Capa: Avenida Construtora realiza, na Vila Caiçara, Opinião
em Praia Grande, dois residenciais que estão
sendo comercializados, de forma inédita, por
meio do sistema de multipropriedade. Os
empreendimentos encontram boa receptividade
no mercado imobiliário....................Págs. 6 e 7.
Capa: Fotos DQ Arquitetura e Divulgação.

Veículos & Negócios
Ou o mundo para de emitir gases do efeito estufa (GEE)
do jeito que faz hoje, ou... vai pagar para ver, alerta o
editor de Veículos & Negócios, Nelson Tucci.......Pág. 9.
Divulgação

Piscinas
cercadas de
rochas,
propícias para
o banho de
mar

Turismo

D

e magos a ex-presidentes, de
criminosos a personalidades de
gravata, é raro encontrar alguém
no planeta, na atualidade
(especialmente na pandemia!), que não
tenha experimentado os efeitos
recreativos da maconha  o produto
mais conhecido e comercializado da
cannabis sativa, planta da família das
canabiáceas. As propriedades de sua
resina, contudo, projetam um uso muito
mais abrangente, no âmbito da saúde
humana, podendo funcionar como
analgésico, anódino, antiemético,
antiespasmódico, calmante do sistema
nervoso, entre outras indicações. Nas
Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio,
por exemplo, o canabidiol (CBD) foi
admitido como substância liberada para
uso dos atletas, por ajudar a reduzir
inflamações, relaxar os músculos e
controlar dores. No Brasil, apesar das
evidências científicas, nacionais e
internacionais, o estigma do senso
comum contra a prescrição de produtos

Murray

O

Autoestima
Olho humano possui estruturas que dependem uma da
outra para que a visão funcione perfeitamente. Uma
dessas estruturas são as glândulas de Meibômio..Pág. 10.
Divulgação

Cacatua
ophtalmica, ou
simplesmente
Cacatua: vive
em média 50
anos em
cativeiro

Pet
Há muitos animais que podem ser alçados à condição de
melhor amigo, quando não se quer a companhia de um
cão ou um gato como pet........................................Pág. 10.

Memória
O atleta olímpico Sanderlei Parrela deu depoimento ao
Programa Memória-História Oral e relata desde sua
infância no Jardim Piratininga, em Santos............Pág.12.
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e medicamentos à base de cannabis
prejudica famílias e pacientes 
obrigados a recorrer à importação , ao
mesmo tempo em que atravanca o
funcionamento de associações e
empresas que pretendem atuar no setor.
No aguardo de uma regulamentação que
dê segurança jurídica e possibilite a
lavoura legal da planta, nos últimos
meses a prescrição médica da cannabis
medicinal cresceu 554% no país, ou
seja, de janeiro a novembro a Agência
Nacional de Saúde (Anvisa) recebeu
33.793 pedidos para importar tais
medicamentos, contra 19.120
solicitações registradas em 2020.
Seguindo a mesma tendência, aumentou
em proporção semelhante o número de
médicos autorizados pelo órgão a
prescrever derivados canabinoides,
passando de 321 em 2015 a 2.100
profissionais neste momento  e que
revelam um crescente interesse por
educação técnica qualificada. Já não
era sem tempo!

Decisões acertadas na Justiça do Trabalho

Sanguaretama é um destino atraente para a temporada
de Verão no litoral do Rio Grande do Norte, com atrações ALBERTO MURRAY NETO
turísticas, históricas e religiosas.............................Pág. 8.
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O sonho não acabou...

Perspectiva

s Tribunais Superiores vêm
proferindo decisões muito
importantes em processos
trabalhistas. Não faz muito tempo, o
ministro Gilmar Mendes, do
Supremo Tribunal Federal (STF),
em decisão relevante, retirou do polo
passivo de ação judicial trabalhista
empresa que fora incluída como ré
quando o processo já estava em fase
de cumprimento de sentença. Em
sua decisão, Gilmar Mendes
afirmou, acertadamente, que
constitui cerceamento do direito de
defesa inserir no polo passivo da
ação trabalhista empresa que não
tenha participado da ação em suas
fases anteriores.
Recentemente, o ministro do
Tribunal Superior do Trabalho
(TST), Douglas Alencar Rodrigues,
rejeitou a argumentação da existência
de grupo econômico com relação a
empresa, cuja instância judicial
inferior lhe havia imputado
responsabilidade solidária em ação
trabalhista. Também de forma
correta, o magistrado sustentou em
excelente decisão que, para haver
grupo econômico, é imperioso haver

vínculo hierárquico entre as
sociedades. Isto quer dizer que uma
empresa deve, efetivamente, ter
controle sobre as demais. Sem isso,
não existe grupo econômico e,
portanto, incabível a
responsabilização solidária em
processo do trabalho. Ter sócios em
comum, ou outros elementos
concorrentes, não bastam para
configurar grupo econômico.
Essas decisões são muito

Alberto: Corrigir
equívocos e abusos
de direito
importantes. Servem para dar
segurança jurídica no âmbito da
Justiça Trabalhista. Não raro viamse decisões da Justiça do Trabalho
que afrontam regras do direito civil e
societário, causando prejuízos
significativos àqueles atingidos por
essas medidas. Não importa em que
área da Justiça se milite, as normas
gerais de direito, estipuladas na
Constituição e legislação em geral,
devem ser respeitadas. A Justiça do
Trabalho, em algumas
circunstâncias, chegou a incluir no
polo passivo de processos meros
procuradores da empresa reclamada.
Isso é uma ignomínia jurídica.
Espero que essas novas decisões
que estão sendo emanadas pelos
Tribunais Superiores sirvam para
corrigir equívocos e abusos de
direito na Justiça Trabalhista,
proporcionando estabilidade jurídica
no Brasil.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Arq & Decor
Fotos Divulgação

Volta às origens
Revestimentos para
projetos que se
aproximam de refúgios

D

etalhe do décor que é
considerado essencial para
criar a atmosfera correta
refere-se ao revestimento. Neste
sentido, as linhas que evocam a
estética artesanal se tornaram a
pedida perfeita para projetos que se
aproximam de refúgios, trazendo
uma volta às origens, ao essencial,
afirma Christie Schulka, marketing
manager da Roca
Cerámica.
Para ela, as linhas
handmade são capazes
de criar uma decoração
afetiva, que traz calma e
tranquilidade.
Charmosos e únicos,
esses revestimentos são
ótimas escolhas para
ambientes acolhedores,
capazes de recarregar as
energias: Em nosso
portfólio incorporamos
linhas que exploram
todo um lado artístico,
homenageando técnicas
tradicionais.
Linha Quilt:
revisitando
técnicas têxteis

É o caso da linha Olaria, que
reproduz o aspecto artesanal da
técnica italiana em que as cerâmicas
eram decoradas e queimadas
manualmente, trazendo cores
marcantes e estampas clássicas da
época, traços de desgaste natural e
nuances destonalizadas.
Técnicas têxteis também foram
revisitadas  como o romântico tyedie, visto na linha Brush, ou o tão
conhecido patchwork, que marca a
linha Quilt. Nela, o revestimento
evoca tecidos envelhecidos pelo
tempo, compondo paginações mais

Luis Gomes/Divulgação

Linha Olaria: busca
por um lar que
abrace
sóbrias, mas extremamente
acalentadoras.
Mais do que as técnicas, os
revestimentos handmade encantam
pela sutileza. São peças que
imprimem até mesmo as
imperfeições dos trabalhos
artesanais, trazendo mais
humanidade para as paredes, opina
Christie. Isso é visto também na
linha Porto. Ao prestar uma
homenagem a azulejaria portuguesa,
a linha conta com peças de
pequenos formatos, com grafismos
levemente desgastados.

Tons tijolo, arenito e olaria no projeto de Bruno Moraes

Cores exclusivas de
cimento queimado
T
rês das 13 novas cores de
cimento queimado da Biomassa
do Brasil são assinadas pelo
arquiteto Bruno Moraes. O produto
traz o Selo Casa Saudável,
certificado pela Healthy Building
Certificate (HBC), sua tecnologia
apresenta baixa emissão de voláteis
orgânicos (Vocs) e não possui
produtos químicos, nem toxinas.
Dessa forma, não é prejudicial à
saúde e bem-estar do profissional
que irá aplicar o produto, assim
como do usuário que irá viver
naquele ambiente. Além disso, a

produção do cimento queimado é
feita com água de reuso, o que faz
com que o produto seja sustentável.
As cores desenvolvidas por
Bruno possui tons terrosos: arenito,
com inspiração em rochas formadas
pela deposição de areia; olaria e
tijolo, tons mais quentes que
lembram os tijolinhos de barro.
Fico muito satisfeito em assinar as
cores da linha Terra, da Biomassa do
Brasil. É uma empresa que, assim
como eu, tem grande preocupação
com construções saudáveis e
sustentáveis.

Bernardo
Figueiredo

e Karen Matsuda, que tiveram o
acervo Bernardo Figueiredo como
ponto de partida para a pesquisa.
A produção de Figueiredo está
situada no cruzamento da
arquitetura, urbanismo, design de
mobiliário, design de interiores,
cultura e suas inter-relações
transdisciplinares, comentou Maria
Cecilia. Dividida entre o hall de
entrada e as três salas principais do
MCB, a mostra traz uma linha do
tempo com datas e eventos.

E

xposição Bernardo Figueiredo:
designer e arquiteto brasileiro
encerra em 12 de dezembro, no
Museu da Casa Brasileira, Avenida
Faria Lima, 2.705, capital paulista. A
curadoria da mostra é das designers
Maria Cecília Loschiavo dos Santos,
Amanda Beatriz Palma de Carvalho
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luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Patrimônio

POR
LUIZ
CARLOS
FERRAZ

Olivia Buscariolli/Divulgação
Divulgação

 Análise TransUnion apurou que os segmentos de viagens & lazer,

jogos e comunidade virtual foram os novos alvos da crescente fraude
digital. No panorama mundial de todos os setores, as tentativas de
suspeitas de fraude digital subiram 16,5%, quando comparado o 2º
trimestre do ano com o 2º trimestre de 2020. As indústrias de games e
viagens & lazer foram as mais impactadas globalmente, subindo 393% e
155,9%, respectivamente. No Brasil, enquanto a taxa de tentativas
suspeitas de fraude digital em todos os setores caiu para 60,7% no
mesmo período, o mercado de viagens & lazer registrou aumento de
255,1%; comunidades (sites de namoro e aplicativos, fóruns, entre
outros), de 169,5%, e games, de 134,8%.

 Mais de 1.500 cartórios do estado
de São Paulo integram a campanha
Sinal Vermelho, que visam incentivar
e facilitar denúncias de qualquer tipo
de abuso dentro do ambiente
doméstico e que, por meio de um
símbolo X desenhado na palma da
mão, poderão, de maneira discreta,
sinalizar ao colaborador a situação
de vulnerabilidade, que então
acionará a Polícia.
 Fundação Procon-SP e

Universidade Zumbi dos Palmares
assinaram termo de compromisso
voluntário para fortalecer ações de
prevenção e fiscalização de práticas
discriminatórias por motivo racial
nas relações de consumo. O Procon
Racial tem origem na constatação de
que, também nas relações de
consumo, existe um racismo
dissimulado. Essa discriminação, que
acontece no comércio e na prestação
dos serviços, manifesta-se na
hostilidade das ações dos
seguranças, na recusa em atender o
cliente etc., afirma o diretor
executivo do Procon-SP, Fernando
Capez.

 Cruz Vermelha São Paulo realiza

Campanha Desejos de Natal,
visando arrecadar alimentos que
servirão para a montagem de 2 mil
cestas natalinas para famílias
carentes e que já contam com
brinquedos, recebidos por meio de
parcerias com a iniciativa privada,
que adotou cartinhas de crianças
entre 4 a 12 anos.

 Procon-SP observa aumento

significativo nas reclamações
relacionadas a crédito consignado:
até agosto foram registradas 6.542
queixas, contra 6.502 em todo o ano
passado. Comparando o período de
janeiro a agosto, entre 2020 e 2021,
o aumento foi de 156% (2.555 casos
em 2020). A reclamação mais
frequente é que o consumidor não
pediu ou não autorizou o
empréstimo e que, apesar de ter
questionado a situação com o banco
ou instituição financeira que
concedeu o valor, não conseguiu
solucionar o problema. O
consumidor que passar por esse
problema pode procurar o ProconSP pelo site www.procon.sp.gov.br

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Agile Mobile: conexão rápida
Complexo industrial
abriga conjunto de
construções modernistas

História do
modernismo
preservada
Tecelagem é marco do
processo de
industrialização do Brasil

O

Conjunto da Tecelagem
Parahyba e da Fazenda
Santana do Rio Abaixo, em
São José dos Campos, no interior de
São Paulo, passou a integrar o
Patrimônio Cultural Brasileiro. A
decisão foi tomada por unanimidade
em novembro na 98ª Reunião do
Conselho Consultivo do Patrimônio
Cultural, órgão vinculado ao
Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan). O
conjunto já havia sido tombado
provisoriamente pela autarquia e
agora recebe a proteção em caráter
permanente.
O Conselho indicou que o
conjunto seja inscrito nos seguintes
Livros do Tombo do Iphan,
autarquia federal vinculada à
Secretaria Especial da Cultura e ao
Ministério do Turismo: Livro do
Tombo Histórico; Livro do Tombo
Arqueológico, Etnográfico e
Paisagístico; e, ainda que parte do
acervo preservado seja inscrita no
Livro das Belas Artes. Em virtude
do tombamento, todas as
intervenções na edificação terão de
ser autorizadas pelo instituto.
Trata-se da primeira indústria
têxtil instalada no município de São
José dos Campos, em 1925. A
Tecelagem Parahyba destacou-se a
nível nacional na produção de
mantas e cobertores. O complexo
industrial abriga conjunto de
construções modernistas e inclui
trabalhos do escritório do arquiteto

Rino Levy, que projetou a residência
da família Olívio Gomes,
proprietária da empresa.
A tecelagem conta com jardins
do paisagista e arquiteto Roberto
Burle Marx. Caracterizados pela
total integração da arquitetura à
paisagem, assegura qualidades
estéticas e ambientais à uma
atividade que no imaginário urbano
sempre esteve associada a ambientes
insalubres e esfumaçados. No
conjunto estão representadas
concepções arquitetônicas de
diferentes fases da industrialização
paulista do século XX. Remete à
Semana de Arte Moderna de 1922 e
aos movimentos culturais da época
que valorizavam o sentido nacional
popular da cultura.
Além da importância do bem
para a história do modernismo, a
Tecelagem Parahyba também é
considerada um marco do processo
de industrialização do Brasil,
ressalta a presidente do Iphan,
Larissa Peixoto. Inicialmente, a
construção foi inspirada por
características de modelos ingleses,
tais como fábricas de tijolo aparente;
cobertura do tipo shed, que
privilegia luz e ventilação naturais;
bem como distribuição e organização
interna dos galpões seguindo a lógica
de produção.
Com o passar dos anos,
investiu-se em edificações que
valorizassem a melhoria da qualidade
de vida dos funcionários. Nesse
sentido, a arquitetura moderna
estabelece modelos que consideram
tanto a produção quanto as
condições ambientais para o
trabalhador.

Chamando o
elevador pelo
smartphone

A

TK Elevator lançou o Agile
Mobile, solução digital que
permite operar o elevador
remotamente pelo smartphone.
Por meio do aplicativo TKE
Digital é possível chamar o
elevador mesmo estando
distante, evitando a interação
física com o equipamento e
reduzindo o tempo de espera.
Disponível para Android e
iOS, a nova solução foi
incorporada ao aplicativo TKE
Digital, que vai integrar a
jornada digital dos clientes da
TK Elevator, a partir de
dispositivos móveis. Com o app,
qualquer pessoa pode chamar o
elevador pelo celular. Basta
localizar o elevador desejado
utilizando o GPS, digitando o
endereço ou o número do
equipamento e definir os andares
de partida e destino. O elevador
equipado com Agile Mobile
recebe a solicitação do
passageiro e aciona a operação
do elevador para o andar
registrado, melhorando o fluxo.
Para a segurança dos
condomínios, o gerenciamento de
acessos aos andares restritos
fica sob responsabilidade da
administração do edifício, que
pode aprovar ou recusar as
solicitações dos visitantes, por
meio do próprio aplicativo.
Vivemos em mundo digital,
onde realizamos tarefas do dia a
dia, por meio de nossos
smartphones. O que fizemos foi
integrar o elevador a esta
realidade. Com o Agile Mobile
cada passageiro passa a ter os
comandos do elevador na tela do
celular. É a partir dessa
interação sem contato com o
elevador que vamos conectar as
pessoas aos seus destinos,
ampliando nosso portfólio de
soluções digitais para tornar o
elevador cada vez mais seguro,
destaca Helder Canelas, Head de
Serviços da TK Elevator para a
América Latina.

Mercado

Parceria entre corretores? Como assim?
Divulgação

Profissão respeitada, bem
remunerada e um mercado
imobiliário saudável, ágil
CARLOS ABDALA

É

muito comum vermos entre
colegas de profissão, no caso
refiro-me aos corretores de
imóveis, a expressão parceria. Isto
sempre me chamou a atenção, talvez
por conta de estar há tanto tempo
vivendo e trabalhando em outro
ambiente cultural e legal e, por
consequência, entender as nuances
da vida de maneira diversa.
Aqui, na Flórida, dispomos de
um ambiente profissional altamente
saudável e propício ao
desenvolvimento individual. Os ritos
da profissão são descritos na lei
estadual conhecida como Chapter
475 Florida Statutes. Ela
regulamenta desde a formação de
novos profissionais até sua atuação
diária. Nela há a instituição
denominada FREC  Florida Real
Estate Commission , composta por
sete membros, sendo três indicados
pelo governador e os demais pelas
associações regionais, o equivalente
ao brasileiro CRECI, Conselho
Regional de Corretores Imobiliários.
A lei prevê que os negócios
imobiliários sejam feitos, não
obrigatoriamente, mas comumente,
com dois profissionais  onde cada
um deve defender o seu cliente
vendedor ou comprador. Repito,
essa prática não é obrigatória, mas
muito, muito comum, pelo simples
fato de que um lado da negociação
não se sente confortável em ser
atendido por alguém que atua na
assessoria do outro lado. Seria
como alguém se consultando com o
advogado da outra parte. Um tanto
absurdo!
Essa prática encontrou ótimos
resultados e até beneficiou a
utilização do grande instrumento
profissional de uso dos corretores,
que não só é o grande aliado de
todos os novatos, mas também sem
o qual torna-se impossível atuar no
mercado residencial atual  o MLS,
Multi Listing System.
Esta ferramenta permite que
todos os corretores que tenham
optado por se filiar à associação de
Realtors, que seria o equivalente ao
CRECI  os denominados
REALTORS , tenham acesso a
todos os imóveis captados pelos
demais Realtors. Assim, por aqui,
não existem mais os fichários das
imobiliárias, pois todos tem o

mesmo fichário, o MLS. A
principal consequência desta
ferramenta acaba sendo a valorização
profissional, ou seja, não se procura
por uma imobiliária que tenha o
imóvel que você quer, mas pelo
Corretor (Realtor) que tenha boa
reputação e possa lhe prestar bom
serviço.
Muitos, mesmo no Brasil, já
viram os cartões de visitas dos
corretores daqui, que incluem a sua
própria foto e não apenas o logotipo
da empresa. Este é o motivo! O
grande produto é o Realtor, já que
todos tem o mesmo fichário.
Assim, a competência e experiência
destacam os profissionais. Quero
também ressaltar que a filiação à
associação para se denominar
Realtor e ter acesso a todas as
ferramentas por ela disponibilizadas
não é obrigatória, podendo-se
simplesmente obter a licença
profissional mediante aprovação no
curso preparatório e na prova final
de competência do Departamento de

Regulamentação Profissional da
Flórida (DBPR).
E quanto à remuneração? Sim,
muito importante, afinal todos

O grande
produto é o
Realtor, já que
todos têm o
mesmo
fichário
trabalhamos para viver. O sistema
prevê que aquele que captou o
imóvel assim o faça, mediante
Contrato de Representação
Exclusiva, e ao disponibilizá-lo no
MLS informe a remuneração que ele
oferece para aquele eu trouxer o
comprador, normalmente 50% da
corretagem que ele contratou com

o vendedor.
Aqui também há algo
interessante: a comissão pode ser o
valor que as partes estipularem, de
0% a 100%. Não há tabela de
honorários, até porque é prática
ilegal considerada como formação de
cartel profissional. A comissão usual
é determinada pelo funcionamento
do mercado, e usualmente em torno
de 4% a 6% dependendo do imóvel,
do preço estar ou não de acordo com
o mercado atual, e mesmo a
velocidade de vendas na região.
Aqui entra minha discordância
quanto ao termo parceria. Ora, se
o corretor do vendedor não tem
qualquer vínculo com o corretor do
comprador, está aberto a trabalhar
atendendo todos os profissionais
indistintamente, não havendo
qualquer pré-conhecimento
profissional, se remunera a todos
igualmente para lhe trazer um
potencial comprador e, ainda, estes
dois profissionais atuam em defesa
de interesses distintos, onde estaria
a parceria?
Muitas vezes esses
dois profissionais, e
certamente vendedores
e compradores também,
nunca se encontrarão
(pessoalmente). Todo o

No folheto, foto
do profissional e
serviços prestados

Abdala:
Comissão pode
ser o valor que
as partes
estipularem, de
0% a 100%

negócio deve ser
feito por telefone,
mensagens e
finalizado por email, até para que
se tenha registro
das respectivas
atuações
profissionais.
Lembra do FREC,
lá no início? Esta
Comissão existe
para fiscalizar os
corretores e adora
pegar aqueles que
não atuem em
estrita observância
das regras profissionais, ou
simplesmente não defendam seus
respectivos clientes. Deixar de
revelar à outra parte itens
redibitórios que sejam de seu
conhecimento, ou custos inerentes
ao imóvel, tais como taxas de
condomínio, reparos previstos,
indenizações efetuadas por Seguro
de Danos ao Imóvel etc., podem
acarretar a suspensão, ou mesmo a
cassação da licença profissional.
O resultado de toda essa
regulamentação é termos uma
profissão respeitada, bem
remunerada e um mercado
imobiliário saudável, ágil, uma vez
que cada imóvel listado no MLS
passa a ser acessado por quase
12.000 profissionais na região (e não
só por aqueles da sua imobiliária), e
parametrizado por ser o MLS um
enorme arquivo de todos os imóveis
residenciais, não só atualmente
disponíveis, mas também vendidos
nos últimos 5 anos!!!
No fim das contas, tudo isso
tem seu pilar central na
Representação Exclusiva de Venda,
no Brasil chamado Contrato com
Exclusividade, resultando em
benefício dos vendedores,
compradores, corretores,
associações e toda a sociedade.
Vamos adiante.
Carlos Abdala é Real Estate Broker
/ Mortgage Broker (BK 3005081) /
(NMLS 1701189) +1 407 308 8536
carlosabdala@hotmail.com /
carlos@mortgagemoneylending.com
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Multipropriedade em Praia Grande
Divulgação

Sistema é adotado em dois
residenciais na Vila
Caiçara

A

Avenida Construtora realiza
em Praia Grande dois
residenciais que estão sendo
comercializados, de forma inédita,
por meio do sistema de
multipropriedade. Os
empreendimentos são implantados
na Vila Caiçara e, apesar da
novidade, encontram boa
receptividade entre os investidores
do mercado imobiliário. Nossa
disposição no segmento de
multipropriedade é não parar mais.
Esta é uma estrada sem volta,
afirma o diretor Jorge Ferreira.
A multipropriedade imobiliária é
amparada no Brasil pela lei nº
13.777/2018, que define condições e
regras. Em síntese, multipropriedade
é uma forma de se adquirir um bem
de forma compartilhada, sem ser seu
único proprietário. Nesta condição,
cada um poderá utilizá-lo durante
um período do ano, sendo
responsável proporcionalmente
pelos custos de manutenção. O
multiproprietário poderá, por

exemplo, vender, alugar, transferir
como herança ou hipotecar a sua
cota imobiliária.
O Residencial Affinity foi
iniciado em setembro de 2020 e
oferece 78 apartamentos, sendo cada
unidade compartilhada para quatro
multiproprietários. A obra segue em
ritmo acelerado, informaram os
engenheiros Rafael Ferreira e
Henrique Pisoni. A previsão é
concluir 47% do empreendimento
até o final deste ano, com o
encerramento das etapas de
fundação, estrutura, alvenaria,
reboco, tubulação de hidráulica,
elétrica, ar condicionado e gás,
colocação de contra marco, azulejo e
revestimento interno das sacadas,
além do início do contra piso, fiação,
gesso, impermeabilização interna
dos apartamentos e infraestrutura de
bombeiro.
Outras etapas do Affinity
encontram-se em processo de
produção, como as portas prontas,
bancadas e pias de granito, janelas e
portas de correr. Não havendo
imprevistos em 2022, iremos manter
esse ritmo, e para 2023 restarão
apenas os serviços de acabamento,
com entrega da obra com pelo menos

Residencial Affinity, 78 apartamentos:
obra em ritmo acelerado
seis meses antes do prazo previsto
inicialmente, relatam os
engenheiros.
Já o Priority Residence começou
em outubro passado, com 136
apartamentos compartilhados, cada
um para seis multiproprietários, e
estará pronto em 2025. A diferença é
que, enquanto o Affinity garante o
uso durante 13 semanas por ano, o
Priority disponibilizará oito
semanas por ano a cada
multiproprietário.
Os empreendimentos
contemplam apartamentos
compactos, entre 37 e 52 metros
quadrados, com excelente padrão de
acabamento. Entre os detalhes do
projeto, ele cita o piso de porcelanato
retificado 84 x 84, fechamento de

DQ Arquitetura/Divulgação

Priority Residence, 136 apartamentos: oito
semanas por ano a cada multiproprietário

sacadas, granito Via Láctea, pias
esculpidas, fechadura eletrônica,
infraestrutura de ar condicionado, teto
com gesso rebaixado, nicho nos
banheiros, internet em cada unidade,
interfone no celular, energia solar,
reuso de águas das chuvas, tomada
para carro elétrico, compartilhamento
de bicicletas e patinete, duas quadras
de beach tênis, piscina aquecida,
guarda sol que carrega seu celular
enquanto aproveita a praia.
O diretor Jorge Ferreira destaca
que, direta e indiretamente, as
construções geram em torno de 160
empregos: A equipe própria de
vendas soma 10 colaboradores, entre
vendedores e marketing. Junte-se a
isso, centenas de corretores e
imobiliárias que ajudam, e muito, na
DQ Arquitetura/Divulgação

divulgação e comercialização.
Ele contou que decidiu
empreender através de
multipropriedade ao participar da
Adit Share, em meados de 2019, em
Foz do Iguaçu, e conhecer o sistema:
Saímos entusiasmados, mas
adormecemos a ideia, achamos que
não era pra nós. Foram as péssimas
previsões da economia, devido a
pandemia, que nos encorajou a
investir nesse mercado. Entendemos
que, compartilhando, teríamos um
produto mais barato, inovador e que
se encaixava perfeitamente aos
nossos clientes.
A ideia foi reforçada com uma
pesquisa interna, que identificou
que, pela proximidade, a média que o
cliente utiliza seu imóvel de praia é
de nove vezes por ano: Então
resolvemos compartilhar entre oito e
13 semanas por ano. Fomos um
pouco contra a lógica da
multipropriedade, que compartilha
quatro semanas em sua maioria.
Afinal, nosso cliente não precisa
pegar avião, em 90 minutos está na
praia, e assim virá mais vezes
aproveitar.
Projeto do Priority
Residence contempla espaço
pet entre os itens de lazer
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A trajetória não está sendo fácil,
conta Ferreira: No começo foi
difícil, quase desistimos. Sofremos
um baita bullying empresarial, por
parte de construtores e corretores.
Ninguém entendia nada. Ficamos
assustados, mas com o tempo tudo
foi se ajustando. Hoje não queremos
outra coisa. Mais de 80% vendido
em poucos meses. Ainda existem
construtores e corretores que não
acreditam no conceito. No Uber
também não acreditavam. E a
multipropriedade é o Uber do

mercado imobiliário.
O empresário pondera que é
uma venda mais difícil, pois se trata
de uma quebra de paradigma. Sobre
o sistema de vendas de alto impacto,
ele afirma que, embora respeite, não
acredita em sua eficácia; não em
Praia Grande: Chegamos a fazer
várias reuniões com empresas que
praticam esse tipo de
comercialização. Mas três motivos
me assustaram e me fizeram recuar:
o custo, o percentual de distratos e a
agressividade na abordagem. O

mercado aqui é diferente. Se for uma
venda por impulso, na outra semana
está cancelada. Melhor pouca venda
e menos distrato.
A Avenida iniciou suas
atividades em 1999, em Itanhaém,
com 8 unidades residenciais. Com
capital próprio e financiamento
direto ao cliente, adotou a estratégia
de fazer uma obra por vez. Nesses
22 anos de atuação no mercado esta
é a primeira vez que estamos
construindo dois prédios ao mesmo
tempo, enfatizou o diretor Jorge
Ferreira.
Entre os principais parceiros nas
obras está a Udiaço. Maior
distribuidora independente de ferro e
aço para construção no estado de
São Paulo, a empresa trabalha com
todos os materiais certificados pela
ABNT. A empresa está presente no
mercado desde 1989 e conta com
variedade de produtos para a
construção, tais como, vergalhões
CA50, CA60 e CA25, tela soldada e
nervurada, materiais armados como
colunas, vigas e sapatas, pregos,
arames recozidos, treliças, barras de
transferência e malhas. Oferece o
sistema de corte e dobra, que
proporciona maior agilidade e
economia ao cliente, com perda zero
de material. De acordo com o diretor
da Udiaço, Sidney Trevizan, entre
os diferenciais da empresa, as
entregas agendadas ajudam a
economizar tempo e espaço nos
canteiros de obras: Possuímos frota
própria, o que possibilita entregar os
pedidos no prazo estipulado.
A Planalto Terraplenagem e
Demolições executou os serviços de
terraplenagem e aterro para
implantação do empreendimento,
informou o diretor Alessandro
Gonçalves do Nascimento.
A Marmoraria Família Fraga é
fornecedora das pedras naturais para
a Avenida Construtora. Segundo os
diretores Gilmar, Gilberto, James e
Vania Fraga, os produtos dão

DQ Arquitetura/Divulgação

requinte e criam efeito estético, com
durabilidade, resistência e
flexibilidade no desenho e nas
dimensões das peças. Na obra do
Residencial Affinity, por exemplo,
foi utilizado o granito Preto Via
Láctea em pias, bancadas, peitoris e
requadração dos elevadores.
Com eficiente quadro de
profissionais, a Milcad
Monitoramento amplia atividades,
buscando sempre o melhor para seus
clientes, inovando em tecnologia,
para instalação, locação,
manutenção, automação e
monitoramento. Conforme destaca o
diretor operacional Felipe Alves, a
Milcad faz planejamento e execução
de projetos integrados de segurança
eletrônica, agregando os mais
diversos produtos e tecnologias
disponíveis no mercado, oferecendo
a melhor solução para residências,
condomínios, comércios e indústrias,
de segurança eletrônica remota. Nos
empreendimentos da Avenida a
empresa fornece fibra óptica,
controle de acesso, monitoramento,

Espaços de
lazer e serviços
nos residenciais
reforçam o
conceito de
propriedade
compartilhada

apoio de viatura,
internet wi-fi e
portaria remota
24H.
Parceira da
Avenida
Construtora, a
Marquezan
Serralheria e
Vidraçaria atua no
mercado desde 1981. A empresa é
especializada na confecção e
instalação de peças sob medidas em
esquadrias metálicas (alumínio, ferro
e aço inox) e vidros em geral
(temperado, laminado, serigrafado,
espelho e vidro comum). Nos
dedicamos para alcançar a satisfação
dos clientes, transformando matériaprima em produtos e serviços de
qualidade, afirmam os diretores
Naiane Carvalho e Ricardo Iglesias:
Através de um atendimento
personalizado, oferecemos e
desenvolvemos soluções práticas e
inovadoras em cada serviço, seja em
residência ou em projetos maiores,
em parceria com arquitetos e
construtoras na Baixada Santista,
litoral de São Paulo e Grande ABC.
Serviço  Avenida Construtora, Rua
José Carlos Pacce, 15, Vila Caiçara,
Praia Grande, WhatsApp (13)
99180.9759 e (13) 99113.1915,
Facebook e Instagram /Avenida
Construtora, site
www.avenidaconstrutora.com.br
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Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
redacao@jornalperspectiva.com.br

Divulgação

Canguaretama: vale
das matas ou terra
dos canguás

Caribe
do Nordeste

Praias com piscinas naturais e turismo religioso

C

anguaretama é um destino
atraente para a temporada de
Verão no litoral do Rio
Grande do Norte. A cidade oferece
atrações turísticas e históricas, como
museus e construções centenárias,
além de ser considerada o ponto de
partida do Caminhos dos Santos
Mártires, roteiro religioso que
desponta como novo atrativo
potiguar.
A cidade está situada a 67 km da
capital Natal e fica no Sul do estado.
Do aeroporto internacional de Natal
é possível alugar um carro ou pegar
um táxi até Canguaretama, que é
acessível pela direção Sul da BR101. No município, é preciso seguir
mais 13 km pela RN-269 até chegar

a Barra do Cunhaú. Outra opção é
entrar por João Pessoa. Do
aeroporto da capital paraibana,
chega-se em menos de 1h40 de
viagem, também pela BR-101.
A praia de Barra do Cunhaú
oferece belezas naturais, como uma
hidromassagem natural no meio dos
parrachos e as piscinas cercadas de
rochas, propícias para o banho de
mar. A praia é regionalmente
conhecida como Caribe do
Nordeste e tem extensos
manguezais, sendo polo produtor de
camarões, caranguejos e ostras.
O nome Canguaretama significa
vale das matas ou terra dos canguás.
Atualmente, a combinação de
camarão, caranguejo, ostra e turismo

dá nova perspectiva de
desenvolvimento ao município, onde
está sendo trabalhada a temática da
capital do caranguejo  tendo em
vista que a cidade possui uma
extensão de quase 20 km de
manguezal.
O artesanato é uma forma
espontânea da expressão cultural.
Em várias partes do município é
possível encontrar produção
artesanal diferenciada, feita com
matérias-primas regionais e criada de
acordo com a cultura e o modo de
vida local. Alguns grupos reúnem
diversos artesãos da região,
disponibilizando espaço para
confecção, exposição e venda dos
produtos artesanais.

Experiências sensoriais na Cuesta Paulista
Divulgação

I

ntitulada a terra das emoções,
Pardinho está bem na parte central
do estado de São Paulo, a cerca de
240 km da capital paulista e pode
ser considerada a porta de entrada da
região da Cuesta Paulista. O
município investe em atividades de
aventura, tendo como pano de fundo
a vista do Gigante Adormecido, uma
atração geográfica famosa que
compõe o principal cenário da
cidade e é ponto obrigatório de
visitação e contemplação de toda a
região. Seu relevo favorece
cachoeiras em paredões perfeitos
para rapel e caminhadas de todos os
níveis, além de trilhas acidentadas
muito apreciadas por ciclistas.
Pardinho se destaca pela
localização, altitude e clima que
confere o famoso terroir da
Cuesta, presente nos cafés e
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Tirolesa do Gigante
queijos premiados da região. O
conhecido queijo Mandala, da
Pardinho Artesanal (duas vezes
super ouro no Concurso Mondial
du Fromage), é fabricado de forma
artesanal associada à alta tecnologia

Perspectiva

para preservar na sua matéria-prima,
o leite, todas as características
locais. Os cafezais completam a
paisagem e agradam aos mais
variados paladares na diversidade de
marcas, como Cuesta Café da
Fazenda São Pedro do Pardinho,
Café Daqui e Café Pelossini do Sítio
Daniella.
A Tirolesa do Gigante fica na
Estrada Municipal Constantino
Pauletti, km 6. A parada é
obrigatória para quem vai conhecer a
cidade. Afinal é ali que se tem uma
das mais belas paisagens, com o
Gigante Adormecido ao fundo.
Trata-se de uma formação rochosa
que aparenta um gigante deitado
apreciando o céu. O relevo fica na
cidade vizinha de Bofete, mas é a
partir da cidade de Pardinho que se
tem a melhor vista.

Divulgação

Lobby do
INNSide
New York
Nomad

Meliá volta a receber
clientes internacionais
C

om o fim das restrições às
viagens, a Meliá Hotels
International está confiante de que
haverá uma rápida recuperação da
demanda internacional para seus
dois hotéis nos EUA: o INNSide
New York Nomad, no coração de
Manhattan, e o Meliá Orlando
Celebration, a poucos minutos do
Walt Disney World e do Universal
Studios, o maior complexo de
parques temáticos do mundo. O
número de reservas nos dois hotéis
já é 5% superior ao do mesmo
período de 2019, antes da pandemia.
No INNSide New York, localizado
no bairro de Chelsea, 45% das novas
reservas são do mercado
internacional. Já no Meliá Orlando,
os números chegam a 30%, sendo
que a maior procura vem de países
europeus, seguido pelo Canadá e
países da América Latina.
Para continuar estimulando a
demanda, a Meliá lançou campanha
em todos os seus canais diretos e
agências de viagens. Além disso, as
vantagens do programa Stay Safe
with Meliá estão inclusas,
garantindo as medidas de saúde e

Natal no Casa
da Montanha

segurança para uma estadia segura
nos hotéis.
O desejo de viajar para os
Estados Unidos após 18 meses de
isolamento também levou a empresa
a aprimorar a experiência dos
hóspedes inserindo um pouco da
cultura americana. Em linha com a
filosofia da marca de construir uma
conexão entre o hotel e o destino em
si, os hóspedes receberão
informações, durante sua estadia,
sobre as tradições mais arraigadas da
cultura popular americana, como o
feriado de Ação de Graças ou as
celebrações do Natal, entre outras
dicas. Informações de interesse
sobre a agenda cultural da cidade
também serão compartilhadas.
Queremos que nossos clientes
sintam o entusiasmo de nossas
equipes, comenta Sara Ranghi,
diretora de Marketing da Meliá nos
EUA: Você terá uma recepção
extremamente calorosa depois de
passarmos tantos meses distantes.
Além disso, ajudaremos você a
descobrir toda a magia da cultura
americana por meio das celebrações
mais tradicionais.
Divulgação

O

Hotel Casa da Montanha,
em Gramado, no Rio Grande
do Sul, está no clima do famoso
Natal Luz da cidade e apresenta
decoração e programação especial
até 30 de janeiro. Um dos
destaques é Um sonho de Natal,
uma experiência mágica que
transformará a criança em
ajudante do Papai Noel. Ao chegar
no quarto, ela encontrará uma
mochila com um kit completo da

Coral da Montanha
Academia de Ajudantes do Noel
e receberá as instruções do Papai
Noel através de uma ligação
telefônica do Bom Velhinho. Ao
cumprir as tarefas, a criança
ganhará um certificado oficial de
ajudante do Papai Noel.

Veículos & Negócios

Está na hora de largar o
combustível fóssil!

Reprodução

Há disposição para
segurar o aquecimento do
planeta?

Capacitação
em inteligência
artificial

O

COP26: atitude para
frear as emissões de
carbono

NELSON TUCCI

O

u o mundo para de emitir
gases do efeito estufa
(GEE) do jeito que faz hoje,
e segura o grau máximo de
aquecimento em 1,5º C nas próximas
décadas, ou... vai pagar para ver.
Entre os juros de se estourar o
limite estão previstos tsunamis,
enchentes avassaladoras,
desertificação e toda uma série de
eventos capazes de envergonhar o
mais ousado diretor de filmes de
ficção. Além da agricultura, os
veículos a motor respondem
significativamente pela emissão dos
tais gases do efeito estufa, daí a
insistência nos motores elétricos e
no fim do combustível fóssil.
Números e promessas não
faltam. Se o 1º Anuário da
Mobilidade Elétrica estiver certo, o
Brasil tem hoje menos de 0,1% de
sua frota de automóveis no modo
elétrico ou híbrido. Em números
redondos isso equivale a 40 mil

veículos, de uma frota total superior
a 46 milhões. Recentemente, o
presidente da Anfavea (associação
das montadoras), Luiz Carlos
Moraes, comentou estudo
mostrando que os modelos elétricos
poderão representar até 62% da
frota. Mas isto só em 2035 e se até
lá tudo der certo  com a devida
adaptação das fábricas de autos e o
avanço da infraestrutura para este
modelo de combustível, no país.
De qualquer forma, o país vai
expandindo a frota ainda que a
passos de cágado. No primeiro
semestre deste ano, por exemplo,
foram emplacados 14.000 unidades

de híbridos/elétricos. O custo é anda
impeditivo para se popularizar os
modelos que, no geral, custam o
dobro dos modelos convencionais.
Recentemente, a JAC Motors
anunciou a importação do modelo EJ7 (elétrico), que custa o mesmo que
os sedãs premium disponíveis no
mercado nacional. Mas por se tratar
de comparação com modelos
premium, o preço é de R$ 260
mil.
Mais e mais varejistas estão
substituindo modelos fósseis (de
caminhões, inclusive) por outros
ambientalmente corretos. A
locadora Unidas, por exemplo, aluga

frota de 100 modelos
(Kangoo E-Tech Electric, da
Renault) para as Lojas
Americanas. As montadoras
instaladas no Brasil, no geral,
têm emitido menos CO2, em
relação a anos anteriores. Há
programas de melhoramento,
como anunciou recentemente a GM.
A Volkswagen reformulou várias
linhas, em São Bernardo do Campo/
SP, e a Hyundai (da fábrica de
Piracicaba/SP) ganhou selo atestando
a progressão do modelo industrial de
baixo carbono.
A questão agora é: vai sobrar
coragem para se meter o pé nos
combustíveis fósseis  dando um
chega para lá mesmo no lobby , de
uma vez, economizando-se planeta,
ou o setor vai dar um cavalo de pau
e voltar algumas casas no tabuleiro?
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Aquisição de agências de viagens e parcerias
A

Onfly, voltada à gestão de
viagens corporativas, anunciou
a abertura de investimentos no
mercado de turismo, principalmente
na aquisição de agências de viagens e
em parcerias com empresas do
segmento. A pretensão é atingir R$
40 milhões de volume transacionado
somente neste ano, por meio da
ampliação da carteira de clientes 
que engloba corporações de diversos
segmentos, que recorrentemente
contratam viagens aos seus

colaboradores  e, assim, sanar
ineficiências que o mercado possui
com a falta de digitalização de seus
processos.
Apesar da tecnologia ter se
tornado indispensável para algumas
pessoas no momento de agendar
uma viagem, muitas ainda se
programam à moda antiga. Com os
investimentos realizados,
pretendemos crescer e levar nosso
sistema a um número maior de
empresas, tornando cada vez mais

prática e eficiente o método de
agendamento de passagens, hotéis,
aluguel de carros e até mesmo o
reembolso, explica Marcelo
Linhares, CEO da Onfly.
Recentemente a startup lançou
um cartão corporativo para acabar
com o reembolso de despesas em
viagens, em formato físico e virtual,
a ser utilizado pelos colaboradores
das empresas atendidas pela Onfly
em suas respectivas viagens a
trabalho, além de suas atividades do

dia a dia, representando uma solução
completa de gerenciamento de
orçamento e despesas.
Com a plataforma Tudo em
Um, a gestão de reembolso e
viagens são feitas em único canal.
Do cafezinho que o colaborador
toma no aeroporto, passando pelo
trajeto de Uber ou 99, e culminando
na reserva de hotel e compra de
passagem aérea, tudo fica em único
lugar, o que facilita acesso aos dados
e tomada de decisão.

Instituto de Inteligência
Artificial Aplicada-I2A2, que
oferece capacitação de alto nível
na área de inteligência artificial,
fechou parceria com a NewG
Recruitment, de recrutamento e
capital humano. Com o acordo,
chegou ao mercado o IA
Business, um pacote de serviços
especializados no atendimento
dos aspectos envolvidos na
busca, capacitação e seleção de
profissionais da área de
inteligência artificial. A
defasagem entre a oferta e a
demanda desses profissionais
tem levado gestores a colocar em
segundo plano deficiências de
conhecimento em business e
ausência de desenvolvimento de
soft skills, na hora da
contratação, o que
posteriormente afeta a entrega de
resultados. Nosso objetivo é
preencher essa lacuna, explica
o fundador do I2A2, Evandro
Barros. Com o IA Business, a
contratante apresenta os perfis
de profissionais adequados para
resolver as dores do seu negócio.
A partir disso, são montados
treinamentos personalizados que
unem conhecimento tecnológico,
de negócios e desenvolvimento de
habilidades comportamentais, na
modalidade de ensino à distância
 e oferecidos gratuitamente aos
participantes, que ao final
disputam as vagas disponíveis.
Combinando ramos de
conhecimento tecnológico e de
negócios, os treinamentos do
pacote IA Business
proporcionam uma sólida
compreensão conceitual das
tecnologias de inteligência
artificial aplicadas ao negócio da
empresa contratante, explica
Mariangela Cifelli, diretora da
NewsG.
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Lágrima com
aspecto de
espuma
merece
atenção
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O

s carboidratos fornecem
entre 50 e 60% das calorias
que devem ser ingeridas por dia,
se constituindo na maior fonte de
energia para o organismo. Com
alto nível de açúcar e alta
absorção pelo corpo,
carboidratos devem ser
consumidos de forma criteriosa e
seguindo a orientação de
especialistas, notadamente por
pessoas com excesso de peso,
doenças cardíacas, diabéticos,
para quem tem problemas de
insulina ou que apenas para
procuram mais qualidade de
vida. Os médicos Allison Melo e
Elifas Rodrigues, da Clínica
Benessere, da capital paulista,
listam alimentos que podem estar
atrapalhando processos de
emagrecimento.
. Leite: uma única xícara pode
conter até 12 gramas de açúcar.
. Pão branco: rico em
carboidratos, não promove
saciedade e provoca inchaço.
. Arroz branco: mesmo não
sendo rico em açúcar, tem
carboidrato e se transforma em
fonte de energia rápida.
. Macarrão: embora seja uma
boa fonte de energia para
atividades físicas, macarrão em
excesso pode engordar, além de
causar diabetes e aumento de
colesterol e triglicérides.
. Iogurtes com sabor: podem
conter 20 gramas ou mais de
açúcar e a longo prazo poderão
aumentar o peso e contribuir
para o diabetes tipo II.
. Barras energéticas: podem ser
um lanche conveniente quando
precisamos de algo rápido. No
entanto, algumas contêm até 48
gramas de açúcar por barra.
. Amido: carboidrato complexo
formado pela amilopectina e a
amilose, os quais são digeridos
mais lentamente e viram
açúcares em nosso organismo.
Ricos em amigo: arroz, batata,
macarrão, feijão, ervilhas, milho,
farinha e amido de milho.
. Batata: possui alto índice
glicêmico que se assemelha ao
próprio açúcar. Junte-se a isso o
fato de que muitas vezes são
fritas no óleo ou preparadas com
gorduras. Uma opção saudável é
consumi-las cozidas, com salsa,
ou o purê com iogurte natural.
10
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Esquilo da
Mongólia:
ativo tanto
de dia como
a noite

O que é Meibomite?
Mudanças na quantidade
ou na qualidade do
meibum

O

olho humano possui
estruturas que dependem
uma da outra para que a
visão funcione perfeitamente. Uma
dessas estruturas são as glândulas de
Meibômio, que levam esse nome em
homenagem ao médico alemão
Johann Heinrich Meibom, que as
descreveu há séculos. Elas se
localizam nas margens internas das
pálpebras. Há cerca de 25 dessas
glândulas na pálpebra superior e 20
na inferior, afirma a oftalmologista
Tatiana Nahas, especialista em
doenças das pálpebras, chefe do
Serviço de Plástica Ocular da Santa
Casa de São Paulo: A principal
função dessas pequenas notáveis é
produzir e secretar o meibum, uma
substância oleosa que impede a
evaporação do filme lacrimal.
Quando há alguma alteração nas
glândulas meibomianas, contudo,
podem acontecer mudanças na
quantidade ou na qualidade do

Alongamento
de unhas em
acrigel

meibum. Como resultado, o filme
lacrimal fica prejudicado. E isso
pode levar ao desenvolvimento da
meibomite e de outras doenças
oculares, como o olho seco e a
blefarite. A idade desempenha um
papel importante na meibomite. Isso
porque a quantidade de glândulas
meibomianas é reduzida ao longo
dos anos. Somado a isso, há fatores
como etnia (os asiáticos têm cerca de
três vezes mais chance de ter
alterações nas glândulas de
Meibômio do que os europeus); usar
lentes de contato; ter colesterol e
triglicerídeos altos; conjuntivite
alérgica e outras doenças oculares;
córnea ou pálpebra inflamada ou
danificada; infecção bacteriana;
doenças autoimunes como rosácea,
lúpus, artrite reumatoide e síndrome
de Sjögren; menopausa e uso de
terapia de reposição de estrogênio;
fazer uso de retinoides,
medicamentos para acne e cremes
antienvelhecimento. A reposição de
testosterona também é um fator de
risco, tanto na forma injetável
quanto na de implantes (chip da
beleza), comenta a oftalmologista.
Divulgação

T

endência entre mulheres de
todas as idades, o alongamento
das unhas em acrigel exige cuidados
especiais. Para orientar a população
a ter beleza e saúde na ponta dos
dedos, a Sociedade Brasileira de
Dermatologia (SBD) elaborou um
guia que oferece orientações para
quem pensa em fazer essa aplicação.
O documento, disponível no site da
entidade, traz recomendações que
cobrem as fases do processo de
alongamento, desde antes de fazer o
procedimento, passando pela sua
manutenção, até a hora da retirada.
Os médicos dermatologistas

Perspectiva

Pouco recomendado
lembram que o uso de unhas em
acrigel não é indicado para pessoas
alérgicas aos componentes usados
no produto, com a pele sensível ou
que tenham psoríase da unha ou
alguma infecção ou micose. Esse
procedimento também não é
recomendado para gestantes,
pessoas com diabetes, pacientes em
tratamento contra o câncer e
menores de 16 anos.

Meu pet, Esquilo da
Mongólia, Cacatua...
Dicas para manter a
segurança e a saúde do
animal
HÁ muitos animais que podem ser
alçados à condição de melhor
amigo, quando não se quer a
companhia de um cão ou um gato
como pet. Cada qual com sua
característica, o médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti detalhou
aspectos sobre dois deles, com
dicas de cuidados indispensáveis
visando manter a segurança e a
saúde do animal.
Filetti, que é professor
universitário e mestre em Saúde
Pública, esclarece que em cativeiro
o Meriones ungulatus, o Esquilo
da Mongólia, vive em média de 3 a
4 anos: É animal dócil, que se
acostumado desde pequeno, não
sente medo do dono e até sobe em
sua mão com naturalidade. Este
primeiro contato com o ser
humano deve ocorrer logo com três
semanas de vida, que é a época em
que é desmamado.
O Esquilo da Mongólia
permanece ativo tanto de dia como
a noite, alternando períodos de
brincadeiras com cochilos rápidos.
Sua alimentação deve ser baseada
principalmente em ração para
roedores, a base de trigo, aveia,
cevada e milho; e complementada
com verduras e legumes picados.
Torna-se sexualmente ativos
entre nove e 12 semanas de idade e
o casal deve ser reunido desde

filhote, caso contrário ocorrerão
brigas, alerta Filetti: A gestação
dura cerca de 25 dias e os filhotes
devem ser retirados da mãe e
separados por sexo com no
máximo quatro semanas, pois a
partir desta época eles já podem se
reproduzir, além de a mãe se tornar
agressiva com eles, podendo ferilos até a morte.
A Cacatua ophtalmica, ou
simplesmente Cacatua, vive em
média 50 anos em cativeiro, mas
não é raro atingir a idade de 80
anos. Sua alimentação deve ser
baseada em misturas próprias e
parte em frutas e verduras frescas,
com exceção de alface que pode
causar diarreia. Pode ser
oferecida ração para cães, duas ou
três vezes por semana, diz o
médico veterinário: As frutas
duras, como nozes e castanhas,
além de outros brinquedos, são
recomendadas para que estes
animais se distraiam e não adotem
vícios, como os de destruir os
bebedouros e a gaiola.
Se acostumada desde pequena,
a Cacatua se torna dócil e tenta até
imitar a fala humana, bem como
latidos e miados. Ela atinge sua
maturidade sexual entre quatro e
cinco anos, e o casal deve ser
criado junto desde pequeno, já que
são aves monogâmicas, ou seja,
passam a vida inteira com apenas
um parceiro. As fêmeas botam de
dois a cinco ovos, que são
chocados durante um período de
30 dias.

ENQUANTO muitas empresas se preparam para mudar o formato de
trabalho home office e retornar ao modelo presencial, os tutores
passaram a se preocupar com o comportamento e a sensação de solidão
de seu pet. Essa separação pode causar sofrimento no pet e, segundo o
especialista em comportamento animal da Mars Pecare, Tammie King,
essa situação é mais desafiadora se o gato ou cão chegou ao novo lar
durante o confinamento e nunca passou muito tempo longe do seu tutor.

Gente & Fatos
Divulgação

POR SANDRA NETTO

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Fotos Iara Morseli/Divulgação

z Médico veterinário Eduardo

Ribeiro Filetti, amigo e
colaborador do Perspectiva,
eleito novo imortal da Academia
Santista de Letras, que escolheu
ainda Caroline Simões Teixeira,
Rosana Valle e Santiago
Gonzalez Arias.

z Comemorando 36 anos de

atividades, a Livraria da Vila
inaugurou em novembro unidade
no Shopping Iguatemi, em
Campinas, no interior de São
Paulo. É a sétima loja desde
2020, quando a Livraria da Vila
iniciou plano de expansão.

z Ema e a Moda no século XX:
as roupas e a caligrafia dos
gestos pode ser visitada até 19
de dezembro, na Casa Museu
Ema Klabin, na capital paulista,
exibindo pela primeira vez
conjunto de roupas e acessórios
usados pela colecionadora.
z Suíço radicado em Paris, Felice

Varini expõe até 25 de janeiro
individual no Instituto Artium, na
capital paulista, com obras
híbridas que misturam cenografia,
pintura e fotografia e abrem
inúmeras possibilidades para o
público observar uma cidade, um
bairro, um edifício ou um espaço
cultural de outras formas.

z 3ª Mostra Mirares, na Unibes

Cultural, na capital paulista,
destaca fotógrafos iniciantes a
consagrados, numa iniciativa
Unibes e o coletivo Olhar Plural,
até 30 de novembro, com o tema
Longevidade Humana, também
considerada como a resistência e
a força.

Elvis
Soares,
Marcelo
Linhares
e Alaim
Ribeiro,
sócios da
Onfly:
startup
mineira
foi a
vencedora
do TOP
10 Travel
Techs do Ranking 100 Open Startups 2021. Graças à inovação,
empresa de Belo Horizonte deu a volta por cima na pandemia e
estima fechar o ano com movimentação de R$ 40 milhões.

Andre
Rodrigues e
Allex
Colontonio:
Evviva reuniu
convidados
para um
sunset
experience na
Decornautas
Design House,
uma casa
modernista de
1954, na
capital
paulista.

Renata Larroyd/Divulgação

Jader Almeida:
designer brasileiro
inaugurou
showroom de sua
marca jaderalmeida
na capital mineira,
com projeto
arquitetônico
capaz de unir o
design atemporal
voltado ao modo
de viver
contemporâneo, a
um casarão datado
dos anos 50,
localizado no
bairro Lourdes.

Divulgação

Érica
Lourenço,
Roberta
Martins,
Isabella
Panucci e Ana
Beatriz
Busnardo: na
ocasião,
Evviva
realizou visita
guiada para
apresentar os
móveis
planejados da
residência.
Residencial da Trisul, Bairro Ipiranga, na
capital paulista, terá quadra de areia para a prática do
beach tênnis, revela o diretor de marketing Lucas Araújo.
Impulsionada pela demanda de esportes ao ar livre devido
à pandemia, a modalidade possui a vantagem de ser
uma atividade fácil de ser aprendida
e praticada.
Divulgação

z Museu Catavento, em parceria

com a Siemens, apresenta a
exposição Mulheres na
Ciência, até 11 de fevereiro de
2022, quando é comemorado o
Dia Internacional das Mulheres e
das Meninas na Ciência.

z Com imersão em 360 graus, é

possível acompanhar animações
em alta definição, ver detalhes
das máquinas desenhadas por
Leonardo da Vinci em realidade
aumentada, além de áudios e
vídeos exclusivos, na exposição
virtual 500 Anos de um Gênio,
até final de dezembro, no Museu
da Imagem e do Som (MIS), na
capital paulista.

z Deusmar Queirós, fundador da
Pague Menos, foi considerado
uma das personalidades mais
influentes da América Latina em
2021, de acordo com o ranking da
Bloomberg Línea, que lançou uma
lista com 500 nomes.

Paraibano Janguiê Diniz, o diretor geral do Departamento de
Turismo e Marketing de Comércio de Dubai, Helal Saeed Al Marri,
e o vice-presidente do órgão, Hamad bin Mejren: fundador do
grupo Ser Educacional e presidente do Instituto Êxito de
Empreendedorismo, Janguiê recebeu o Golden Visa dos Emirados
Árabes Unidos, com duração de 10 anos, destinado a investidores,
empreendedores, e talentos profissionais.

Fernando Silva
Santos, da
Conextravel
Turismo,
permanece na
presidência da
ABAV-SP, a
Associação
Brasileira de
Agências de
Viagens de São
Paulo, no período
2021/2023: Os
próximos anos
serão de muito
trabalho para
promover uma retomada de sucesso e fazer com que o estado
seja protagonista no Turismo nacional e agenciamento de
viagens, comentou.
Perspectiva
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No quintal de minha casa...
Divulgação

Isca de frango parmê, uma
ótima pedida no Quin.tal
Bar, em Santos

Rota do Vale
do Paraíba &
Mantiqueira

Quin.tal Bar: conceito
de um bar família
quantidade de cheddar e finalizado com
saleiro de bacon.
O Quin.tal Bar dispõe de várias opções
de pizza. Dentre elas, a preferida é a BBQ
Ribs, com muçarela, costelinha suína
desfiada ao molho barbecue e cebola roxa
com onion rings.
A parte da sobremesa fica por conta da
taça de brownie com sorvete de creme, leite
ninho e nutella.
Dentre as opções de drinks os
queridinhos da galera são o sex on the
beach e o moscow mulle. Os diversos tipos
de gins e caipirinhas também são ótimas
opções. A casa também possui diversos
rótulos de cerveja.
O Quin.tal Bar fica localizado à Rua
Oswaldo Cruz, 367, no Boqueirão, em
Santos, com horário de funcionamento de
quarta-feira a domingo, das 18 à uma da
manhã, e pode ser localizado na internet:
Facebook/quin.talbarsantos e Instagram
@quin.talbar

BRUNO SCARPA

P

restes a completar dois anos,
o Quin.tal Bar, sob o
comando dos irmãos Marcus
Vinicius Costa e Lucas Costa, traz o
conceito de um bar familiar, que
remete a ideia do cliente se sentir em
casa, como se estivesse à vontade no
seu próprio quintal... E assim
originou o nome do bar!
Entre os destaques da casa e
preferido entre os frequentadores, a
isca de frango parmê é uma porção
servida ao molho parmegiana, com
uma suculenta camada de muçarela
derretida. Outra ótima pedida é o
formigueiro, um lanche feito com
pão francês redondo esburacado,
recheado com cebola caramelizada e
tiras de filé mignon. Quando servido
na mesa é derramado uma grande

A

Secretaria de Turismo e
Viagens do Estado de São
Paulo lançou a Rota
Gastronômica do Vale do
Paraíba & Mantiqueira,
envolvendo 15 empreendimentos
expressivos da culinária
regional. O roteiro inclui
achados da gastronomia local,
desde pequenas cervejarias
artesanais, empórios de azeite e
produtores de banana, até
restaurantes especializados em
risoto de queijo de cabra e gelato
de doce de leite com macadâmia.
A ação foi celebrada e registrada
em documentário com a
participação do chef Ivan Achcar,
que fala sobre as oportunidades
do turismo gastronômico e da
valorização da cultura local com
os 15 empreendedores
selecionados.

É preciso acreditar no seu sonho

O

programa Memória-História Oral entrevistou o atleta olímpico Sanderlei Parrela no dia 3 de agosto de 2021,
via Plataforma Zoom. Em seu depoimento, Sanderlei nos conta sobre sua infância passada no Jardim
Piratininga, em Santos, e sua carreira como atleta de alta performance nas modalidades 400 metros rasos e no
revezamento 4X400 metros.

SANDERLEI Claro
Parrela nasceu em
Santos, no Hospital da
Beneficência Portuguesa,
em 7 de outubro de
1974. Morou no Jardim
Piratininga, bucólico
bairro localizado na
Zona Noroeste de
Santos até os 17 anos,
quando foi convidado a
treinar atletismo em San Diego, nos Estados Unidos. Aí começou sua carreira
como atleta de alto rendimento.
No Campeonato Mundial de Atletismo de 1999, em Sevilha, Sanderlei
enfrentou o maior nome da história da prova, Michael Johnson, que obteve
na ocasião o recorde mundial. Numa prova com Johnson obteve, à época, o
7º melhor tempo não norte-americano da história. Até hoje esta marca (44
segundos e 29 décimos) é o recorde brasileiro da prova.
Aos 47 anos e atuando hoje como treinador, Sanderlei aponta alguns
fatores para que seu recorde persista há mais de duas décadas: O Sanderlei
foi um atleta. Cada um é cada um, mas tem coisa que serve para todos. Não
adianta querer correr 400 metros na faixa dos 44 segundos sem ter disciplina,
sem abdicar de algumas coisas. Eu aprendi que seu foco está onde está sua
energia. Se meu foco está em várias coisas, a energia estará dividida. O
atletismo é sua profissão, você precisa se cuidar. O treino não termina na
pista, ele continua fora também. Quando atleta, eu fazia alongamento antes
de dormir para o treino do outro dia.
Sanderlei Parrela correu os 400 metros abaixo dos 45 segundos mais de
15 vezes durante a carreira e terminou os Jogos Olímpicos de Sydney, em
12
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Sanderlei: Dedicação, perseverança e resiliência

apenas no sonho. Tire ele da cabeça,
coloque no papel e se pergunte qual
o caminho que eu preciso trilhar para
conquistá-lo. Chegue para o treinador
e diga: Eu acredito que sou capaz de
alcançar esse resultado. Você acredita?
Você pode me guiar nesse caminho?
O segredo é dedicação, perseverança e
resiliência. Pessoas chegaram a dizer
que eu não correria os 400 metros
nem em 45 segundos. Se eu tivesse
dado ouvidos, jamais teria chegado
onde cheguei. É preciso acreditar.
O depoimento completo de
Sanderlei Parrela pode ser assistido
no canal oficial do Programa
Memória-História Oral no Youtube,
em www.youtube.com/
programamemoriahistoriaoral

2000, em quarto lugar, muito próximo da medalha. Com experiência na
prova, o treinador vê potencial na nova geração do Brasil, mas acredita que
os atletas precisam se doar mais para o atletismo: Eu vejo que
muitos atletas querem ir para a Olimpíada, serem finalistas. Todo
mundo quer, mas na hora que você apresenta tudo que é necessário
para chegar lá, muitos não entendem. Acham que as coisas vão cair do
céu. A carreira do atletismo precisa ser valorizada pelos atletas, ela
acaba muito rápido. E quando acaba, não tem mais jeito, afirmou.
Apesar do tom crítico quanto aos novos atletas, Sanderlei
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
Parrela pediu aos brasileiros que competem os 400 metros em
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
alto rendimento que tenham maior atitude e confiança de que
www.fundasantos.org.br
podem bater o recorde da prova: Sonhe, mas não deixe ficar

