Capa: Confiante na crescente aceleração do mercado Opinião
imobiliário no litoral, a Engeplus Construtora
e Incorporadora está realizando o Residencial
Mykonos, em Santos, e ao mesmo tempo, integra
a seu portfólio o relançamento do corporativo
Fuschini Miranda Premium Office.........Pág. 7.
Capa: Fotos Milton Saloio Jr. e Divulgação.

Veículos & Negócios
O Brasil não é propriamente um país de marasmos,
pondera o editor Nelson Tucci, ao constatar que volta e
meia tem uma novidade no ar............................Pág. 9.
Divulgação

Proposta do
museu é a
integração
da arte com
a natureza

Turismo
Museu Subaquático de Bonito/MS foi instalado em um
lago com cerca de 4 metros de profundidade, dentro do
complexo de ecoturismo Nascente Azul.................Pág. 8.

Autoestima

Divulgação

Pesquisa foi
realizada em
102 pontos e
reuniu 408
amostras de
fezes

Pet
Estudo conduzido pelo médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti indicou estabilização no número de
pombos em Santos e São Vicente na pandemia....Pág. 10.

Memória
Vanessa Faro deu depoimento ao Programa MemóriaHistória Oral e contou sobre sua vida profissional e como
enfrenta a luta contra o câncer de mama.................Pág.12.
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arece fácil compreender  ou pelo
menos deveria  que se trata até de
um direito natural, universal e, como
tal, dispensa quaisquer normas. Trata-se do
direito do animal poder acompanhar o seu
tutor em qualquer ambiente, respeitando-se,
obviamente, as limitações do local que serão
compartilhadas entre si. Aliás, um direito
consagrado na Declaração Universal dos
Direitos dos Animais, proclamada pela
Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco,
em sessão de 27 de janeiro de 1978, em
Bruxelas, na Bélgica, e que encontra
respaldo no bom senso que deve (ou
deveria...) prevalecer nas relações sociais.
Em 1968, o Código de Posturas da cidade
de Santos foi escrito com sentimento de que
o cão era uma ameaça, do ponto de vista
sanitário e de segurança. Para atualizar a
legislação e ajustá-la ao nosso tempo, a
Câmara de vereadores aprovou lei que
permite a presença de cães na faixa de areia
da praia. O uso do espaço público pelo
amigo peludo é uma prática normal em

comunidades pelo mundo afora. Se no
citado Código de Posturas foi proibida a
circulação de cães na faixa de areia da
praia, mesmo que utilizando açaimo e
coleira, permitidos apenas os que estiverem no
colo de seus condutores, a nova lei corrigiu a
distorção e autorizou: Fica permitida a
circulação de cães na faixa de areia e água,
na área insular do Município (...). Contudo,
após uma vírgula, acrescentou: (...) restrita e
demarcada pelo Poder Público.
Efetivamente, isto não era preciso! Estabelecer
limites, na medida dos inúmeros deveres
elencados na lei, caberá agora ao prefeito
Rogério Santos, no momento em que decretar
a regulamentação. O que se espera do atual
governo é que assuma a responsabilidade
que lhe cabe  de proporcionar meio
ambiente limpo e exercer rígida fiscalização
, para enfim reconhecer o pleno e irrestrito
direito dos cães de poderem caminhar
livremente na faixa de areia da praia ao
lado de seus tutores em qualquer horário 
ignorando a malfadada exceção legal de
segregá-los em uma área restrita.

Uma lei para os atletas do Brasil
ALBERTO MURRAY NETO

Uma das principais ansiedades de pais e mães, em especial
os de primeira viagem, é ver a criança dar os primeiros
passos........................................................................Pág. 10.
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Praia com pet

Murray

O

s atletas que são servidores
públicos gozam de proteção
legal quando são oficialmente
convocados para representar o país
em treinamento e competições, com
base na Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998:
Art. 84. Será considerado como
efetivo exercício, para todos os
efeitos legais, o período em que o
atleta servidor público civil ou
militar, da Administração Pública
direta, indireta, autárquica ou
fundacional, estiver convocado para
integrar representação nacional em
treinamento ou competição
desportiva no País ou no exterior.
(Redação dada pela Lei nº 9.981, de
2000)
§ 1º O período de convocação
será definido pela entidade nacional
da administração da respectiva
modalidade desportiva, cabendo a
esta ou aos Comitês Olímpico ou
Paraolímpico Brasileiros fazer a
devida comunicação ( ) e solicitar a

competente liberação do
afastamento do atleta ou dirigente.
Já o atleta que não é funcionário
público não possui qualquer
proteção legal que lhes dê abono de
faltas no emprego, ou em
instituições de ensino, quando
convocados para representar o país.
Há vários casos em que atletas que

Alberto: proteção ao
atleta não servidor
público
foram a Jogos Olímpicos (e outras
competições importantes) tiveram
faltas nos dias em que estiveram
afastados de seus empregos, ou das
faculdades que cursavam. Isso
ocorre há muitos anos.
Não é justo que o atleta, ao ser
convocado para representar o Brasil
em competições internacionais, não
tenha proteção legal necessária para
que os dias em que estiver ausente
não sejam computados como faltas.
Portanto, é adequado que algum
parlamentar tome a iniciativa de
apresentar um projeto de lei que dê
ao atleta brasileiro a mesma proteção
legal àqueles atletas que são
servidores públicos. Legislações
como essa ajudam a construir no
Brasil uma mentalidade esportiva.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Catedral São Pedro de
Alcântara estampa
cartões-postais de
Petrópolis

z Pesquisa Freshworks, Desconstruindo o encanto: entendendo a

complexidade das expectativas do consumidor, conduzida pela
Opinium, revela sobre o tipo de comunicação que os clientes no Brasil
gostariam de receber das empresas: compreensão e soluções sob medida
(67%). Ao avaliar o que os brasileiros gostam na comunicação com as
empresas também aparecem: rapidez em falar com alguém e resolver o
problema (60%); atendimento ao cliente correspondendo às expectativas
da marca (55%) pontuou mais alto. Apenas 1% afirmou não gostar de
falar com empresas.

z Atenta à crise energética e às

necessidades do consumidor, a Fast
Shop elencou dicas que podem
ajudar no bolso na hora de comprar e
usar eletrodomésticos: verifique o
selo Procel de eficiência energética,
opte por lâmpada de LED, use e
abuse da função timer (ou sleep),
atenção na manutenção,
especialmente de geladeira e
aparelho de ar condicionado.

z Instituto Votorantim atualizou o
índice que classifica o grau de
vulnerabilidade dos municípios
brasileiros em relação ao impacto da
pandemia: O objetivo é apoiar
gestores públicos e privados no
enfrentamento da pandemia, pois
acreditamos que o acesso à
informação é fundamental para a
sociedade enfrentar os efeitos da
Covid-19, afirma o presidente
Cloves Carvalho. As cinco capitais
com menor vulnerabilidade à
pandemia são Florianópolis/SC,
Porto Velho/RO, Palmas/TO,
Cuiabá/MT e São Luís/MA. As
cinco mais vulneráveis são Belém/
PA, Maceió/AL, Rio de Janeiro/RJ,
Fortaleza/CE, e Natal/RN.

z Para orientar lojistas virtuais a

reduzirem problemas nas transações,
a Associação Brasileira de Comércio
Eletrônico (ABComm), em parceria
com a ClearSale, relança a Cartilha
de Venda Segura Pela Internet,
revista e atualizada, com
informações sobre como se proteger
de fraudes e não ter prejuízos nas
transações eletrônicas, incluindo
dicas para escolher o melhor meio de
pagamento nas lojas virtuais. No
link https://br.clear.sale/hubfs/
marketing/conteudo/cartilhaabcomm-clearsale-venda-segura-nainternet.pdf
z FlexPag, com foco em

pagamentos de contas de
consumo, como água, energia e
gás, gerou aumento de 58% na
quantidade de faturas atrasadas
pagas por negociação e redução
de 35% da inadimplência acima
de seis meses. Fintech entende
que, quando não há abusos e
excessos, o parcelamento pode
trazer inúmeras facilidades,
principalmente em situações de
emergência ou no parcelamento
de contas de alto valor.

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

Iphan fiscaliza restauro
Obra está prevista para
terminar em junho de
2022

A

Catedral de São Pedro de
Alcântara, em Petrópolis,
no Rio de Janeiro, passa
pela maior restauração de sua
história. O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) fiscaliza e dá suporte às
intervenções, fruto do projeto
proposto pela Mitra Diocesana de
Petrópolis. A execução conta com o
apoio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e
Social (Bndes), que investe R$ 13,1
milhões por meio do Bndes Fundo
Cultural. A obra está prevista para
ser concluída em junho de 2022.
A edificação estampa cartõespostais de Petrópolis, cidade famosa
pela pluralidade de atrações
históricas, paisagísticas e
arquitetônicas. As intervenções vão
permitir a reabertura do mausoléu no
qual se encontram os restos mortais
da família imperial. Atualmente,
todas as áreas superiores da catedral
 órgão, coro, torres e telhado ,
assim como o mausoléu, encontramse fechados para visitação.

O projeto inclui a implantação
de uma galeria expositiva. Nas
cúpulas e agulhas neogóticas, serão
instaladas uma passarela e telas de
projeção, tanto para contar a história
da construção do templo quanto
para exibir documentos históricos da
fundação da cidade. Esta nova área
vai viabilizar o acesso do público à
torre: a 70 metros de altura, exibe de
forma panorâmica uma das vistas
mais impressionantes da cidade.
O templo permanece acessível
para turistas e moradores da região.
Ao redor de todo o imóvel, cartazes
colados em tapumes contam a
história da Catedral em duas
versões: uma voltada para os adultos
e outra com foco no público infantil.
A ação integra o projeto de educação
patrimonial executado pela equipe
técnica da Mitra Diocesana de
Petrópolis.
Quem dedica alguns minutos
para ler os cartazes descobre, por
exemplo, que o atual edifício da
igreja começou a ser construído em
1884. Inspirado nas antigas catedrais
do norte da França, o engenheiro e
arquiteto baiano Francisco
Caminhoá delineou o projeto
arquitetônico em estilo neogótico.
Em 1925, foi inaugurada a matriz,

após 37 anos de trabalhos. As obras
da fachada só começaram em 1929 e
a torre foi erguida entre 1960 e 1969.
O templo ostenta um carrilhão de
nove toneladas com cinco sinos de
bronze fundidos na Alemanha.
Recentemente foi concluído o
reforço estrutural da Catedral e do
muro em frente à igreja. Também já
encerraram a restauração e limpeza
de uma das laterais do templo, assim
como o restauro da maioria das
portas. Já a recuperação do telhado
está em seus trâmites finais, mesma
situação da limpeza da torre
metálica.
Encontram-se em andamento a
limpeza do Mausoléu da Família
Imperial, o restauro da porta central,
bem como limpeza e restauro da
parte de trás da Catedral e da lateral
localizada na Rua Ipiranga. Ainda
serão executados a revitalização do
jardim, conclusão da calçada,
restauro dos sinos, finalização de
rede elétrica, dentre outros serviços.
A Catedral Imperial foi tombada
pelo Iphan em 1980. O tombamento
da igreja é uma extensão da proteção
conferida, desde 1964, à Avenida
Köeler, inscrita no Livro do Tombo
Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico.

Revitalização no Parque Caminhos do Mar

A

Parquetur iniciou a
restauração dos monumentos
comemorativos ao centenário da
Independência do Brasil existentes
no Parque Caminhos do Mar, no
Núcleo Itutinga-Pilões, um dos 10
do Parque Estadual da Serra do
Mar (PESM). No total deverão ser
investidos até R$ 4,2 milhões na
execução do serviço, que ficará a
cargo da concessionária.
Erguidos em comemoração ao
centenário da Independência, em
4
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1922, serão revitalizados até abril
de 2023 os monumentos do Pico,
Pontilhão Raiz da Serra, Belvedere
Circular, Cruzeiro Quinhentista,
Calçada do Lorena, Padrão Lorena,
Rancho da Maioridade, Ruínas e
Pouso Paranapiacaba serão
totalmente revitalizados. As ações
são acompanhadas pela Fundação
Florestal e pela Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente
(SIMA). O projeto foi aprovado no
Conselho de Defesa do Patrimônio

Histórico (Condephaat), e a obra é
executada pelo Estúdio Sarasá.
Além da recuperação material, os
trabalhos proporcionarão resgate
dos valores simbólicos e culturais
dos monumentos. Para o
secretário executivo da SIMA, Luiz
Santoro, esse trabalho de
recuperação, além de resgatar
monumentos importantes para a
história do nosso país, vai refletir
em ações de educação e cultura
para os visitantes.

Mercado

Imóvel em nome de offshore?
Divulgação

Ora, ninguém gosta de
pagar imposto. Mas só há
um jeito de evitá-lo...
CARLOS ABDALA

S

im  imóvel em nome de
offshore! , se você quiser ter
um na Flórida, EUA, e
protegê-lo de eventual imposto
sobre transmissão do bem em caso
de falecimento do proprietário
(Itcmd). Afinal, todos nós um dia
morreremos, certo?
Quando adquirimos um imóvel,
temos diversos objetivos, que
passam pelo desfrutar, render e...
deixar um patrimônio para aqueles
que tanto amamos em vida. Aí entra
a questão do imposto sobre a
herança. Ora, ninguém gosta de
pagar imposto. Mas só há um jeito
de evitá-lo; e é não ganhando. Ao
menos, legalmente.
É aí que entra a tal empresa
offshore para quem quer ter um
imóvel, ou mesmo negócios no
exterior.
Tenho lido notícias do Brasil,
invariavelmente, ligando a detenção
de empresa offshore à potencial
detenção de seu dono, dando a
ideia que esse instrumento é coisa de
bandido e que é usada para esconder
ou lavar dinheiro. Né, né, né  Nada
disso!
O uso desse recurso não é só
normal, como recomendado por aqui
na Flórida. E tem uma razão básica:
o imposto sobre a herança deixada

pelo de cujus. Sem falar da
complicação se tal imóvel estiver em
nome de pessoa física. Vejamos:
O PROBLEMA  O imposto a
incidir sobre o imóvel a ser herdado
pelo estrangeiro não-residente pode
chegar a 60% do seu valor. Sim 60%.
Se você ainda considerar que a
grande maioria dos negócios feitos
aqui são com o uso de financiamento
de 70% do preço pago, teríamos um
patrimônio líquido de 30%, e o
imposto é de 60%. O resultado é
que o imóvel vai para o beleléu!
Mas, sim, é possível deduzir-se
a dívida remanescente, de modo a ter
o imposto incidindo somente na
parte livre, os 30% ou 50%, o que
for. Só que para isso, seus herdeiros
deverão constituir advogado por

aqui, abrir um inventário e nele
incluir todo o seu inventário no
Brasil, e traduzido! Neste processo
deverá ser demonstrado que no
inventário no Brasil, a dívida daqui
não foi utilizada aí. Uma vez
concluída essa demonstração, o
imposto devido pelo falecido
estrangeiro não residente incidirá
somente na tal parte livre do imóvel,
o aqui chamado equity, sendo o
saldo liberado. Isso se tiver lhe
sobrado algum dinheirinho após o tal
processinho e honorários dos
escritórios de contabilidade e
advocacia que lhe cobrarão,
certamente, por hora trabalhada
(algo em torno de US$ 300, 400,
500, por hora), inclusive sobre o
tempo de telefonemas.

Imposto a
incidir sobre o
imóvel a ser
transferido pode
chegar a 60% do
seu valor

A SOLUÇÃO 
Esta é a solução que
tenho visto, já há
tempo, ser
recomendada por
aqui: empresa
offshore. Instituir
uma empresa
offshore, seja na
British Virgin
Islands, US Virgin
Islands, Grand Cayman, Bahamas,
ou mesmo aqui, uma empresa
anônima nos estados de Wyoming
ou Delaware, de modo que esta
empresa seja a dona de outra
empresa sediada aqui na Flórida com
o propósito único e específico de
deter a titularidade do imóvel a ser
comprado, uma SPE na forma de
Limited Liability Company (LLC).
Ainda, caso se busque
financiamento para a compra, todo o
processo de qualificação do
comprador será feito na pessoa
física e a titularidade do imóvel na
Florida LLC (que pertence a
Offshore Corporation).
Ótimo, então o comprador
entraria para o time dos bandidos?
Né, né, né! Este imóvel, que é da

empresa Florida LLC poderá gerar
receita e lucro, sendo então feita
anualmente a declaração de renda ao
fisco local; e, se devido, recolhido o
imposto sobre a renda. E no Brasil?
Idem. O comprador deverá ter
declarado ao Leão o envio formal
dos recursos para cá, bem como a
existência de sua offshore.
No caso de falecimento, quem
faleceu foi o de cujus e não a
empresa Florida LLC. Mas e quem
seria então o dono da offshore?
Aquele que tem as ações ao portador
ou que está no inventário. Simples
assim.
Quero deixar claro que não sou
advogado, tampouco contador, mas
um simples e experiente corretor de
imóveis e financiamentos, já quase
velhinho na vida e na profissão,
mas que com tantas voltas já dadas
nesse circuito, ainda acelera um
bocado.
Aqui temos contatos e
relacionamento profissional com
diferentes escritórios especializados,
legalmente licenciados e bem
estruturados para prestar aos nossos
clientes a consultoria necessária para
estruturação 100% legal de proteção
de seu patrimônio nestas pistas.
Acelera Alfredo...
Serviço  Carlos Abdala é Real
Estate Broker / Mortgage Broker
(BK 3005081) / (NMLS 1701189)
+1 407 308 8536,
carlosabdala@hotmail.com
carlos@mortgagemoneylending.com

Opção sustentável à construção civil
Divulgação

A

Alphaz Concept,
incorporadora que desenvolve
projetos sustentáveis com soluções
ecológicas, adotou a utilização dos
tijolos ecológicos, que reduzem em
90% o consumo de água, dispensam
a queima de carvão e diminuem a
utilização de argamassa no canteiro
de obras. Alternativa ao processo de
fabricação do tijolo tradicional de
argila, que causa degradação
ambiental, o tijolo ecológico, além de
provocar impacto menor, tem
produção mais barata e oferece
redução de custos às obras.
Esse tipo de tijolo é ecológico
também por ser produzido a partir
de restos de outras construções
civis, industriais ou orgânicos,
incentivando economia e
reaproveitamento na obra, disse

Leonardo Pereira, engenheiro de
produção da Alphaz Concept:
Resumindo, ele é ecológico porque
evita degradações no meio ambiente
e é feito de forma inteligente.
Entre as vantagens, Pereira

Benefícios
do tijolo
ecológico

argumenta
que o tijolo
ecológico
promove a
conservação
do meio
ambiente
(fauna e
flora) e
evita a
alteração no nível do lençol freático,
erosões, assoreamento dos rios,
poluição sonora e instabilidade de
margens e taludes. Ele complementa
que o produto não gera resíduos
sólidos e reduz a emissão de gases

que interferem no clima e favorecem
o efeito estufa: O nome do produto
é fruto de sua fabricação totalmente
sustentável, desde sua concepção, na
escolha dos compostos corretos e de
onde serão extraídos, partindo para
obra, onde podemos citar a redução
no gasto com argamassa, cimento,
ferro e madeira, por exemplo. Além
disso, como o material não precisa
ser curado, em um processo de
queima como o tradicional, a cada
mil tijolos ecológicos produzidos é
possível preservar entre 8 e 12
árvores.
Outro benefício é que não gera
nenhum tipo de entulho. É muito
comum que esses restos dos tijolos
tradicionais sejam despejados em
lugares inapropriados. O engenheiro
diz que enquanto a produção dos

tijolos convencionais de cerâmica
causa desmatamento e emite gases
poluentes, os ecológicos utilizam
apenas solo, cimento e técnicas de
umidade para a formação dos
produtos.
Pereira diz que além de todos os
benefícios ambientais citados, o
tijolo ecológico é mais barato. Ele
diz que o investimento feito na
compra dos tijolos ecológicos
representa redução de custos em até
80% com cimento, 50% com ferros e
95% de madeira: Podemos afirmar
que especificamente no caso da
redução de insumos na fabricação de
tijolos ecológicos, comparados à
fabricação convencional, a economia
beira os 20%, somado à economia na
mão de obra, construção de fornos,
baias de secagem e etc..
Perspectiva
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Mais conexão com a natureza
Fotos Divulgação

Bem-estar com uso de
formas e silhuetas
botânicas

Cuba de
sobrepor:
suavidade na
bancada

T

endência forte na decoração
de interiores, a biofilia traz
elementos naturais para
dentro dos ambientes, com os
projetos incorporando água, plantas,
luz natural e elementos, como
madeira e pedra. Uma das
características do conceito é o uso de
formas e silhuetas botânicas em vez
de linhas retas. Em se tratando de
revestimentos, a coleção da
Portinari, Nuances da Natureza,
assinada pela arquiteta Juliana
Medeiros, é um exemplo. As peças
da linha Folhas ao Vento trazem
folhas destacadas em relevo,
integradas com fundo da mesma cor,
combinando leveza e elegância ao
mesmo tempo. As cores remetem
aos elementos naturais das florestas,
com opções de tons em verde, azul e
terra.

Outra tendência é o uso de
elementos baseados em técnicas
manuais, como peças artesanais da
cultura caiçara, indígena ou hippie. É
o caso da coleção Denim, da Ceusa,
que traz a mistura do jeans tingido, a
madeira e o carimbo/decalque com
folhas. Enfatizando a natureza e as

feita com amarrações pelos hippies
da época, resurge como tendência no
mundo da moda em 2021.
A Ceusa ainda conta com a
coleção Botânica Glam que explora
diferentes tipos de folhas, com
detalhes em ouro, aliando biofilia
com sofisticação.
Nas peças de banho ou lavabo, a
cuba de sobrepor L.1050, da Deca,
traz suavidade na bancada com a cor
menta, acabamento matte e textura

acetinada. Em tonalidade mais
acentuada, a cuba de apoio assinada
pelo arquiteto pernambucano
Osvaldo Tenório (L.316.42)
representa a vivacidade da natureza
com a cor Kale Green.
Em alusão aos diferentes tipos
de solo e a manifestações artesanais,
as cubas Deca de sobrepor
transmitem uma ideia de estabilidade
e crescimento, com uma paleta de
tonalidades claras e escuras.

técnicas manuais de tingimento Tie
Dye, as peças unem irreverência
com a versatilidade da madeira.
Originária dos anos 60, a pintura
Folhas ao vento:
revestimento combina
leveza e elegância

Banheiro compartilhado entre irmãos
Divulgação

C

ompartilhar o banheiro entre
irmãos pode ser uma saída
econômica e inovadora para famílias
grandes. Essa foi a proposta do
projeto 3 irmãs, realizado em
Vitória da Conquista, na Bahia, pelo
escritório Donna Arquitetura. O
porcelanato Confete, da Ceusa, é o
protagonista do ambiente. O
revestimento foi composto com uma

base de piso e pias de cor neutra, o
que trouxe equilíbrio para que não
ficasse cansativo ao longo dos anos,
assim como as louças, que seguem a
linha neutra. Os metais finalizam os
detalhes com duas duchas dentro do
box de vidro e duas torneiras na cor
preta para as duas pias, ampliando a
capacidade de utilização do espaço.
Eu precisava de um item

dinâmico, que neste momento
empregasse uma decor infantil e
divertida, mas que ao longo do
tempo resistisse a atemporalidade
do estilo. Essa é uma característica
presente na coleção Confete,
inspirada no piso granilite; um
padrão clássico que surge como
tendência conferindo modernidade
ao ambiente, afirmou a arquiteta.

Projeto premiado em concurso
nacional de Arquitetura
E

Porcelanato Confete: alternativa econômica e diferente
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studantes do curso de
Arquitetura da Universidade
de São Paulo (USP) ficaram com a
segunda colocação no 14º
Concurso CBCA para Estudantes
de Arquitetura com projeto de
reconstrução de Brumadinho, em
Minas Gerais, utilizando o aço em
um edifício-ponte e em um parque,
com objetivo de recuperação da
paisagem e posterior
ressignificação do ambiente.
O rompimento da barragem
de rejeitos de mineração em
Brumadinho ocorreu em janeiro

de 2019. O projeto, que foi
desenvolvido pelos estudantes
Fernando Comparini, André Góes,
Guilherme Sarti e Fernando Mauad,
com orientação do professor Fábio
Mariz Gonçalves, utiliza estrutura
da ponte ferroviária sobre o
Córrego do Feijão, parcialmente
destruído pelo desastre de
Brumadinho, para construção do
edifício-ponte, que conta com um
pavimento de saúde ambiental, com
instalações para analisar condições
ambientais das águas, do solo, do
ar, da fauna e da flora. Outro

pavimento, da saúde humana,
configura-se como um centro de
recuperação física e mental da
população atingida direta e
indiretamente pelo desastre. O
pavimento da arte e cultura tem
papel de educar e conscientizar a
população sobre processos
ecológicos. Já o parque é um
conjunto de passarelas metálicas
que serpenteiam sobre um sistema
de grandes lagoas e tanques de
recuperação, os wetlands, usados
para tratamento de água e do solo
contaminados pela lama de rejeitos.

Construção
Fotos Divulgação

Residencial Mykonos

Confiança no
mercado
Engeplus desenvolve
residencial e integra
portfólio
SANDRA NETTO

C

onfiante na crescente
aceleração do mercado
imobiliário no litoral, a
Engeplus Construtora e
Incorporadora está realizando o
Residencial Mykonos, no Bairro
Aparecida, em Santos. Ao mesmo
tempo, a empresa integra a seu
portfólio o relançamento do
corporativo Fuschini Miranda
Premium Office, na Vila Mathias,
também em Santos. As vendas já
estão alcançando o patamar do
período anterior à pandemia,
comemora a diretoria da Engeplus,
representada na tradição de três
gerações de engenheiros, Roberto
Barroso, Roberto Barroso Filho,
Diogo Godinho Barroso e Juliana
Godinho Barroso. Para quem
dispõe de dinheiro, comprar imóvel
é muito mais rentável. Esta é a razão
do crescimento do mercado
imobiliário neste momento, pois os
investimentos financeiros não estão
dando o resultado esperado, fazendo
com que muitas pessoas prefiram
aplicar em imóvel, acreditando na
rentabilidade do mercado, frisa
Barroso.
O Mykonos é o maior
residencial projetado pela Engeplus
e terá cerca de 30.000 metros
quadrados de construção. A torre
única é implantada em terreno de
2.700 metros quadrados, com frente
de 75 metros, por 36 metros de
fundo. Quando estiver pronto, se
destacará na região por sua

imponência, com 33 pavimentos e
108 metros de altura. A localização é
excepcional, na Rua Ricardo Pinto,
63, perto da praia, do shopping
center Praiamar, supermercados,
farmácias, restaurantes.
O projeto arquitetônico é do
escritório Passareli Zonis
Arquitetura e Engenharia. Além de
subsolo, térreo e 2 mezaninos, o
edifício contempla 28 andares-tipo 
cada com cinco apartamentos de 2 e
3 dormitórios, com área entre 99 e
133 metros quadrados, com 1 ou 2
suítes , 3 penthouses, cada com
305 metros quadrados, e ampla
cobertura, com piscina, espaço grill,
salão de jogos e uma magnífica vista
da orla de Santos. Outros espaços de
lazer, como salão de festas, academia
e brinquedoteca ocupam parte dos 2
mezaninos. Todas as unidades
contam com 2 vagas de garagem,
sendo que o empreendimento terá
vagas rotativas para recarregamento
de veículos elétricos.
As obras tiveram início em
setembro do ano passado e estão
avançadas. A previsão de entrega é
dezembro de 2023. No momento, o
Mykonos está na fase de estrutura,
com os trabalhos se desenvolvendo
em 3 corpos, sendo que um deles já
atingiu o terceiro pavimento. A
programação é que até o final do ano
seja feita a concretagem do primeiro
andar-tipo e toda a estrutura esteja
pronta no final de 2022  seguindo
serviços e instalações internas,
fachada e acabamento, visando
cumprir o cronograma e, se possível,
antecipar a entrega.
A logística da obra está ajustada
à nova realidade. Diferente do
período anterior à pandemia, quando

Residencial Mykonos: 33
pavimentos, 108 metros de
altura

é mais resistente. As estacas das fundações,
que variam de 1,0 a 1,40 metro de diâmetro,
atingiram 53 metros de profundidade. Um
diferencial nas fundações é que o bloco
principal do prédio recebeu 630 metros cúbicos
de concreto. Nessa etapa das obras foram
utilizados 6.000 metros cúbicos de concreto.
Além da segurança e itens de
sustentabilidade que são característicos nos
empreendimentos da Engeplus, o Mykonos
também será marcado pelo primoroso
acabamento. Conforme declarou Diogo
Barroso, além da utilização de produtos e
sistemas de marcas consagradas no mercado, a
estratégia da empresa para ter o controle do
padrão de qualidade é terceirizar o mínimo
possível, mantendo equipes próprias, focadas e
treinadas. As empresas fornecedoras e os
profissionais contratados são parceiros
tradicionais, que demonstraram excelência nos
empreendimentos entregues nos últimos anos,
afirmou, ao acrescentar que outro ponto forte
da construtora é o pós-venda, com assistência
total após a entrega da obra.
Este, aliás, é um dos aspectos salientados
pelos clientes que já compraram imóvel da
construtora e estão comprando outra vez,
segundo destacaram as corretoras Alessandra
Sena e Marisa Rocha Barroso. O preço é
fechado com financiamento direto com a
construtora em até 120 meses. Alessandra e
Marisa respondem pelo plantão de vendas no
local, projetado e decorado pela Scala
Arquitetura. No local, as profissionais
oferecem aos interessados visita virtual 3D
com realidade aumentada, assim como imagens
de drone que dão ideia da vista de cada andar
do empreendimento.
era normal comprar os produtos de
uma vez já no lançamento do
edifício, hoje, mesmo com dinheiro,
não há mercadoria suficiente. Ou
seja, compra-se aos poucos, porque
as entregas são feitas aos poucos. E
quando é realizado novo pedido, o
preço já está mais alto. Nesse
contexto, o fornecimento de alguns
insumos a construtora enfrenta com
muito planejamento, para não
prejudicar o andamento dos
serviços.
Considerando as dimensões do
residencial, a Engeplus está
utilizando concreto de 50 Mpa, que

Lazer inclui espaço grill com churrasqueira

Corporativo na Avenida Ana Costa
A
Piscina na cobertura com vista magnífica da orla de Santos

Engeplus integra a seu portfólio o relançamento
do Fuschini Miranda Premium Office, localizado
na Avenida Ana Costa, 146, a 5 minutos do Centro de
Santos ou do Gonzaga. O corporativo oferece
conjuntos a partir de 53 metros quadrados e, entre as

comodidades, possui controle de acesso 24 horas,
estacionamento com valet, espaços para reuniões e
eventos. O financiamento é direto com a construtora,
em até 144 meses, com parcela próxima ao valor da
locação.
Perspectiva
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Turismo & Lazer
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POR LUIZ CARLOS FERRAZ
redacao@jornalperspectiva.com.br

Ciclos:
circuito de
estátuas
assinadas por
artistas locais
explora a
relação entre
a humanidade
e e natureza

Divulgação

Canto do
Irerê Hotel
Boutique:
só aceita
maiores de
18 anos

Fuja da rotina e relaxe,
pertinho da capital
Museu Subaquático de Bonito O

Proposta de promover
integração da arte com a
natureza

O

Museu Subaquático de
Bonito, em Mato Grosso
do Sul, foi instalado em um
lago com cerca de 4 metros de
profundidade, dentro do complexo
de ecoturismo Nascente Azul, no km
22 da rodovia Bonito/Bodoquena. A
principal proposta do museu é a
integração da arte com a natureza,
além de ser um espaço onde os
artistas podem se expressar sobre
temas relacionados ao meio

ambiente, como a sustentabilidade e
a preservação da natureza,
estimulando o visitante a refletir
sobre esses assuntos.
Na primeira exposição, chamada
Ciclos, um circuito de estátuas
submersas assinadas por artistas
locais explora de forma crítica as
dinâmicas presentes na relação entre
a humanidade e a natureza. Em meio
às obras de arte, a rica
biodiversidade aquática característica
do local, com peixes de diferentes
espécies, como piraputanga, pacu,
lambari, dourado, piau, entre outros.
Para conhecer o Museu
Subaquático de Bonito, o visitante

deverá realizar o mergulho com
cilindro, uma das experiências já
oferecidas na Nascente Azul. O
mergulho é certificado com o ISO
21101 emitido pela ABNT, que trata
do sistema de gestão da segurança no
turismo de aventura. Por ser
realizado em um ambiente
controlado, o mergulho na Nascente
Azul não requer nenhum tipo de
curso ou certificado prévio e é
indicado inclusive para iniciantes.
Os grupos, compostos por até
quatro pessoas, são acompanhados
por instrutor credenciado e crianças
a partir de 10 anos já podem
mergulhar.

Férias de janeiro e Carnaval 2022
O

Fazzenda Park Hotel,
localizado em Gaspar, Santa
Catarina, abriu as reservas para os
meses de janeiro e fevereiro,
envolvendo Carnaval. O
empreendimento, que figura entre os
melhores hotéis fazenda do país,
conta com mais de 2 milhões de
metros quadrados de área para
proporcionar bons momentos de
familiares e amigos.
Além dos shows temáticos e
toda a infraestrutura do hotel
fazenda  quadras de vôlei e tênis,
cancha de bocha, campo de futebol e
futebol de areia, bicicletas,
pedalinhos, academia, sala de jogos,
spa, pescaria, contato com animais 
o Fazzenda conta com equipe de
recreação infantil e adulta.
A piscina aquecida ao ar livre
promete fazer a alegria dos hóspedes
e visitantes também no Verão,
porque pode ser usada em qualquer
tempo e temperatura. O novo
8
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Canto do Irerê Hotel Boutique,
em Atibaia, no interior do
estado de São Paulo, é ótima opção
para casais que preferem lugares
bem tranquilos, sem aglomeração,
junto à natureza. A apenas 60 km da
capital paulista, o hotel nem
completou um ano de nascimento e
tem conquistado adultos de todas as
idades (só aceita maiores de 18 anos)
em razão da infraestrutura e
experiências que oferece.
No Canto do Irerê são oito
chalés distribuídos em uma área de
proteção ambiental de 70 mil m²
com uma vista maravilhosa da Serra
da Mantiqueira. Os chalés de 80 a
110 m² possuem uma decoração
diferenciada e vários mimos para os
hóspedes, como varanda e banheira
de hidromassagem com vista para a
mata, lareira, cama king size, enxoval
especial, amenidades da francesa
Algotherm, TV LCD, minibar, ar
condicionado, Nespresso e wifi.
O restaurante possui um
cardápio contemporâneo com pratos
que valorizam ingredientes
brasileiros e produtores locais. Para
os que possuem alguma restrição
alimentar, não há nenhum problema,
já que são oferecidos também pratos

Novidades no
Tierra Atacama

Fazzenda Park Hotel: reservas para o próximo ano
espaço possui área molhada de
1.520 m² e área seca de 1.502 m².
São mais de 110 espreguiçadeiras e
outros 348 lugares sentados.
Outro diferencial do hotel está
na gastronomia: a comida é caseira e
da fazenda. A fartura e a variedade
dos pratos, do café da manhã ao
jantar, conquistam o coração dos

visitantes. Segundo Antonio
Coradini, gerente comercial e de
marketing do Fazzenda, o pacote é
válido para estadias de no mínimo
quatro dias: Nossos clientes já
sabem que aqui no hotel prezamos
por proporcionar uma ótima
experiência. Por isso o Carnaval será
inesquecível.

O

hotel chileno Tierra Atacama
reabriu suas portas e a
principal novidade é que os
hóspedes poderão fazer as
refeições tanto no restaurante
quanto no quincho. Enquanto o
restaurante fica dentro do prédio
principal do complexo e funciona
em dois turnos para reduzir a
quantidade de pessoas, além de
utilizar cardápios digitais, o
quincho, uma estrutura

vegetarianos, veganos, sem glúten e
lactose. Cada hóspede pode escolher
a melhor hora para fazer as
refeições, inclusive elas podem ser
feitas no próprio chalé sem nenhuma
cobrança adicional.
Outro destaque do hotel é a
adega em estilo cave com pedras
naturais com variados rótulos. As
áreas sociais são bem amplas e
arejadas e a piscina ao ar livre,
climatizada, com amplo deck com
vista para a mata.
Pensando em oferecer um
ambiente ainda mais relaxante,
trazendo conforto e sensações
únicas, o hotel oferece uma linha
exclusiva de cosméticos orgânicos,
desde escalda-pés, cristais de banho,
aromatizadores até óleos de
massagens.
Para quem quer surpreender o
acompanhante durante o feriado ou
comemorar alguma data importante,
o hotel oferece pacotes
românticos, uma série de detalhes
especiais que podem ser incluídos na
estadia, como velas e pétalas
espalhadas pelo quarto, buquê de
flores do campo ou rosas, sais de
banho, tábua de queijos e frios,
espumante.

tipicamente chilena, fica ao ar
livre, em meio aos jardins da
propriedade, o que permite
aproveitar a experiência
gastronômica com vista para as
belas paisagens naturais da
região, como o vulcão
Licancabur. Também foi
modificada a forma como as
receitas são servidas. Algumas
delas vão empratadas da cozinha
direto à mesa. Outras integram o
buffet assistido, em que visitante
indica o que deseja comer e os
funcionários do hotel se
encarregam de colocar nos pratos.

Veículos & Negócios

Teremos diesel e gasolina em
novembro?
Divulgação

Petrobras refina 98% do
petróleo no país e pede
prazo para produzir
NELSON TUCCI

O

Brasil não é propriamente
um país de marasmos. Volta
e meia tem uma novidade
no ar. Em pouco mais de um ano já
vivenciamos as incertezas da
vacinação contra a covid-19; acendeu
o alerta da inflação e do
abastecimento de alimentos; do
volume de chuvas, que pode levar a
um racionamento de energia; e, neste
mês, surge a preocupação com o
fornecimento do diesel e da gasolina
para novembro. É emoção que não
acaba mais...
Apesar de a historiografia oficial
tentar nos convencer de que o
brasileiro é um povo prostrado,
servil, de índole pacífica, a coisa
não é bem assim. Que o digam as
Revoltas dos Malês e a dos
Alfaiates, a Cabanagem, Sabinada,
Balaiada, Farroupilha e por aí vai...
Nos dias atuais, a sociedade  como
um todo  é mais informada e parece
ganhar voz ativa no dia a dia. Agora

a luta é pelo
abastecimento de
combustíveis,
simultaneamente
ao de energia. E a
grita já começou.
Embora a
Agência Nacional
do Petróleo
(ANP) tenha
negado, em nota, o
desabastecimento,
a Petrobras
informou que os
pedidos para a compra do diesel e de
gasolina estão maiores em relação
aos meses anteriores e da sua
capacidade de produção. Apenas
com muita antecedência, a Petrobras
conseguiria se programar para
atender essa demanda atípica. Na
comparação com novembro de 2019,
a demanda dos distribuidores por
diesel aumentou 20% e por gasolina
foram 10%, representando mais de
100% do mercado brasileiro,
justificou a estatal. Ao que se
depreende, portanto, a questão não é
preço (uma vez que o diesel já é
vendido a R$ 4,80 e a gasolina a
mais de R$ 7  dependendo do

estado), mas planejamento,
capacidade industrial de refino.
O Brasil tem 17 refinarias de
petróleo (13 das quais pertencem à
Petrobras e respondem por 98% da
produção nacional), sendo a Replan,
Refinaria de Paulínia, no interior de
São Paulo, a maior em capacidade,
com processamento de 69.000 m2/
dia de petróleo. E como o país 
grosso modo  produz um petróleo
mais denso, precisa importar um
pouco do petróleo fino para fazer o
blend (a fim de formar a mistura que
será levada à refinaria).
Tão logo surgiu a informação de
uma eventual escassez de diesel no

Questão de
planejamento,
capacidade
industrial de
refino

mercado, a
Federação
Nacional das
Distribuidoras de
Combustíveis,
Gás Natural e
Biocombustíveis
(Fecombustíveis)
se manifestou, em
nota à imprensa,
alertando sobre os
cortes. Entidades representando
caminhoneiros também gritaram,
inclusive avisando os associados
sobre o risco de desabastecimento de
diesel.
O fato é que a Petrobras anda no
olho do furacão. Como haverá
eleição no próximo ano (para
deputados federais e estaduais, 1/3
do Senado, governadores e
presidente) é de esperar que haja
mais críticas à companhia (de
controle estatal), recheadas de
emoções, pelos próximos meses.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Imóvel como garantia de crédito pessoal
O
portal Imovelweb e a
plataforma de serviços de
crédito Keycash oferecem a solução
Crédito com Garantia Imobiliária,
por meio da qual é possível pedir
um empréstimo pessoal com
condições diferenciadas e usar o
imóvel quitado como garantia. A
solução permite até 60% do valor do
imóvel quitado como crédito e
possui as melhores taxas do
mercado, com juros a partir de
0,82% ao mês. Não há restrições de

uso para o valor recebido, de forma
que ele pode ser utilizado para
qualquer situação, seja ela quitar as
dívidas, investir em uma empresa,
viajar, concluir uma graduação,
reformar ou mudar de imóvel. O
processo para contratação é 100%
digital e não é necessário sair de casa
para resolver questões relacionadas
ao crédito.
O imóvel pode ser utilizado
normalmente durante o período de
contrato, seja como moradia ou

como locação, e o pagamento
começa 60 dias após a assinatura do
contrato. Outro benefício da parceria
entre Imovelweb e Keycash é o
apoio de especialistas que ajudam o
cliente a definir o melhor modelo de
contrato para o seu perfil.
De acordo com Tiago Galdino,
CFO do Imovelweb, o Imovelweb
está em busca de aprimorar os seus
serviços, de forma a sempre oferecer
novidades que facilitem o dia a dia
dos seus clientes.

Estamos sempre em busca de
oferecer o melhor aos nossos
clientes. Por isso, firmamos a
parceria com a Keycash para ofertar
uma solução que permite acesso ao
crédito de forma rápida e
descomplicada. Essa parceria nos
ajuda a consolidar o nosso amplo
portfólio de serviços financeiros,
que engloba crédito pessoal,
financiamento, seguro fiança,
consórcio, leilões e investimentos
imobiliários, destaca Galdino.

Para
democratizar
energia solar

A

franquia Energy Brasil
lançou o Energy Pay,
sistema de pagamento da rede
por meio de maquininha própria,
que permite condições mais
favoráveis e sem burocracia
para a compra de kits solares.
O uso da energia solar já está
presente em algumas famílias,
mas é preciso ir além, como
mostra o atual cenário. A Energy
Brasil acredita que todas as
pessoas podem ter liberdade
energética, de forma ágil e sem
burocracia. O Energy Pay
nasceu com esse propósito,
comenta Túlio Fonseca, sócio
fundador da rede.
O kit de painéis solares pode
ser adquirido à vista, financiado
ou parcelado no cartão de
crédito. Apesar de o investimento
em painéis solares estar mais
acessível atualmente (a partir de
R$ 10 mil), não é comum o
cliente pagar à vista.
No caso do financiamento,
existem muitas opções no
mercado, mas o processo é lento,
burocrático e, muitas vezes, com
taxas inacessíveis para as
classes mais simples. Já a opção
de parcelamento no cartão de
crédito é mais rápida, porém,
seguem as condições e taxas dos
bancos e financeiras por trás da
operação. Com a maquininha
própria, o franqueado possibilita
ao cliente realizar a compra dos
kits em vários cartões de crédito,
com parcelamento em até 12
vezes sem juros, enquanto outras
adquirentes aplicam juros,
destaca Fonseca: Assim, a
Energy Brasil facilita a tomada
de crédito para esse tipo de
investimento e ainda elimina os
juros, que dificultam a compra de
classes mais simples.
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Hormônios x
lipedema

O

lipedema é causado pelo
acúmulo de gordura nos
braços, quadris e,
principalmente, nas pernas, que
provoca dores, problemas de
locomoção e uma sensação de
peso nesses membros. Hoje, a
sociedade sabe um pouco mais
sobre este assunto. Mas, quais
são os gatilhos para esta doença,
que acomete cerca de 10% das
mulheres no mundo, segundo
dados da Sociedade Espanhola
de Medicina Estética (SEME)? E
por que só mulheres?
Segundo Fábio Kamamoto,
que dirige o Instituto Lipedema
Brasil, em São Paulo, a doença
depende dos hormônios
femininos  o estrógeno e a
progesterona  para se
desenvolver. Quando há o uso
de anticoncepcional, o quadro de
lipedema piora, comenta o
especialista: No início da
puberdade, na gestação, em que
existe um pico hormonal muito
grande, ou quando a mulher faz
tratamento para engravidar, e
mais para frente entra na
menopausa, que traz um novo
padrão hormonal, todos esses
momentos da mulher tendem a
ser gatilhos para esta doença.
Várias linhas médicas e
recentes estudos internacionais
evidenciam que a disfunção do
estrógeno pode ser central para
o desenvolvimento do lipedema.
Isto porque a desregulação de
gordura que ocorre com a
doença é causada pela
sinalização desordenada deste
hormônio. Em circunstâncias
normais, o estrógeno interage
com a gordura corporal para
mantê-la saudável, evitando
aumento do peso, por exemplo.
Este desequilíbrio hormonal
resulta em aumento da gordura
corporal, em inflamação e,
consequentemente, desregulação
da gordura, ou seja, em
lipedema.
Há dois tipos de tratamento
para o lipedema, o clínico e o
cirúrgico. O clínico é composto
por dieta anti-inflamatória
(legumes, carnes, sem sódio e
glúten ou bebidas alcóolicas),
uso de plataforma vibratória,
drenagem linfática e, por fim, a
técnica de taping, aplicada por
um fisioterapeuta para melhorar
o desconforto. O cirúrgico é feito
com lipoaspiração e é definitivo.
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Tratamento depende do diagnóstico

Pisada pode indicar
problema ortopédico

U

ma das principais
ansiedades de pais e mães,
em especial os de primeira
viagem, é ver a criança dar os
primeiros passos. Durante o
desenvolvimento da marcha, é
possível que a criança caminhe sem
encostar o calcanhar no chão. No
entanto, isso tende a se normalizar
entre os dois e três anos e, quando
não acontece a correção, é necessária
a avaliação do médico ortopedista.
São muitos os motivos que
podem fazer com que a criança
caminhe na ponta dos pés e,
segundo Natasha Vogel, ortopedista
pediátrica do Hospital do Servidor
Público Municipal (HSPM-SP), o
mais comum é a marcha em equino
idiopática, ou seja, sem que haja um
motivo determinado e o diagnóstico
é por exclusão. Devemos descartar
outras causas do caminhar na ponta
dos pés, como paralisia cerebral,
autismo, distrofias musculares,
deformidades congênitas, alterações
na coluna, hiperatividade e

síndromes genéticas.
Deve ser avaliado desde
antecedentes gestacionais até
antecedentes familiares para tentar
descobrir o que causa a pisada na
ponta dos pés. Os papais e
mamães ajudam muito quando se
lembram de informações
importantes, como a idade que a
criança começou a sentar, engatinhar
ou andar; se percebem que andam na
pontas dos pés com os dois pés ou
um só, enquanto elas andam se
chegam a encostar o calcanhar no
chão e por quanto tempo conseguem
andar dessa forma; se tem dor no pé
ou perna, entre outras, enumera.
Nos casos idiopáticos, são
indicados acompanhamento
ortopédico, fisioterapia, uso de
órteses, gesso e até toxina botulínica.
Quando a criança anda na pontas
dos pés após os cinco anos de idade,
é comum que eles tenham
dificuldade de encostar o calcanhar
no chão passivamente, além de
queixas para usar calçados, praticar
esportes e atividades recreativas.
Nesse caso, eles podem ser elegíveis
para tratamento cirúrgico e são
vários os procedimentos que podem
ser feitos para alongar o tendão
calcâneo, alerta a médica.

Banco de Órteses e
Dispositivos Auxiliares
A
Universidade Cidade de São
Paulo (Unicid), na capital
paulista, iniciou o Movimento
Universitário Circular (MUC), que
atuará até dezembro mediante
doações e empréstimo de órteses e
dispositivos auxiliares. A ideia é
facilitar a doação de materiais
ortopédicos que poderão contribuir
com a comunidade, colaborando
também para conscientizar sobre a
importância da acessibilidade e
sustentabilidade. A iniciativa partiu
das alunas Carolina Gonçalves
Figueiredo e Eduarda Vianna
Madureira do curso de Fisioterapia,
sob coordenação da professora Celia
Debessa, e é aberto à participação
dos estudantes. O projeto tem em
vista auxiliar pessoas de baixa renda
a adquirirem equipamentos

emprestados, por meio de doações
de outras, ao invés de deixarem
parados em suas casas sem utilidade.
Além de ajudar para não precisarem
esperar pelo SUS, ou ter que investir
em um novo, explica a professora
Célia Regina Gazoti Debessa.
As órteses são dispositivos que
têm por objetivo apoiar, auxiliar e
proteger o sistema locomotor.
Podem ser utilizadas para
imobilização, mobilização, correção,
alívio e estabilização de uma parte
do corpo. Atualmente, o Brasil tem
em torno de 20 milhões pessoas que
necessitam de órteses e dispositivos
auxiliares, e o Sistema Único de
Saúde (SUS) não consegue atender a
todos que estão na fila por
equipamentos. Estima-se que não
atende 0,3% da demanda.

Estudo mostra
a proximidade
dessas aves
com os seres
humanos

População de
pombos estabilizada
Pesquisadores coletaram
408 amostras de fezes em
Santos e São Vicente
ESTUDO realizado pelo médico
veterinário, diretor da Clínica
Veterinária Filetti, e pesquisador
da Universidade Santa Cecília,
professor Eduardo Ribeiro Filetti,
e alunos do curso de Ciências
Biológicas, indicou uma
estabilização no número de
pombos em Santos e São Vicente
durante a pandemia, além de
mostrar a proximidade dessas
aves com os seres humanos,
através de agentes patogênicos
encontrados nas fezes.
A pesquisa foi realizada em
102 pontos das cidades, no
período de fevereiro a agosto. Ao
todo, a equipe reuniu 408
amostras de fezes, que foram
coletadas após a alimentação das
aves. Colocávamos plástico de
2×3 metros no chão com comida
para as aves, das 6 às 8 horas da
manhã, principalmente nos finais
de semana, pois o número de
pessoas nestes dias e horários é
menor, tem menos interferência,
explicou Filetti.
Foi constatado no estudo que o
número de aves da região está em
estabilidade desde a última
pesquisa, em razão da diminuição
de pessoas na rua que
alimentavam esses animais,
devido ao isolamento social, já que

após a alimentação, as aves tendem
a reproduzir. No entanto, apesar da
estabilidade, a quantidade de
animais na região ainda é alta.
Normalmente, essas aves,
descendentes do Columba livia, se
alimentam de grãos e farelos, mas,
por conta da proximidade com os
seres humanos, se acostumaram a
comer legumes, frutas, verduras e,
até mesmo, resto de lixo.
Outra descoberta do estudo é a
presença dos agentes Endolimax
nana e Entamoeba coli, naturais do
trato intestinal humano, nas fezes
dos pombos, comprovando que
essas aves estão se alimentando de
lixo e fezes produzidas por
humanos. Outros protozoários
também foram encontrados. São
eles: Chilomastix sp, Giardia sp e
Cryptosporidium spp, comum em
verduras e frutas mal lavadas;
Ascaris lumbricoides, bactéria
causadora da Salmonelose;
Ancylostoma duodenale, parasita
comum em fezes de cães e gatos não
vermifugados. Todos esses
protozoários podem causar
problemas em pessoas com baixa
resistência, ou seja, diminuição das
defesas orgânicas.
Outro risco de doença vem das
fezes secas, que podem conter
fungos de difícil diagnóstico,
causando doenças graves, como a
Histoplasmose e a Criptococose. As
fezes molhadas também podem
oferecer riscos, como conjuntivites,
otites e dermatites.

PRINCIPAL porta de entrada dos animais de companhia nas famílias
brasileiras é por meio da adoção ou como um presente, com 84% dos
gatos e 54% dos cães frutos de adoção, apurou a pesquisa Radar Pet
2021, realizada pela Comissão de Animais de Companhia do Sindicato
Nacional da Indústria de Produtos para Saúde Animal (Sindan). O
levantamento estima que cerca de 10 milhões de animais de companhia
foram abandonados durante a pandemia, com base na informação de
que cerca de 40% dos pesquisados revelarem que conhecem alguém que
abandonou um pet neste período.

Gente & Fatos
Fotos Patrícia Amâncio/Divulgação

POR SANDRA NETTO

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Rafael Hupsel/Divulgação

 Instituto Hidrovias, braço de

investimento social privado da
Hidrovias do Brasil S.A. lançou
edital que destinará R$ 1 milhão
para apoiar financeiramente até
10 ações que visem o
desenvolvimento local nos países
onde a empresa desenvolve suas
operações: Brasil, Paraguai e
Uruguai.

 No centro histórico de São

Paulo, a instalação Caronte 7
Voltas, de Maurício Adinolfi,
montada no Beco do Pinto, do
Museu Cidade de São Paulo, que
tem como sede o Solar da
Marquesa de Santos.

Arquiteta
Gabriela
Antoniuk,
fotógrafos
Brenda
Pontes e
Daniel
Katz, e a
arquiteta
Daniela Barranco: 1º Desafio Fotográfico Confraria AD aconteceu,
em outubro, na Botteh Handmade Rugs, na capital paulista, que
apoia o projeto e ofereceu os tapetes orientais como plano de
fundo para receber as fotografias dos concorrentes.

 Centro Cultural Banco do

Brasil em São Paulo apresenta a
mostra Macrocosmos,
microcosmos ou a cosmogonia
dos incêndios, do artista plástico
recifense Kilian Glasner, com
curadoria de Paulo Kassab, que
reúne 29 trabalhos criados após
viagem ao Atacama e incêndio
que consumiu o ateliê e as obras
que seriam originalmente
expostas na mostra.

Wagner Dias e
Luiz Prado,
fundadores da
Hiperdados: a
startup usa
inteligência
artificial para
auxiliar
incorporadoras
a escolherem
os melhores
terrenos de
empreendimentos imobiliários, levando em consideração
aspectos mercadológicos, uso e ocupação do solo, facilidades no
entorno, equipamentos urbanos e modais de transporte
disponíveis na região.
Divulgação

João Teodoro da
Silva: corretor de
imóveis desde
1972 e
presidente do
Cofeci, o
Conselho Federal
de Corretores de
Imóveis, desde
2000, foi reeleito
para a gestão
(2022/2024), em
plenária realizada
em outubro, em
Foz do Iguaçu/PR.

 Considerado o maior acervo

de ilusão de ótica do mundo, o
Museu das Ilusões permanece em
exposição até 31 de dezembro, no
Shopping Eldorado, na capital
paulista.

 Crianças e adolescentes

autores, de 7 a 13 anos, têm até 8
de dezembro para participarem
do VI Concurso Nacional
Literário Infantil, o Prêmio
Espantaxim, que visa despertar o
interesse pela leitura e escrita.
Basta enviar o texto em um dos
formatos aceitos pela organização
do prêmio (redação, mensagem
ou poesia), diz a organizadora
Dulce Auriemo, ao frisar que o
tema desta edição está ligado às
quatro estações do ano e as
sensações que elas despertam.
Mais em
www.espantaxim.com.br

Bartira Brittes, gerente da Botteh Handmade Rugs, e
profissionais participantes do desafio.
Divulgação
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 Gilberto Salvador apresenta

Memórias Resistentes, até 16
de novembro, na Galeria Frente,
em Cerqueira César, na capital
paulista, com serigrafias,
colagens e escultura, produzidas
na década de 1960, sob a
curadoria de Fabio Magalhães.

 Empatia no Museu da Imagem

e do Som de Santos (MISS),
mostra até 5 de novembro, de
segunda a sexta-feira, das 10 às
18 horas, o talento e a arte do
fotógrafo Anderson Bianchi, que
morreu em julho passado, com 49
anos, vítima da Covid-19.

Chef Pedro Alex: representando a região Sudeste do
país, o carioca foi indicado para concorrer ao prêmio
Dolmã e conquistar o título de Melhor Chef de Cozinha
do Brasil, cujo resultado será anunciado em dezembro.

Alex Fava: cantor pop romântico com o novo single e
clipe Entrelinhas, gravado no Museu do Café, em nova
roupagem na série de lançamentos do Projeto Origem.
Perspectiva

Outubro/2021

11

Mesa Litoral
Divulgação

DNA
caiçara
Diversificado e para todos
os gostos, cardápio possui
opções veganas
BRUNO SCARPA

D

esde dezembro de 2020, um
bar tipicamente santista
com DNA caiçara exaltando
a cultura e hábitos do litoral paulista
e com decoração temática inspirada e
alusiva a Santos. Esse é o BarTu sob
o comando de Reinaldo Pimenta.
O cardápio é diversificado e para
todos os gostos. Dentre os
destaques da casa estão o cuscuz de
camarão servido com ovo pochêt e
camarão grelhado, o sanduíche de
cupim desfiado e as brusquetas.
A casa dispõe de opções veganas
como uma tábua composta por
queijo coalho, shimeji, cenoura e

BarTu, no Gonzaga: drinks inspirados em Santos

punha grelhada. O croquete de palmito
cremoso também é uma ótima escolha.
A porção mais pedida é a tábua mix,
com um misto de grelhados composto por
isca de frango, calabresa, fraldinha e queijo
coalho, juntamente com a porção de pastel de
carne super recheado, acompanhado de
vinagrete.
Os drinks do BarTu são inspirados em
Santos e homenageiam os principais pontos
da cidade. Dentre eles, o quebra mar (rum
bacardi ouro, chá de hibisco, gengibre, suco de
limão, shrub de frutas vermelhas e água com
gás) e o bolsa do café (rum bacardi ouro,
licor amarula e café). A casa possui diversos
rótulos de cerveja fora as bebidas mais
tradicionais, como a famosa caipirinha de dois
limões.
Já na parte da sobremesa o brownie é o
preferido, sendo servido com sorvete de
creme, mas há quem não resista ao abacaxi
flambado no conhaque com sorvete de coco.
O BarTu está localizado no coração do
Gonzaga, na Rua Euclides da Cunha, 81, e
pode ser frequentado de terça a sexta-feira,
das 17 horas a uma da manhã, e sábado e
domingo, das 12 horas a uma da manhã. Pode
ser encontrado nas redes sociais através do
Instagram @bartusantos e no Facebook Bar
Tu Santos.

Restaurantes
de chefs
famosos

P

ara quem aprecia a alta
gastronomia, conhecer
restaurantes de chefs
conceituados e experimentar as
delícias criadas por eles é um
passeio inigualável. Em Curitiba,
no Paraná, foi criado um roteiro
interessante, desde que a chef
Manu Buffara, de Curitiba/PR,
conquistou o título de 21ª melhor
chef do mundo, pelo prêmio The
Best Chef Awards, o que colocou
a cidade de forma definitiva no
mapa da gastronomia mundial.
Além de Manu, outros nomes da
gastronomia paranaense estão
surpreendendo críticos nacionais
e internacionais, entre eles os
chefs Lênin Palhano, Ivan Lopes,
Igor Marquesini, André Raulino,
André Pionteke, Danilo
Takigawa e Gabriela Carvalho.

Enfrentando a batalha contra o câncer de mama

A

jornalista e apresentadora Vanessa Faro deu seu depoimento ao Programa Memória-História Oral em
10 de junho de 2021, via Plataforma Zoom. Na entrevista, Vanessa conta sobre sua vida profissional e
como enfrenta a luta contra o câncer de mama, descoberto em 2020.

VANESSA Faro nasceu
em Santos em 19 de abril
de 1970, no Hospital da
Beneficência Portuguesa.
Passou a infância e
juventude morando com
a família no bairro do
Gonzaga, e estudou nos
colégios Cisne Branco,
Marza e Universitas,
concluindo o segundo
grau em um intercâmbio
em Ohio, nos Estados Unidos. Formou-se em Jornalismo na Faculdade de
Comunicação Social da Universidade Católica de Santos (UniSantos).
Vanessa tem uma grande trajetória como jornalista esportiva da TV
Tribuna, emissora afiliada da Rede Globo na Baixada Santista. Fez
coberturas especiais nas Olimpíadas de Pequim e Londres, Mundial de Judô
em Paris e outros eventos internacionais.
Em 2020 a apresentadora foi diagnosticada com câncer de mama. Antes
de contar ao público que iria se afastar para realizar o tratamento, ela teve
uma longa jornada de exames e consultas médicas. Como sempre ia aos
médicos com seu marido, Eduardo Silva, então diretor de jornalismo da
emissora, os colegas da redação acharam que era ele quem estava doente, fato
que foi esclarecido pela própria Vanessa de maneira original.
Com uma vida muito ativa, Vanessa tratou de transformar esse momento
difícil em uma história de força e superação. Criou no Instagram o perfil
Patricinha Casca Grossa, como um jeito de contar para todos o que estava
acontecendo, além de ajudar as mulheres que passaram ou ainda estão
passando por este momento tão difícil, mas não impossível de ser
enfrentado: Eu demorei muito para contar para a minha família e amigos, e
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Vanessa tratou de
transformar esse
momento difícil em uma
história de força e
superação: criou no
Instagram o perfil
Patricinha Casca Grossa
cura para outras mulheres. Que
minha voz, através do meu
trabalho e do Patricinha Casca
Grossa continue a inspirar!
O depoimento completo de
Vanessa Faro pode ser assistido
no canal oficial do Programa
Memória-História Oral no
Instagram, através do link http://
www.youtube.com/
programamemoriahistoriaoral

toda vez que eu contava eu sofria. Então decidi criar o perfil e contar
de uma vez, diz a apresentadora.
Atualmente, Vanessa realiza reportagens especiais na TV
Tribuna, principalmente com temas ligados ao esporte, e
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
continua em tratamento contra o câncer: Ainda tenho um
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
longo caminho pela frente. Vão ser no mínimo cinco anos
www.fundasantos.org.br
tomando medicação. Espero ser um exemplo de superação e

