinho Barroso. Apesar dos
inúmeros desafios gerados pela
pandemia, eles comemoram a venda
de praticamente todas as unidades,
restando apenas duas de 1
dormitório.
Para Roberto Barroso, um dos
motivos de as vendas terem sido um
sucesso se deve ao pouco retorno
proporcionado pelos investimentos
bancários: As pessoas estão

priorizando a compra de imóveis,
pois é um investimento mais seguro
e com retorno garantido. Inclusive, o
lançamento de nosso próximo
empreendimento, o Residencial
Mykonos, feito no final do ano,
registra 50% do prédio vendido,
muitas unidades pagas à vista.
A torre única do Maiorca
contempla apartamentos de 1, 2 e 3
dormitórios, que adotam o conceito
aberto, integrando a varanda com
sala e cozinha. Com 18 pavimentos,
as vagas de garagem estão
distribuídas no subsolo, térreo e dois
mezaninos. No pavimento
equivalente ao terceiro andar estão o
salão de festas e amplo terraço 
parte do lazer do empreendimento,
que também ocupa a cobertura
exclusiva e inclui piscina com deck,
saunas úmida e seca, fitness center,
brinquedoteca, salão de jogos e
terraço grill com churrasqueira e
solarium. Do 4º ao 13º pavimento
estão as unidades com 3 dormitórios
sendo 1 suíte, enquanto do 14° ao
17° pavimento ficam os
apartamentos com 2 suítes. Uma
segunda planta de apartamentos com
2 suítes e os apartamentos com 1
suíte também ocupam do 3º ao 17°
pavimento.
O projeto arquitetônico é de
autoria do escritório Passareli Zonis
Arquitetura e Engenharia e foi
elaborado levando-se em
consideração as boas condições de

insolação, ventilação e iluminação.
Entre as soluções utilizadas, as
unidades têm medição de água
individual e preparação para
aquecimento central de água e
instalação de ar condicionado do
tipo split. Outra característica do
edifício que marca a qualidade do
nosso padrão construtivo é ser
ecologicamente correto, frisou

Diogo, que, junto com o pai Barroso
Filho, assina como engenheiro
responsável pela obra.
Na questão da sustentabilidade,
o sistema de reaproveitamento das
águas de chuva (para uso nos vasos
sanitários do prédio e lavagem das
garagens e passeio público),
mediante tratamento com ozônio,
pode gerar economia entre 20 a 30%

Maiorca: padrão de
qualidade mediante o uso
de produtos e sistemas de
marcas consagradas

na conta de água. Além disso, a
iluminação nas áreas comuns e
espaços de lazer é toda em LED.
O padrão de acabamento é o
mesmo dos residenciais Ibiza, Ilha
de Capri e Santorini, construídos
recentemente. A fachada é toda
revestida de pastilha cerâmica, com
produtos 100% Portobello; e, além
da pele de vidro espelhado até o
terceiro andar, foram utilizadas
placas cerâmicas de 1,20 x 1,20, azul
marmorizado. A Engeplus também
modernizou a entrada, com a
utilização de vidro temperado sem
borda, substituindo a caixilharia de
alumínio por estrutura e botões em
inox. Em todas as unidades os vidros
dos terraços são laminados e as
janelas dos dormitórios são de correr
com 4 folhas e venezianas de
enrolar, e demais itens exigidos pela
norma brasileira de desempenho. Os
apartamentos também são entregues
com porcelanato Portobello no
dormitório, terraço e sala.
O Maiorca é dotado de gerador
de energia para situações de
emergência e sistema de CFTV, com
toda infraestrutura e câmeras de
monitoramento nas garagens e
demais pavimentos, incluindo
espaços da cobertura. Há detectores
de fumaça nos corredores e a
escadaria de serviço é pressurizada.
Diogo esclareceu que a estratégia
da empresa para ter o controle de
seu padrão de qualidade é utilizar
produtos e sistemas de marcas
consagradas e terceirizar o mínimo
possível, mantendo equipes
próprias, focadas e treinadas. Além

Perspectiva
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disso, as empresas fornecedoras e os
profissionais contratados são
parceiros tradicionais, que
demonstraram excelência nos
empreendimentos entregues nos
últimos anos: Para nós é
importante termos esses parceiros,
que, além de atuar na obra, também
dão assistência após a entrega.
No rol dos principais
fornecedores do Maiorca, a Túzzolo
Engenharia executou os serviços de
sondagem do subsolo. Conforme o
engenheiro Fábio Túzzolo, a
empresa fundada pelo seu pai,
engenheiro Reynaldo Túzzolo, atua
há 30 anos no mercado da Baixada
Santista, atendendo a praticamente
todas as construtoras da região.
A A2AL Construções e
Terraplenagem atendeu a Engeplus
na preparação do terreno, utilizando
equipamento com tecnologia de
ponta e mão de obra especializada,
declarou o diretor, engenheiro
Antônio Augusto. A empresa atua
tendo como base as legislações
ambientais, assim como a ABNT
NBR 10.004/2004, que normatiza e
classifica os resíduos sólidos quanto
aos riscos potenciais ao meio
ambiente e à saúde pública, para que
possam ser gerenciados
adequadamente.
A alvenaria foi feita com blocos
cerâmicos da Ermida, adquiridos por
meio da Tapinaré Representações,
dirigida por Albano da Silva Soares e
Cristiane R. Soares. Eles enfatizaram
que entre as vantagens de se utilizar
produto 100% natural estão a baixa
absorção de umidade e os
isolamentos térmico e acústico, que
proporcionam elevada performance
na obra e mais conforto no interior
das unidades. A Cerâmica Ermida é
do Grupo Nivoloni, que há mais de
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quatro décadas fabrica cerâmica para
a construção civil e segue normas
internacionais de desempenho.
A MRA Representações
forneceu produtos Portobello e
PortoKoll, que estão presentes na
fachada e nas unidades tipos, com os
porcelanatos e revestimentos
cerâmicos, e com as argamassas e
rejuntes, declarou o diretor da
empresa, Jorge Abrahão. A
Engeplus optou por produtos que
valorizam o empreendimento,
utilizando o revestimento certo para
cada ambiente, assentado conforme
as especificações do fabricante,
comentou Jorge, ao citar diferentes
coleções utilizadas nos terraços,
dormitórios, cozinhas e banheiros da
suíte, assim como nas áreas sociais,
piscina e garagem.
A PortoKoll participou da obra
com o fornecimento de 147,50
toneladas de argamassas especiais. A
argamassa Superflex ACIII foi
utilizada na fachada para
assentamento das cerâmicas 7,5 x
7,5 e 5 x 15 e para assentamento dos
revestimentos cerâmicos e
porcelanatos internos. Segundo a

PortoKoll, o produto é formulado à
base de cimento Portland, areia
beneficiada isenta de sais com
granulometria controlada e também
aditivos especiais que conferem
retenção de água, flexibilidade e alta
adesão: É indicada para assentar
peças cerâmicas, porcelanatos e
pastilhas de porcelana, em pisos e
paredes internas, externas e
fachadas, em áreas residenciais,
comerciais e industriais. O
rejuntamento utilizado foi o
Portokoll Flexível, que cumpre os
requisitos da ABNT NBR 14992
para a classificação tipo II. A
Engeplus também adotou a
argamassa Ultraflexível
Bicomponente Rápida ACIII-E no
assentamento de placas de grandes
dimensões na fachada. A
Bicomponente Rápida foi
especialmente desenvolvida para
assentamento de revestimentos
cerâmicos, porcelanatos e pedras de
baixa absorção em assentamento
onde há necessidade de alta
performance e liberação E, conforme
ABNT NBR 14081-1, informa o
fabricante. O rejuntamento utilizado
foi o Portokoll Flexível.
A Atlas Schindler equipou o
Residencial Maiorca com dois
elevadores da linha S3600, com
acabamentos em aço inoxidável,
velocidade de 150 m/min e
capacidade para 11 passageiros. A
linha S3600 tem como diferenciais o
espaço das cabinas, que permite aos
usuários uma maior sensação de
conforto e espaço, o desempenho no
funcionamento, através de viagens
mais rápidas, suaves e silenciosas, e
o design, que combina modernidade
e sofisticação.
A Magenta Alumínio Ltda.
fortaleceu a parceria com a
Engeplus. Conforme disse o diretor
João Magenta, a empresa fabricou a
instalou os caixilhos em alumínio
branco de todo edifício, assim como
a fachada tipo pele de vidro e os
portões de entrada, executados em
aço inox e vidro temperado,

Apartamento decorado de 1
dormitório: proposta integra
cozinha, sala com dois
ambientes e varanda
valorizando ainda mais o
empreendimento.
As pedras naturais foram
fornecidas pela Marmoraria Santista,
informou o diretor André Glerean:
Estamos satisfeitos por termos
participado em mais este
empreendimento da Engeplus,
selando uma parceria de muitos
anos, fornecendo produtos de
qualidade e cumprindo prazos com
pontualidade. André especificou
que no decorado as bancadas na
cozinha são em Quartzo branco,
enquanto no salão social e grill dos
espaços de lazer o destaque ficou
por conta das bancadas em granito
Nero Portoro, com sua superfície
intensa escura e veios dourados, que
combina design e
contemporaneidade, atendendo a
proposta do projeto da Scala
Arquitetura.

A Loja das Placas foi
responsável pelo letreiro na fachada
do edifício, que reproduz o logotipo
do Residencial Maiorca. O letreiro
foi confeccionado em aço inox AISI
304 polido, afirmou a diretora Rosa
Brazil, ao informar que a empresa
também forneceu a numeração dos
apartamentos, dos andares, assim
como diversas placas para as áreas
sociais do condomínio: Devido ao
clima do litoral, o ideal é o aço inox,
não apenas pela beleza, mas pela
durabilidade e qualidade. Atuamos
sempre pensando em oferecer o
melhor para os nossos clientes.
A MD Antenas Comércio e
Serviço forneceu e instalou diversos
equipamentos no empreendimento,
como a antena coletiva digital,
amplificadores, central de interfonia,
fechaduras eletroímã, automação de
portões, sistema de controle de
acesso, com semáforos nas rampas
das garagens, informou o diretor
Diógenes Barros: Estamos em
atividade desde 1987 trabalhando
com as melhores empresas do
mercado de automação e interfonia.

Cozinha e balcão: conceito facilita o dia a dia

Construção
Fotos Divulgação

Dormitório combina diferentes estilos, como na aplicação de boisserie e móveis planejados

Do clássico ao contemporâneo
A

s áreas comuns e o apartamento
modelo do Residencial Maiorca
foram decorados pela Scala
Arquitetura, da arquiteta Eliane
Manteck Godinho Barroso e da
engenheira Juliana Godinho Barroso.
Nos espaços coletivos, o conceito
foi inspirado no clima da famosa ilha
do Mediterrâneo, privilegiando os
tons claros, com a utilização de
materiais resistentes e de fácil
manutenção. Já a decoração do
apartamento modelo, numa unidade
de 1 dormitório, a ideia foi criar um
projeto funcional, bonito e
econômico, com a proposta de

agradar diferentes gostos.
Sem alterar o padrão tipo da
unidade, procuramos combinar
diversos estilos, ora com uma
pegada clássica, como na aplicação
de boisserie (característica nos
palácios) no dormitório, ora com a
proposta moderna dos planejados,
utilizando painel em MDF que imita
pedra, com acessórios e puxadores
em metal rose, contou Juliana.
Em alguns ambientes do
decorado, a opção foi pelos tons
mais quentes, com o uso da terracota
no quarto (cor unisex), na cabeceira
da cama, assim como no painel da

TV e na poltrona da escrivaninha.
No terraço, o projeto optou pelo
verde, introduzindo um painel de
plantas permanentes para isolar a
área técnica.
No conjunto social buscamos
separar, sem parede, três ambientes
diferentes: da sala de jantar, sala de
TV e o terraço. Para isso, utilizamos
a iluminação e o gesso, explicou
Juliana, ao salientar o clima sóbrio
nos espaços de jantar e TV,
combinando com a pegada
contemporânea no terraço, que
recebeu um bar, com móvel para
adega cervejeira e uma namoradeira:
Ficou um espaço bem
descontraído.
Na cozinha, a rodabanca com
detalhe em dourado combina com o

Projeto do decorado procurou não alterar o padrão tipo
planejado estilo marmorizado e
eletrodomésticos funcionais,
acrescentou Eliane. No banheiro e no
lavabo a criatividade do projeto é
percebida no conjunto da
iluminação, paredes e espelho.
Nas áreas coletivas, que estão
sendo entregues mobiliadas e
prontas para uso, foi definida uma

proposta moderna. No hall de
entrada, por exemplo, foi colocado
um brise e também foram usados os
tons quentes de terracota. Nos dois
salões de festa, no terceiro
pavimento e na cobertura, foi
seguido o conceito contemporâneo,
com o espaço da cobertura
recebendo um lounge.

Lavabo exibe conjunto criativo
Perspectiva
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Incentivo aos nômades
digitais

Divulgação

Divulgação

Ilha da Madeira cria
facilidades para trabalho
remoto

E

leita seis vezes como o
Melhor Destino Insular do
Mundo, a Ilha da Madeira,
no arquipélago que é região
autônoma de Portugal, é um tesouro
escondido no Oceano Atlântico, com
paisagens magníficas de falésias,
clima quente, piscinas naturais e
montanhas. E, a partir de agora,
pode ser o novo escritório daqueles
que trabalham remotamente, com o
lançamento do projeto Nômades
Digitais Madeira, fruto de uma
parceria entre o governo local, a
startup Madeira e Gonçalo Hall,
digital nomadism consultant, com
um espaço equipado para receber os
nômades digitais.
O destino que abriga o espaço de
trabalho é a pequena Ponta do Sol,
que conta com 8 mil habitantes.
Paraíso na costa Sul da Madeira, a
cidade tem esse nome por ser
considerado o local mais quente da
ilha e é perfeito para aproveitar um
belo dia de sol, rodeado por natureza
e fácil acesso ao mar. É aqui que está
situado o planalto de Paul da Serra,
que proporciona uma fascinante
vista do município. As edificações

Passeio leva às piscinas naturais: Maceió, Alagoas

Ponta do Sol: destino abriga o espaço de trabalho temporário
históricas também são imperdíveis,
como o Palacete do Lugar de Baixo,
a Ponte do Caminho Real, a Igreja de
Nossa Senhora da Luz, a matriz da
cidade, e o Centro Cultural John de
Passos, que abriga o ambiente de
trabalho criado para o projeto.
O espaço permanece aberto das
8 às 22 horas e é dedicado
exclusivamente aos nômades digitais,
com diversas facilidades gratuitas,
como mesas e cadeiras, internet
ilimitada e eventos de socialização
entre os participantes. A
hospedagem não está incluída, mas
os interessados terão uma
consultoria gratuita e excelentes
oportunidades por meio de parcerias
do projeto com empresas
madeirenses, como imobiliárias,

hotéis e locadoras de carros.
Inclusive, o governo local irá facilitar
alojamentos àqueles que desejam
viver em outras comunidades da
Madeira, como a capital Funchal,
Machico, Calheta, entre outras.
A primeira fase do projeto de
incentivo segue até 30 de junho e a
previsão é que tenha um impacto
muito positivo na economia local
com o aumento do consumo no
comércio, diante da redução do
número de turistas devido à
pandemia. A ideia é receber até 100
pessoas que se comprometam em
permanecer por, no mínimo, um mês
na Ilha da Madeira. Para se inscrever
no projeto ou obter mais
informações, acesse https://
digitalnomads.startupmadeira.eu

Vacation Club no litoral Norte
Divulgação

A

pousada Port Louis, na Praia de
Tabatinga, em Caraguatatuba,
trouxe para o Litoral Norte de São
Paulo o Port Louis Vacation Club. O
novo programa traz vantagens e
flexibilidade a clientes associados e
vai substituir o sistema anterior de
timeshare. O Vacation Club consiste
na venda de diárias antecipadas na
forma de pontos para serem usadas
no período que varia de quatro a 10
anos dependendo da forma de
utilização, em qualquer data. O
sistema funciona como uma conta
corrente  conforme o sócio usa as
diárias, esses pontos são debitados.
Os clientes associados podem
ainda usufruir da parceria com a
RCI, líder mundial em intercâmbios
de férias, com 4.300
empreendimentos afiliados em mais
de 100 países. Os pontos adquiridos
através do Port Louis Vacation Club
8

Fevereiro/2021

Perspectiva

podem ser usados em diárias nos
hotéis do portfólio da
intercambiadora, assim como nos
hotéis da rede Own Hotels, que
possui unidades em Buenos Aires,
Ipanema, Montevidéu e Miami.
O programa está sendo
implementado pela SYM
Desenvolvimento Humano, que atua
nos segmentos de timeshare,

Port Louis:
vantagens e
flexibilidade
a clientes
associados

multipropriedade e vacation
club.
Ao
combinar a
privacidade e a
tranquilidade de uma pousada com
os serviços e a estrutura de um
resort, a Port Louis oferece
apartamentos equipados, com
capacidade para até quatro pessoas,
além de piscina adulto e infantil,
spa, sauna, campo de futebol,
quadra de vôlei de praia, academia,
parede de escalada, tirolesa,
brinquedoteca, bar e restaurante.

Piscina
melhor
que praia!
S

ituado em santuário natural
repleto de belezas, o Pratagy
Beach All Inclusive Resort, de
Maceió, Alagoas, criou novo serviço
para os hóspedes: um passeio de
catamarã até as exclusivas e
inexploradas piscinas naturais do
Pratagy. Pontuada por peixinhos
coloridos, a atração ganha forma na
praia em frente ao resort, nos
arrecifes de corais, durante os
períodos de baixa maré, que ocorrem
em horários específicos do dia. Os
destaques do passeio ficam por
conta da diversificada fauna marinha,
presente em mais de 20 espécies de
peixes, polvos, moluscos, estrelas
do mar e corais de múltiplas
pigmentações.
A nova opção de lazer oferecida

pelo Pratagy Beach é exclusiva para
hóspedes, custa R$ 70 por pessoa e
já está em operação. O passeio tem
duração mínima de 2h30 e máxima
de 3 e possuí saídas diárias  a
depender da maré e condições
climáticas. Está incluso passeio de
catamarã com saída no próprio
resort, máscara de mergulho, água,
sucos e frutas para consumo dentro
da embarcação.
O Pratagy Beach All Inclusive
Resort se destaca por estar
localizado em uma das últimas faixas
preservadas de Mata Atlântica do
Nordeste brasileiro e por ser o
primeiro all inclusive de Maceió. Os
hóspedes e clientes contam com
excelente estrutura de lazer e com
confortáveis acomodações divididas
em cinco categorias, Studio Casal/
Família, Cabana, Cabana Premium,
Superior e Superior Premium. A
fonte de recursos naturais, como a
deserta Praia de Pratagy, o Rio
Meirim e as deslumbrantes piscinas
naturais formadas na região fazem
do local uma ótima opção para toda
a família.

Mais um pet friendly
O
Blue Tree Towers Millenium
Porto Alegre, no Rio Grande do
Sul, adotou o selo pet friendly para
receber toda a família. Nossos
hotéis têm em seu DNA o bemreceber, cuidar e servir, além de uma
estrutura tanto para os humanos
quanto para os animais, comenta
Chieko Aoki, presidente da Blue
Tree Hotels: Sabemos da
importância de levar o seu
companheiro em uma viagem, já que
nós sempre queremos aproveitar e
viver experiências inesquecíveis ao
lado de quem amamos. Nosso time
está preparado e feliz em receber.
Nas áreas comuns, o animal deve
ser conduzido no colo, sempre com
coleira, ou na caixa de transporte. A

Divulgação

Para humanos e animais
alimentação e limpeza de resíduos
do animal são de responsabilidade
do proprietário, e não é permitido
que o pet permaneça sozinho por
longos períodos. A taxa por diária sai
a partir de R$ 80 (mais impostos).
As reservas devem ser realizadas
com 48 horas de antecedência. Para
mais informações e valores
promocionais, acesse o site da rede.

Veículos & Negócios
Divulgação

VACINA JÁ!

Para a economia tomar fôlego
Divulgação

Sentindo frio em minhalma
Te convidei pra dançar
A tua voz me acalmava
São dois pra lá, dois pra cá
Aldir Blanc / João Bosco

NELSON TUCCI

A

indústria automotiva bem
que começou otimista o ano,
quando o presidente da
associação das montadoras, Luiz
Carlos Moraes, chamou de
otimismo moderado. A entidade
aposta na produção de 2,37 milhões
de veículos automotores (inclusos os
automóveis, utilitários leves, ônibus
e caminhões), com o que o mercado
interno cresceria 15% sobre 2020.
Mas as coisas parecem andar de
lado no Brasil, com a saída da Ford,
a descontinuidade de produção da
Mercedes e, agora, da Audi. Aliada a
isto, temos a Covid-19, que teima
em ser mais rápida que o programa
de vacinas.

É certo que a vacinação em
massa no país resolveria muita coisa,
como a vida de quem a recebe e,
sobretudo, alimentaria a expectativa
de que o mercado caminha rumo à
normalidade (ou bem perto disso)
dos negócios, de uma forma geral. A
geração do clima favorável (leia-se
ambiente de negócios positivo),
alavanca compras, crédito etc. Um
círculo virtuoso, em única frase.

Janeiro começou com falta de
insumos e produtos na linha de
montagem da maioria das
montadoras instaladas no país. Com
isso, ocorreram menos vendas e
carros mais caros  uma equação
perversa, que derrubou os
emplacamentos no primeiro mês do
ano, tornando-os 11,5% menores em
comparação com igual período de
2020.

Setor aposta em
recuperação neste ano para
compensar os prejuízos do
estranho ano de 2020
Estando o otimismo da virada do
ano já abalado, entramos em
fevereiro, cuja primeira quinzena
tem resultado superior a 20%
negativos sobre o mesmo período do
ano passado. Todo o setor aposta
em recuperação neste ano para
compensar os prejuízos do estranho
ano de 2020. Mas, para tal, é
necessário existir algo que alavanque
o otimismo, porque no ritmo atual
os chamados fabricantes de veículos
automotores não conseguirão ir além
das 350 mil unidades emplacadas  o
que, se confirmado, representará
retração de 12% no primeiro
bimestre do ano, contra igual
período do ano passado.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Projeto incentiva embalagens sustentáveis
G
rupo Boticário desenvolve o
projeto Seaside, na área de
Pesquisa & Desenvolvimento da
companhia, que utiliza resíduos
plásticos descartados incorretamente
nas praias para a produção de
embalagens ecologicamente
responsáveis. Na primeira fase do
projeto, em parceria com a
Globalpet (que compra o plástico de
cooperativas de catadores do litoral
de São Paulo), foram recolhidas 265
toneladas de plástico, que, após
processado e transformado em
resina, originam embalagens de
protetor solar e outros itens do
portfólio da marca.
Com foco em sustentabilidade,
economia circular, redução do
impacto ambiental e social, o

Divulgação

Frascos de protetor solar
fabricados com plástico
processado

projeto, via Globalpet, também
beneficiará 316 famílias de
trabalhadores de cooperativas de
Guarujá, Itanhaém, Mongaguá,
Peruíbe, Praia Grande, Santos e São
Vicente.
A quantidade de 265 toneladas
de plástico recolhido das praias por
si só já é significativa. Mas, olhando
para o futuro desse material, cada
quilo de resina obtida do lixo
coletado em material PET PCR, o
tipo de plástico mais comum, pode
render 35 frascos novos de 237 ml
do protetor solar Australian Gold. Já
a embalagem de 125 ml pode ter 55

novos frascos fabricados a partir de
um quilo da resina.
Este projeto se conecta com
tudo que acreditamos no Grupo
Boticário, conta Daniele Medeiros,
pesquisadora do grupo e
responsável pelo projeto: Há mais
de 30 anos temos a Fundação Grupo
Boticário de Proteção à Natureza,
que recebe 1% da receita líquida
anual da empresa e já conserva
milhões de hectares de floresta
original na Mata Atlântica e no
Cerrado. O trabalho com reciclagem
é fundamental também para a
preservação ambiental e com este
aliamos a necessidade de limpeza
das praias à ajuda a famílias e
cooperativas que vivem dessa
coleta.

Distúrbio atinge colaboradores

Ansiedade no
trabalho

C

olaboradores se sentem mais
conectados aos colegas de
trabalho do que à liderança da
empresa e isso gera ansiedade. Isso
ocorre porque a proximidade é que
gera conexão. A falta dela, e de tudo
o que vem junto  como empatia e
escuta-ativa , acaba provocando
sentimentos negativos no ambiente
de trabalho, como frustração,
cansaço e desânimo. Esta é uma das
conclusões da pesquisa
Comunicação Não-Violenta nas
Organizações no Brasil, da
Associação Brasileira de
Comunicação Empresarial (Aberje).
Aplicada nas cinco regiões do
Brasil em empresas nacionais e
multinacionais de pequeno, médio e
grande portes, de quase todos os
setores da economia, a pesquisa
retrata a forma como 327
profissionais percebem a prática
dessa abordagem a partir de cada um
dos tópicos elencados em quatro
níveis diferentes: Minha Equipe,
Meus Pares, Liderança e Empresa.
Os pesquisados elencaram as
emoções que sentiam com mais
frequência no ambiente de trabalho.
Dos 10 estados emocionais mais
assinalados, cinco correspondem a
sentimentos ligados às necessidades
não atendidas, sendo que os dois
mais identificados são ansiedade e
cansaço, com 52% e 47%
respectivamente, seguidos de
apreensão, desânimo e frustração.
Um fator que pode explicar esses
resultados é a falta de empatia, que
aparece na pesquisa como prática
importante para 89% dos
colaboradores.
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Pais biológicos de
novo

Divulgação

Tempo entre a
vasectomia e a
sua reversão é
fator decisivo

Rodrigo: idealizador do
Reconect me

Tecnologia na
conquista do
equilíbrio

S

e um aplicativo que monitora
gasto diário de calorias já faz
diferença para incentivar o
usuário a executar pelo menos
um exercício físico por dia para
atingir a meta, imagine um que
promove o mesmo estímulo em
mais 11 áreas da vida? Esta é a
proposta do Reconect me, um
anti-burnout para smartphone
que provê desafios nos setores
que a pessoa indica que precisa
melhorar.
Segundo o idealizador
Rodrigo Granja, todas as
interações físicas, emocionais,
perguntas e respostas contidas
no aplicativo têm o objetivo de
guiar e inspirar diariamente
ações que incitem a pessoa a
uma experiência sensorial: O
Reconect me quer contribuir para
o equilíbrio do indivíduo como
um todo. Sentimentos, emoções,
atividades, saúde e hábitos
dosados na medida certa
direcionam a uma jornada de
bem-estar.
Com recursos tecnológicos
de conexão com o corpo humano,
o guia de jornada diária
Reconect me é baseado em 12
áreas, como a Roda da Vida,
criada por Paul J. Myer em
1960. A metodologia, de
autoconhecimento que serve para
a carreira e vida pessoal, é uma
ferramenta muito utilizada em
sessões de coaching.
Apresentada no papel como um
círculo dividido em 12 partes,
facilita a visualização de um
panorama pessoal. Estão
contemplados: Intelectual;
Emocional e Autoestima;
Felicidade; Carreira; Finanças;
Ajuda ao próximo; Família;
Amor e Afetividade; Convívio
Social, Espiritualidade e Saúde e
Lazer.
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A

lém da
FIV auxilia homens vasectomizados
reversão da
médico reconecta os ductos
cirurgia, que possibilita que
deferentes.
os homens vasectomizados sejam
Com relação ao paciente, o
pais novamente, uma opção eficaz e
tempo entre a vasectomia e a sua
segura é a Fertilização In Vitro
reversão é um fator decisivo, pois
(FIV). Conforme explica o
após cinco anos da cirurgia, a
ginecologista Marcos Sampaio,
probabilidade de o homem
diretor da Clínica Origen de
engravidar a sua parceira começa a
Medicina Reprodutiva, para realizar
diminuir. Quando os critérios para a
a vasectomia, de acordo com a lei de
cirurgia de reversão de vasectomia
planejamento familiar nº 9263/1996,
o homem deve ter mais de 25 anos e, não são atendidos, a fertilização in
vitro é o procedimento mais
no mínimo, dois filhos vivos: A
indicado.
cirurgia provoca uma azoospermia
Para o especialista, não há
obstrutiva, condição caracterizada
pela ausência de espermatozoides no dúvidas de que a FIV é a técnica de
reprodução assistida mais indicada
sêmen ejaculado devido a um
para os casais em diferentes casos,
bloqueio que impede o encontro dos
tendo em vista suas vantagens:
gametas com o líquido seminal. Ou
Além de ser a técnica de
seja, o homem continua ejaculando
reprodução assistida que apresenta
normalmente, porém, sem
os percentuais mais altos de sucesso
espermatozoides.
na gravidez, a FIV avançou
A cirurgia é simples, sendo
consideravelmente nas últimas
concluída em aproximadamente 20
décadas e, hoje, permite o
minutos. Após o paciente receber
uma anestesia local, o médico faz um tratamento da infertilidade feminina
provocada por diversas causas,
pequeno corte em cada ducto
como idade avançada, distúrbios de
deferente e suturando-os em
ovulação, endometriose ou mesmo
seguida, ressalta Sampaio. Para
infertilidade sem causa aparente.
fazer a reversão de vasectomia, o

O que é lipofracionada?

A

lipoaspiração do tipo
fracionada é uma atualização da
lipo comum, capaz de eliminar
100% da gordura localizada presente
em áreas como abdômen, cintura,
costas, coxas e braços. Precursor da
técnica no país, o cirurgião plástico
Victor Cutait conta que a
lipofracionada tem o princípio da
lipoaspiração comum, que é aspirar
a gordura, mas, realiza a eliminação
segmentando o procedimento em
diferentes sessões para cada parte
do corpo.
É feita a marcação da região do
corpo que possui gordura localizada,
aplica-se anestesia local e depois
apenas aquela área é aspirada. Cada
sessão é feita em um intervalo de
uma semana, explica. Como a
anestesia é local, os riscos são muito
menores, pois o paciente permanece
consciente durante o procedimento:
Os perigos de embolia, perfuração
e complicações por conta da
anestesia são muito baixos.

Perspectiva

Animais na areia da
praia de Santos
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Em pequenas partes do corpo
Ele avalia que outra vantagem da
técnica é o período de descanso
entre uma sessão e outra. Focado em
pequenas áreas do corpo, o
procedimento é menos invasivo do
que a cirurgia convencional. A dor e
inchaço também são muito menores
comparados à lipo comum. Desta
maneira, o paciente pode realizar as
atividades cotidianas normalmente.
Além disso, a lipofracionada
permite que o procedimento seja
feito em uma unidade ambulatorial,
diferente da convencional, em que a
internação requer ambiente
hospitalar.

MAIS uma
polêmica agita
nossa região,
em especial
Santos, e
envolve
nossos
queridos
animais e o
direito que eles
têm de
frequentar a
Conciliar direito animal e saúde pública
areia da praia.
Um projeto de lei que regulamenta
públicos. Contudo, pergunto:
o tema já foi votado e aprovado em quando, enfim, haverá fiscalização
primeira discussão na Câmara de
24 horas para reprimir a minoria
vereadores e, se aprovado em
que teima em não obedecer a lei?
segunda discussão  ainda sem
Recente pesquisa desenvolvida
data prevista  irá à sanção do
pela Universidade de São Paulo
prefeito Rogério Santos.
(USP) demonstrou que a areia da
Seria fácil, como médico
praia apresenta resíduos de
veterinário, estar ao lado dos que
remédios e substâncias tóxicas que
concordam que os animais podem
podem afetar a saúde dos nossos
frequentar a areia das nossas
pets  o que pode ser responsável
praias; das pessoas que gostam de
pelo crescente número de casos de
compartilhar bons momentos com
dermatites, otites (infecções de
seus pets, tomando sol, fazendo
ouvido) e conjuntivite em nossos
exercícios e promovendo o
amigos. Problemas que, segundo os
companheirismo.
dermatologistas, são crescentes
Entendo, contudo, que esses
também entre os seres humanos.
momentos mágicos podem
Para analisar tema que envolve
acontecer em praças exclusivas
a saúde pública, os representantes
para os animais, que devem ser
eleitos pelo povo deveriam
fomentadas não somente na Zona
consultar os profissionais da área,
Leste, como já existe em frente ao
como médicos e veterinários, para
Sesc, no Bairro Aparecida, como
ser adotada a melhor solução. Os
também na Zona Noroeste,
profissionais de segurança pública
morros, enfim, nas diferentes
também devem ser ouvidos, pois
regiões de Santos.
será deles a função de fiscalizar.
Concordo que a maioria dos
Aprovar leis de afogadilho sem o
amantes dos animais costuma
devido estudo e consulta a
recolher as fezes dos amiguinhos
especialistas não representa a
durante o passeio pelos espaços
vontade popular.
Divulgação

QUANDO o pet gato se torna idoso,
aproximadamente aos 12 anos, ele
costuma apresentar alterações no
organismo, principalmente em
relação à alimentação. A PremieRpet
listou pontos que os tutores
precisam estar atentos: redução na
capacidade de digerir e absorver
nutrientes, apetite seletivo, paladar
exigente e perda de peso.

PARA incentivar a adoção de pets, a Coordenadoria de Defesa da Vida
Animal (Codevida) de Santos criou a página no Facebook Animais para
adoção - Codevida Santos, em www.facebook.com/codevidasantos, pois
muitos animais resgatados acabam envelhecendo sem encontrar um lar.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

z 2ª edição do festival Todo

Canto é Palco traz espetáculos,
debates e oficinas de grupos
independentes, até 14 de março,
on line nas redes sociais do
Coletivo dos Anjos, sediado em
Jandira/SP.
z 12ª edição do Festival Hercule

Florence segue até 31 de março,
em Campinas, utilizando a
fotografia como forma de
pertencimento e valorização da
identidade cultural e propondo
atividades educativas e
inclusivas, com exposições e
instalações em espaços públicos
ao ar livre em diferentes regiões
da cidade, além de atividades online.

z Arquiteto catarinense Jader

Almeida foi premiado na
categoria Home Interior Products
 Furniture, na 14ª edição do
International Design Award, nos
EUA, com a cadeira Olive, o
para-sol Bird e a mesa de jantar
Boule.

Queridos primos, Delci Gomes e Guilherme Pamplona,
felizes da vida com a singela celebração do amor, ao lado
de familiares, amigos e fraternos irmãos, que
testemunharam o solene momento do sim. Ao estimado
casal, votos de muita saúde e eterna união!

Paulo Roberto
de Oliveira
Souza, diretor
do Centro de
Controle
Operacional
(CCO) da
Prefeitura de
Divulgação
Santos: servidor
municipal
analista de
sistemas
recebeu a
Medalha do
Centenário do 6º Grupamento de Bombeiros em reconhecimento
à criação de mapa digital dos hidrantes da cidade, inserido no
Sistema de Informações Geográficas de Santos (SIGSantos).
Divulgação
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z No Layback Park São Paulo

acontecerá até 10 de março a
mostra do artista plástico
Rodrigo KK, Rodrigo Gerard
Machado, especializado em pop
art, intitulada Surf x Skate
Shapice Cream, com
participação dos skatistas Dora
Varella e Murilo Peres e dos
surfistas Victor Ribas e Gabriel
Pastori, entre outros atletas.

z Pivô, no Edifício Copan, loja

54, na capital paulista, apresenta
até 18 de abril a exposição
coletiva Uma História Natural
das Ruínas, que propõe uma
revisão crítica da distinção
moderna entre cultura e
natureza, a partir da obra de um
grupo de 15 artistas de diferentes
contextos e gerações, com
curadoria da colombiana
Catalina Lozano.

z Exposição Fayga Ostrower 

Imaginação Tangível, com
curadoria de Carlos Martins,
apresenta até 31 de maio, na
Pinacoteca de São Paulo, 130
trabalhos de uma das pioneiras da
gravura abstrata no Brasil.

z Farol Santander São Paulo, no
centro da capital paulista, expõe
O Jardim das Maravilhas de
Miró, até 2 de maio, com
litografias originais da série
Maravilhas com Variações
Acrósticas no Jardim de Miró,
com produção da YDreams
Global e curadoria de Aline
Sultani, Karina Israel e Paulo
Solano.

Ricardo
Gomes,
presidente
da Câmara
LGBT,
Amanda
Santiago e
Otavio
Furtado:
Câmara de
Comércio e
Turismo
LGBT do
Brasil
anunciou
mudanças
em sua estrutura, com Otavio Furtado, até então diretor de
Comunicação, assumindo o cargo de diretor de Turismo, e
Amanda Santiago, promovida a diretora de Comunicação. A troca
de funções dentro da entidade nos dá muita segurança porque já
conhecemos as pessoas, como trabalham e como são
comprometidas, comemorou o presidente Ricardo.

Michelle Raimundo dos Santos, gerente regional Sebrae
Registro; Daniela Gerdenits, coordenadora de
responsabilidade social da reserva privada Legado das
Águas; e Ezigomar Pessoa Junior, prefeito de Miracatu:
cerimônia de entrega do selo de Qualidade no Turismo à
reserva ambiental, concedida pelo Sebrae-SP e Consórcio
de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira e
Litoral Sul (Codivar), ao reconhecem empresas do
segmento no Vale do Ribeira.
Divulgação

Flavio Cardoso, vicepresidente sênior e
CEO da American
Tower para a América
Latina, foi nomeado
para o Conselho de
Diretores do BrazilUS Business Council
(Busbc) da Câmara de
Comércio dos Estados
Unidos: órgão almeja
fortalecer ainda mais
a relação entre Brasil
e EUA.
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Mesa Litoral

Hambúrguer, diversão, cultura geek
Divulgação

Hub social com vídeo
game em todas as mesas,
arena de eSports...

Burgerama: decoração
inspirada nos games que
marcaram época, com super
heróis, filmes e séries

BRUNO SCARPA

P

restes a completar oito meses
de funcionamento, a
Burgerama, em Santos,
oferece a seus frequentadores
apaixonados por games e pela
cultura geek um hub social com
vídeo game em todas as mesas, arena
de eSports, fliperama e pinball 
atendendo todas as épocas e idades
em relação aos jogos eletrônicos. A
decoração é inspirada nos games que
marcaram época, com super heróis,
filmes e séries. O conceito é fazer
com que os clientes se sintam em
casa, apreciando os pratos e porções
enquanto jogam os games existentes
em todas as mesas do local.
Dentre os destaques
gastronômicos estão o fatality,
que se trata de um hambúrguer

composto de carne de paleta 180 g,
maionese, queijo cheddar e farofa de
bacon, e o pac burguer, a
especiaria com mais saída e que é
composto de carne de paleta 180 g,

pão australiano, queijo cheddar,
fatias de bacon crocantes, alface,
cebola roxa, rodelas de tomate e
maionese. Todos os pratos são
acompanhados de batata frita.

As bebidas ficam por conta
das cervejas artesanais de
diversas casas de Santos, além
das marcas mais tradicionais,
como Heineken, Budweiser,
entre outras.
Na parte da sobremesa
destaque para os milk-shakes
de vários sabores, brownies,
donuts e churros.
A Burgerama fica localizada
na Avenida Pedro Lessa, 2.104,
com funcionamento de terça a
sexta-feira e domingo, das 17 às
23 horas, e nas sextas e
sábados, com horário prolongado até
meia noite. Nas redes sociais:
Facebook, como Burgerama
Hamburgueria, Café e Buffet, e
Instagram, @burgerama.santos

Concha Y Toro
comemora
classificação

T

rês vinhos da Concha Y
Toro estão entre os cinco
primeiros colocados dos 10
melhores do Chile, segundo o
Guia Descorchados 2021, que
classifica rótulos sul-americanos.
Lançado em 1999 pelo jornalista
e crítico de vinhos Patricio Tapia,
a edição deste ano do guia
incluiu os vinhos Don Melchor
Cabernet Sauvigon 2018,
Carmin de Peumo Carmenère
2018 e Almaviva 2018. Grande
parte do sucesso deve-se também
às excelentes condições
climáticas obtidas na colheita
2018 que resultou em vinhos com
grande potencial, comprovando
a contínua capacidade do grupo
chileno em se superar e entregar
ao mercado mundial rótulos
excepcionais.

O premiado Imagens de um sonho

D

irigido por Leandro Olimpio, o filme Imagens de um sonho foi premiado em 2019 como melhor
documentário do 17º Curta Santos, na categoria Olhar Caiçara, e assim que terminar sua carreira em
festivais fará parte do acervo permanente do Programa Memória-História Oral, da Fundação Arquivo e
Memória de Santos.

ALÉM da premiação no
tradicional festival de
cinema santista, em sua
curta trajetória o filme já
tem se espalhado por
outras mostras de
cinema independente do
país e do exterior, e foi
premiado no 19ª Maual
- Mostra de Audiovisual
Universitário e
Independente da
América Latina (edição online, 2020), onde foi considerado o Melhor
Documentário de imagens de arquivo. Composto de vídeos publicados no
Youtube por terceirizados da Petrobras, o filme explora um capítulo
importante do país através de fragmentos da vida operária dentro e fora da
fábrica. Com suas próprias mãos, a classe trabalhadora registra  ao longo de
uma década (2008-2018)  as alegrias e dissabores de sua jornada.
Com seleção em mais de 20 festivais de cinema, em países como
Argentina, Equador, EUA, Inglaterra e Espanha, o filme se destaca ao utilizar
vídeos gravados exclusivamente por trabalhadores terceirizados da Petrobras.
Reunindo diferentes imagens, publicadas ao longo de uma década (20082018) na internet, o curta traz à tona o dia a dia do chão de fábrica na
principal estatal do país. Através desses registros, testemunhamos as
contradições, limites e encruzilhadas vividas pela companhia e por sua força
de trabalho: É um trabalho de pesquisa e montagem, que resulta na
ressignificação dessas imagens, resume o diretor.
Além de circular por diversos festivais, ao ser escolhido o melhor
documentário do Curta Santos o filme passou a integrar o acervo permanente
da Fundação Arquivo e Memória de Santos, responsável por oferecer a
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Acervo FAMS

Olimpio: É um trabalho de
pesquisa e montagem, que
resulta na ressignificação
dessas imagens
países pela importância da Petrobras
para o momento econômico e
político do país. Aliás, seja nos anos
de crescimento ou no período de
queda, a empresa sempre esteve nas
manchetes dos jornais. O que talvez
sempre tenha fica em segundo plano,
a classe operária, é o que o filme se
propõe a colocar no centro da tela.
O filme completo pode ser
visualizado no canal oficial do
Programa Memória-História Oral no
Youtube, em www.youtube.com/
programamemoriahistoriaoral

homenagem. Mesmo que não fosse essa a intenção, filmando a eles mesmos
esses operários também filmavam as transformações pelas quais passava a
empresa e o país, lembra Olimpio, que pelo segundo ano
consecutivo é premiado no Curta Santos. Na 16ª edição do festival ele
levou para casa o troféu de melhor filme da categoria Olhar Caiçara,
pelo voto popular, com o filme-ensaio Elza, exibido em 10 festivais
espalhados pelo país ao longo de 2018.
Uma das principais intenções de Imagens de um sonho é
conquistar espaço nos festivais internacionais. Segundo
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
Olimpio, no final de 2020 foi iniciado o processo de inscrição
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
em festivais de língua espanhola e inglesa: É um tema que
www.fundasantos.org.br
pode gerar interesse não só no Brasil, mas também em outros

