Capa: Eliminando as fronteiras do mundo físico e Opinião
digital, o metaverso é uma das maiores
tendências de tecnologia para o ano e foi a
solução encontrada pela Roca Brasil Cerámica
para apresentar os lançamentos das marcas de
revestimentos Roca Cerámica e Incepa...Pág. 3.
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Veículos & Negócios
Ter prazer em dirigir é sempre recomendável quando se
escolhe determinado modelo de automóvel, afirma o
editor Nelson Tucci ao avaliar o T40 da JAC........Pág. 7.
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Complexo
ICON Park,
em Orlando,
nos Estados
Unidos:
Terra dos
Gigantes

E

Ano 200

ste é o Ano 200 da
Independência do Brasil. Sim,
completam-se dois séculos, justos,
que o país desvinculou-se de Portugal.
Pelo tamanho, localização e riquezas
naturais (sobretudo estas), o Brasil
deveria estar melhor posicionado no
ranking de qualidade de vida de sua
população. Decorridos 73.000 dias,
não dá para entender como esta nação
gerou tantas desigualdades. Não é
orgulho para ninguém ter entre 3% e
5% da população de gente abastada,
exportar milho, soja, carnes bovinas, de
aves, café, açúcar etc. matando a fome

do mundo, como dizem os empresários
que estão de bolso cheio e barriga idem,
e 10% de sua gente abaixo da linha da
pobreza. Não dá para falar em celeiro
do mundo, com a população em
situação de rua crescendo
numericamente. Fica contraditório dizer
que este é um grande país, com mais de
12 milhões de desempregados e gente
morrendo ora de doenças tratáveis, ora
de ignorância mesmo. O número 200
pode nos servir de reflexão, mas nunca
de conformismo. É preciso nos
tornarmos independentes da sacanagem
do sistema. Ainda que seja tarde!

Sisbajud e decisões trabalhistas
EDSON MAZIEIRO

Murray

O
Turismo
Orlando SlingShot e Orlando FreeFall já estão abertos
no ICON Park, o que notabiliza o complexo com as três
atrações mais altas do mundo.................................Pág. 6.

Autoestima
Verão e as altas temperaturas são fatores que podem
influenciar na pressão arterial, alerta o cardiologista
Dionisio Yaya Chumpitaz........................................Pág. 8.
Divulgação

Jogo dos 7
erros
aplicado no
mercado
imobiliário

Mercado
Ao avaliar a grande valorização imobiliária em inúmeros
países, passei a buscar respostas e comparei o mercado
imobiliário brasileiro com o americano.........Págs. 4 e 5.

Memória
José Roberto Torero gravou seu depoimento ao Programa
Memória-História Oral, da FAMS, e contou sobre sua
infância e sua agitada vida profissional.................Pág.10.
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Sisbajud (Sistema de Busca de
Ativos do Poder Judiciário)
substituiu o Bacenjud e aprimorou o
rastreamento de ativos de devedores
e a penhora de valores. Trata-se de
convênio entre o CNJ (Conselho
Nacional de Justiça) e o Banco
Central objetivando reduzir os
prazos de tramitação dos processos,
aumentar a efetividade das decisões
judiciais e aperfeiçoar a prestação
jurisdicional.
De acordo com o Painel
Estatístico do Sisbajud, no ano de
2021 a Justiça Trabalhista gerou
24.473.529 ordens de bloqueio pelo
sistema e alcançou o montante de
mais de R$ 13,5 bilhões em valores
bloqueados nas contas de devedores.
O problema é que alguns juízes
têm utilizado tal ferramenta de
forma abusiva, violando as garantias
constitucionais do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa.
Há muitos casos na Justiça do
Trabalho em que o empregado ganha
a ação, mas não consegue receber os
seus direitos, porque o empregador,
utilizando-se de expedientes
diversos, frauda a execução e
esconde seu patrimônio.
Na ânsia de garantir a satisfação
de direitos reconhecidos ao
empregado, não pode o Juiz do
Trabalho voltar a execução contra
quem não foi parte na ação, sem
respeitar o devido processo legal, o
direito ao contraditório e à ampla
defesa.

A legislação determina que a
inclusão de terceiros no polo
passivo das execuções, sejam eles
sócios atuais ou antigos, sócios de
fato ou sócios ocultos, seja feita por
Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica (IDPJ)
instaurado a pedido da parte, com
prazo para a defesa e suspensão da
execução até decisão final do IDPJ.
Ocorre que tem sido frequente
casos em que a execução é
direcionada contra quem não foi
parte na ação e é surpreendido com
o bloqueio de valores em suas contas
bancárias, por meio de IDPJ da
empresa devedora, no qual o juiz
defere tutela de urgência para
arrestar ou penhorar bens dos seus
sócios atuais ou antigos que se
retiraram da sociedade, assim como
daqueles considerados sócios de fato
ou sócios ocultos, que jamais
figuraram em seu quadro social.
A tutela de urgência deve ser

Edson: execução
direcionada contra quem
não foi parte na ação

medida excepcional, justificada por
fatos e provas de que os sócios
estariam praticando atos tendentes a
fraudar a execução, e não apenas
com base em presunção subjetiva,
mas na prática verifica-se que a
tutela de urgência tem sido deferida
de forma abusiva e sem qualquer
justificativa.
Além disso, muitas vezes não há
sequer pedido do autor para a
instauração do IDPJ e mesmo assim
o juiz determina a sua instauração e
o imediato bloqueio de valores em
contas e aplicações financeiras pelo
sistema Sisbajud, em flagrante
desrespeito aos princípios
constitucionais do devido processo
legal, contraditório e ampla defesa.
Não se pode atingir o
patrimônio de outras pessoas que
não o empregador, sem o necessário
IDPJ instaurado a pedido do
empregado com comprovação de
fraude, gestão ou falência
fraudulenta, sob pena de nulidade.
Aos prejudicados por essas
decisões judiciais cabe buscar a
decretação de nulidade, o
desbloqueio de valores e a sua
exclusão do polo passivo da
execução.
Edson Mazieiro é advogado do
escritório Murray - Advogados, de
São Paulo.
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Roca Brasil Cerámica preparou diversas atrações, como rodadas de negócio, aulas show de gastronomia, palestras com especialistas...

Lançamentos em metaverso
Plataforma permite a
criação de avatares e
interação digital

E

liminando as fronteiras do
mundo físico e digital, o
metaverso é uma das maiores
tendências de tecnologia para o ano e
foi a solução encontrada pela Roca
Brasil Cerámica para apresentar
os lançamentos das marcas de
revestimentos Roca Cerámica e
Incepa. A plataforma exclusiva e
imersiva permite a criação de
avatares e interação virtual.
Como resposta para esse período
pandêmico que seguimos
atravessando, construímos uma

plataforma exclusiva e
personalizada, capaz de abrigar
mais de 3 mil pessoas,
simultaneamente, para a realização
de nossa avant oremière, em
evento disruptivo e imersivo,
afirma Christie Schulka, marketing
manager da empresa. Todo o
processo criativo começou em
julho de 2021, com início do
desenvolvimento em agosto do
mesmo ano, até que a plataforma
estivesse pronta para a aplicação
em janeiro.
A avant première é organizada
para divulgar os lançamentos dos
portfólios das marcas para os
principais parceiros e lojistas,
promovendo rodadas de negócios

que, até 2019, ocorriam
presencialmente. Nesse ano, a
avant première acontece entre 17
de janeiro até 4 de fevereiro,
atraindo mais de 500 participantes
do Brasil e América Latina. São
nossos maiores lojistas e clientes
que movimentam o principal
evento do ano de nossa empresa e
que, no passado, visitariam nosso
showroom durante a avant
première, destaca Christie. Hoje,
eles se encontrarão online, em
espaço completo que permite a
criação de avatares personalizados
para transitar por ambientes como
salas de reunião para rodadas de
negócios, auditório para eventos e
palestras, além de áreas

Divulgação

A solução do
banheiro lavabo
A

o longo dos anos, com a
tendência de diminuição no
tamanho dos lares, uma nova
disposição dos cômodos tem feito
com que o banheiro e o lavabo
passassem a dividir o mesmo
ambiente. Apesar de possuírem
funções diferentes, o lavabo e o
banheiro podem se unir em um único
cômodo de maneira harmoniosa.
A Celite apresenta dicas de
como deixar o banheiro apropriado e
charmoso para receber visitas
enquanto atende as demandas dos
habitantes da casa. Em primeiro
lugar é necessário calcular medidas
confortáveis para a distribuição das
louças no espaço, uma vez que essa

visão propicia mais comodidade e
fluidez para o ambiente. Por contar
apenas com a presença
indispensável de duas peças, o
lavabo possui medidas mais enxutas
e fica localizado próximo a área
social da casa. Uma sugestão é que a
pia esteja posicionada sempre em
evidência e próxima à porta.
Vale decidir com cautela qual
deve ser a iluminação que melhor
atenderá a demanda de claridade
geral e luz direcionada. Tudo isso
acompanhado de um olhar atento
para a organização do ambiente. Os
moradores terão privacidade e não
deixarão seus itens de higiene
pessoal expostos por todo o

específicos para a apresentação
dos produtos das marcas 
batizados de Galeria Roca e Casa
Incepa.
Tudo foi possível em parceria
com as empresas VR Glass, a
frente da programação e
modelagem, e Arquitecto, que
liderou o conceito criativo. Além
da exibição de seus lançamentos e
rodadas de negócio, a Roca Brasil
Ceramica preparou outras
atrações complementares, como
aulas show de gastronomia,
palestras com especialistas e
ações de entretenimento, como em
game, com premiações.
O projeto também contempla o
conceito phygital, uma vez que a

banheiro. No geral, a área do banho
fica posicionada ao fundo do
banheiro, o que por si só já facilita
no desafio de camuflar esse espaço.
Entretanto, manter um único
revestimento no piso e nas paredes
 tanto dentro quanto fora da área
molhada do box propriamente dito 

, coopera no desejo de criar uma
unidade visual e não direciona nosso
olhar da mesma maneira que
acontece quando se destaca o local
do banho um acabamento diferente.
Evitar a presença de itens sobre
a bancada da pia converte quase que
automaticamente um banheiro em

empresa pensou em ativações com
os clientes, como o envio dos
catálogos físicos e uma maleta
especial, contendo amostras de
todos os lançamentos das marcas
Roca Cerámica e Incepa.
Dentre as novidades mostradas
pela empresa durante a avant
première, o mármore é uma das
grandes apostas  seja com suas
roupagens mais clássicas, seja nos
tons exóticos e impactantes.
Destaque também para as linhas de
SuperFormato, que hoje já somam
mais de trinta opções de estampa,
tornando a Roca Brasil Cerámica a
empresa com maior diversidade de
SuperFormatos em todo o mercado
nacional.

Banheiro divide espaço
com lavabo e concilia
imóveis com metragens
reduzidas
lavabo. Ao ocultar os objetos de uso
rotineiro do alcance do olhar, o
ambiente fica mais clean, organizado
e fácil de higienizar. Uma estratégia
inteligente para solucionar esta
questão e facilitar o dia a dia, é
escolher um espelho com armário ou
prateleira acoplada. A Celite conta
com uma linha de gabinetes e
espelhos modernos, atemporais e
que combinam perfeitamente com a
decoração do seu banheiro.
Escolher peças com um design
diferenciado também deixará o
espaço mais convidativo para você e
o convidado. Em seu portifólio, a
Celite, conta com a torneira Flow.
Com design fino e bica alta, a peça
surpreende no formato e
proporciona um jato cascata
agradável ao toque.
Perspectiva
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z Criado para democratizar o acesso à tecnologia e inovação na rede

estadual de São Paulo, o Centro de Inovação da Educação Básica
Paulista (Ciebp) beneficiou no ano passado estudantes da capital e do
interior com sete novas unidades fixas e uma unidade móvel, a carreta
Ciebp Presente, que atenderá de forma itinerante regiões que ainda
não foram contempladas por unidade fixa do centro. A expectativa para
2022 é que sejam inaugurados 26 Centros de Inovação.

z Mais de 64 mil itens chegaram à
Central de Achados e Perdidos da
Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos (CPTM), em 2021,
esquecidos pelos passageiros que
circularam pelas 96 estações das sete
linhas e pelos trens da rede de
ferrovia. Os itens mais perdidos são
documentos (cartões de crédito,
RG), seguidos de carteiras, vestuário
e chaves. Dos 64.514 itens foram
devolvidos 20.787.
z Procon-SP notificou a FCA Fiat

Chrysler Automóveis do Brasil para
que o fabricante explique sobre o
reajuste de preços do veículo Fiat
Pulse que afetará, inclusive, quem já
fez a reserva da compra e o
respectivo pagamento. A alegação da
empresa é que a alta volatilidade do
câmbio e o mercado dos insumos
gerou a alta dos preços, mas no
entendimento do Procon-SP, essa
instabilidade não é uma situação
atípica e estava na previsão da
empresa.

z Secretaria da Justiça e Cidadania
multou em R$ 27.174,50 o primeiro
caso de pessoa que tomou
indevidamente dose do imunizante
contra a Covid-19 no estado de São
Paulo. O caso foi investigado por
Comissão Especial Integrada e, após
manifestação de defesa, a denunciada
foi condenada, por unanimidade.
Cabe recurso da decião. Em 2021, a
Comissão recebeu 128 denúncias de
casos de pessoas que tomaram a
vacina contra a Covid-19 fora do
calendário, sendo 24 casos de
revacinação e 33 procedimentos
instaurados.
z Prêmio Sesc de Literatura com

inscrições abertas até 11 de
fevereiro para autores não
publicados nas categorias
romance e conto. Prêmio avalia
trabalhos com qualidade literária
para edição e circulação nacional.
Processo de inscrição é gratuito e
online, com informações em
www.sesc.com.br/premiosesc

z Secretaria da Fazenda e Planejamento do estado de São Paulo
deflagrou em janeiro a operação Vaisyas II, que fiscaliza a transmissão
de patrimônio sujeita à incidência de Itcmd, imposto sobre doações ou
transmissão causa mortis (heranças) e que possui alíquota de 4%.

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

o jOGo DoS 7 ERrOS
Divulgação

Por que alguém
no Brasil opta
por comprar
imóvel (eis) na
Flórida?
CARLOS ABDALA
Lembro-me que
gostava muito
do jogo dos 7
erros que vinha
impresso no jornal. Dedicava-me a
todos. Talvez isso tenha contribuído
para me tornar uma pessoa
observadora, analítica, detalhista.
Muitas pessoas se perguntam a
razão de alguém vivendo no Brasil
decidir comprar um imóvel na
Flórida  o que, acredite, é bem mais
frequente do que se possa imaginar.
Tenho comigo que a maioria das
pessoas não é simplesmente louca
ao ponto de fazer algo tão
significativo sem que lhe faça
sentido. Aprendi ao longo desses
tantos anos que se alguém faz algo
que eu não consigo entender é
porque este sabe de algo que eu não
sei. Simples assim.
A partir daí, motivado pelas
recentes novidades que afetam a
sociedade e que resultaram em
grande valorização imobiliária em
inúmeros países (mas não
significativamente no Brasil), passei
a buscar respostas, comparando o
mercado imobiliário brasileiro com o
americano  mais objetivamente,
limitando-me ao estado de São
Paulo, no qual pude buscar alguns
dados, e a Flórida, onde atuo
profissionalmente. Das

constatações, lembrei-me do jogo
dos 7 erros.
Sabemos que imóvel não é
supérfluo, mas necessário para a
vida pessoal e econômica daqueles
que habitam e trabalham em um
país. Assim sendo, os imóveis
devem ser acessíveis aqueles a quem
se destinam, e para tanto é
necessário o equilíbrio despesa/
renda, sendo, invariavelmente, o
maior passo econômico-financeiro
na vida de um trabalhador.
Sabemos também que o mercado
imobiliário é um grande, se não o
maior, propulsor da economia de um
país. Não há necessidade de
discorrer sobre este item.
Considerando que somente alguns
privilegiados são capazes de fazer
o cheque, comprando e pagando à
vista, entra em cena a grande
alavanca do mercado e, por
consequência, da economia como um
todo, o sistema financeiro
imobiliário.
Fiquei impressionado quando vi
na pesquisa do Creci-SP que os
imóveis vendidos com financiamento
totalizam, em números redondos,
somente em torno de 48% do
mercado, enquanto por aqui passam
de 85%. Aí procurei observar o
funcionamento e acesso ao mercado
no Brasil e focando em algumas
simulações de financiamentos nos
sites dos bancos.
AS CONSTATAÇÕES
1. A entrada necessária é de 20%
do preço e o valor das prestações,
geralmente, em torno de 60%, maior
do que seria o aluguel do mesmo
imóvel. Ainda incluindo uma simples
estimativa de IPTU e taxa de
condomínio, chegamos a
aproximadamente 100% a mais  ou
seja, o dobro!!!

Na Flórida os
programas de
financiamento
começam com
entrada de
3.50% do
preço/
avaliação,
sendo o mais
usual entre 5%
e 10%.
Já no Brasil...

2. A prestação mensal para
programa de 360 meses TP/TR
resulta em torno de R$ 830/R$
100.000 financiados, e é onerada em
torno de 6% para acomodar a
venda casada de seguros, de vida e
de danos físicos (ué, venda-casada
não era ilegal?). Com estimativa de
IPTU e taxa conddominial teremos
compromisso mensal total de
aproximadamente R$1.000/
R$100,000 de financiamento.
3. A renda necessária para
compra de um imóvel é de quatro
vezes a prestação a ser contraída
(prestação até 25% da renda),
fazendo com que o imóvel que
atenda o padrão sócio-econômico de
tal comprador resulte em prestação
superior ao que lhe seja aprovado.
4. A entrada deve ser, no
mínimo, 20% do preço/avaliação, e o
custo de simples outorga de
escritura e seu registro chegam a
aproximadamente 3% do preço total
do imóvel, sem contar eventuais
custos de obtenção de
financiamentos.
5. Para se fazer uma simulação
de financiamento deve-se informar o
próprio CPF.
Ampliando estas observações, vi
também:
6. Como é difícil e suscetível a
erros um mero cidadão consumidor,
ou mesmo um corretor imobiliário,
ter noção de valor de um tal imóvel,
sendo a resposta a tal pergunta,
geralmente, o vizinho está pedindo
R$xxxxx.
7. A dificuldade em se localizar o
imóvel que lhe atenda, sendo
necessário consultar diversas
imobiliárias até que se encontre
aquela que tem em carteira aquele
que procura.
AS DIFERENÇAS.

Mercado
Voltando ao jogo dos 7 erros,
passei a analisar onde estariam as
diferenças com o mercado
imobiliário que atuo, na Grande
Orlando e Miami, na Flórida,
chegando a estas conclusões, que me
parecem explicar os motivos pelo
qual a grande expansão vista no
mercado imobiliário em muitos
países não ter ocorrido no Brasil:
1. Ora, porque alguém
desembolsaria 20% do preço total,
mais os custos de escritura e ainda
se obrigando a pagar mensalmente e
por 30 anos o dobro do que pagaria
no aluguel do mesmo imóvel.
Sabemos dos benefícios da
valorização e segurança da família,
mas convenhamos, é uma decisão
dolorida.
Diferença: aqui na Flórida os
programas de financiamento
começam com entrada de 3.50% do
preço/avaliação, sendo o mais usual
entre 5% e 10%, permitindo que,
poupando o equivalente ao seu
aluguel mensal, um potencial
comprador leve em torno de 12
meses para ter a entrada necessária,
assim permitindo a um novo casal,
por exemplo, dar o passo da compra
da casa própria em um ano, em vez
de mais de quatro anos que são
necessários no Brasil. Ainda: a
prestação total já acrescida do IPTU
e taxa condominial geralmente
resulta equivalente ao preço do
aluguel mensal da mesma
propriedade, até um pouco inferior.
Como consequência, a base de
consumidores aptos à casa própria
passa a ser muito superior a
verificada no Brasil, além de
viabilizar financeiramente a compra
por um investidor com 20% de
entrada, já que certamente nos
primeiros cinco anos de aluguel seu
encargo mensal estará coberto e o
inquilino amortizando seu saldo
devedor. No longo prazo com os
sucessivos reajustes de aluguel em
torno de 3% ao ano, contra uma
prestação fixa por 30 anos, a conta
passe a ser superavitária, gerando
renda sobre os 20% investidos e o

imóvel, ao fim do prazo, tendo sido
pago com somente 20% do preço.
Devemos ainda considerar a própria
valorização do imóvel, bem como
outros fatores que afetam tais
estimativas, sem aqui pretender
desenvolver um estudo de
viabilidade, que deve ser sempre
feito pelo investidor.
2. Por que alguém é obrigado a
comprar seguro de vida se no caso
de falecimento o patrimônio
transferido aos herdeiros é
acompanhado da dívida? É mesmo
uma tranquilidade tê-lo, mas ser
obrigatório e não opcional? No
seguro de danos físicos ao imóvel,
como é determinado esse preço com
base no montante financiado? Ora,
se compro uma casa isolada o
seguro deve cobrir todo o imóvel; e
no caso de um apartamento do
mesmo preço a cobertura da
estrutura/externo/áreas comuns do
imóvel está dentro do preço pago
no seguro do condomínio,
bastando acrescer somente o custo
de reconstrução interna da unidade.
Como podem ambos custar o
mesmo??? (tipo, me-engana-queeu-gosto).
Diferença: Na Flórida a
prestação mensal fica em torno de
US$ 420/US$ 100,000, financiados
e com estimados custos de IPTU e
seguros, aproximadamente US$
650/$100.000 financiados,
resultando, como dito, em
compromisso mensal equivalente
ao valor de locação e ainda
formando patrimônio. Esses
valores não só justificam a decisão
de compra sobre locação, como dão
suporte ao investidor que forma
carteira de imóveis para renda,
resultando em grande motivação
para compra.
Quanto aos seguros vinculados
ao financiamento, não há vendacasada. É ilegal. Tampouco há
obrigação de seguro de vida (cada um
sabe o que faz) e o seguro do imóvel
é, acredite, em função das
características do imóvel e não do
preço, podendo ser obtido em

Incentivar
colaboradores
a empreender

nesse processo é o
intraempreendedorismo, conforme
explica o especialista em Inovação,
Criatividade e Excelência
Operacional Marco Santos, da
Marco Santos Pro.
Trata-se de um método adotado
por empresas quando um
funcionário age como
empreendedor. Esse processo pode
envolver tanto a criação de um novo
negócio ou mesmo um
empreendimento dentro de uma

T

er modelos de trabalho
consolidados e pouco flexíveis
pode deixar uma instituição
atrasada em relação à
concorrência, exigindo inovação
nas empresas. Um conceito chave

Diferença: Já vimos aqui ser
necessário poupar em torno de 12
meses para juntar a entrada
necessária, trazendo dinamismo ao
mercado, atendendo mais
rapidamente ao comprador do
primeiro imóvel, caracteristicamente,
novos casais.
5. Somente residentes no Brasil
podem simular e obter um
financiamento residencial.
Diferença: mesmo tendo uma
classe média enorme e com

capacidade de compra, o mercado
está aberto e receptivo a quase todos
os países do mundo ampliando
imensamente a base potencial de
consumo.
6. Todos sabemos que valor é
quanto se obteve na venda de imóvel
semelhante, e não aquilo que os
vizinhos pedem. Cada um é livre
para pedir o que quiser, mas só vale
aquilo que pagam, formando Valor
de Mercado.
Diferença: Aqui qualquer
cidadão comum pode acessar o
registro de imóveis em menos de um
minuto no computador, bastando
informar o endereço. Obterá
respostas que incluem nome dos
vendedores e compradores, data da
escritura, preço pago,
financiamento obtido (ou não),
preços realizados em imóveis
semelhantes e comparáveis diretos.
Não havendo necessidade se se
comprar certidões, o custo será a
energia consumida pelo seu
computador em um minuto de
operação!!!
7. Por aqui a procura pelo
imóvel que lhe atenda é simples e
rápida.
Diferença: A grande base de
dados já que todos os corretores
que trabalham com acesso ao
mesmo fichário de imóveis (mais
de 15.000 profissionais só na
Grande Orlando), não se limitando
aos integrantes de uma mesma
imobiliária, o que proporciona
imediata identificação dos imóveis
que atendam a encomenda, bem
como a total transparência e oferta
daqueles colocados à venda,
bastando o cliente comprador, ou
vendedor, escolher aquele
profissional de sua confiança,
evitando que se ponha o mesmo
imóvel em seis, oito, 10 imobiliárias,
e ainda não ficar amarrado a um só
corretor. Isso traz dinamismo,
velocidade, informação, resultando
em mercado sólido, dinâmico,
competitivo de valorização ao
profissional, que passa a ser o
grande responsável pelo sucesso do

negócio.
AS RESPOSTAS
O que vimos aqui é a resposta à
pergunta inicial: por que alguém no
Brasil opta por comprar imóvel (eis)
na Flórida?
1. Segurança: Formação de
patrimônio em moeda forte 
variação do dólar comercial em 12
meses igual a 7,38%; em 24 meses
38,45%.
2. Valorização: Média de 16%
em 12 meses e 33% em 24 meses
(Fonte Market Pulse-Realtors
Association). Índice FIPE/ZAP
Brasil média de 5,29% em 12 meses
e 8,73% em 24 meses
3. Rentabilidade sobe capital
investido: 58% em 12 meses e 190%
em 24 meses (deduzidas despesas de
compra e venda e liquidação do
financiamento de 90% do preço).
4. Liquidez: Tempo de venda
médio 36 dias em 2021 e 52 dias em
2020. Estoque médio em 2021 de
3.348 unidades com 3.785 unidades
vendidas (houve redução do
estoque). Fonte Market PulseRealtors Association.
5. Abertura do mercado: 22%
das vendas foram verificadas para
compradores estrangeiros. Fonte
The Capitolist.com e Jornal
Orlando Sentinel, dezembro de
2021.
6. Simplicidade de processos:
Da contratação da compra até
escritura, média de 35 dias. Fonte
Market Pulse-Realtors Association.
7. Mercado dinâmico e
parametrizado: 3.785 vendas/mês =
U$ 1.367.000.000, em 2021, em
região metropolitana de
aproximadamente 3.000.000
habitantes. Fonte Market PulseRealtors Association.
O RESULTADO = LUCROS!!!
Simples assim.
Vamos adiante!

organização já estabelecida. Nem
sempre é preciso (e nem possível)
ter contribuições disruptivas
diariamente. A maioria das ações
pode acontecer no dia a dia, em
melhorias incrementais, que podem
ser sugeridas por apenas um
colaborador e que, quando somados
os resultados dessas ações,
observa-se a diferença que faz no
final, explica o especialista, ao
listar quatro passos para aplicar o
intraempreendedorismo e estimular

novas ideias dos funcionários
dentro do ambiente empresarial.
1 - Avaliar a cultura da
empresa. A inovação deve ser um
dos pilares de uma organização e
ser constantemente incentivada
pelos líderes, conforme explica
Santos. 2 - Praticar a escuta
criativa. Após a avaliação inicial, é
necessário realizar o estímulo, a
orientação e a prática da escuta
criativa, ou seja, quando os líderes
incentivam os colaboradores a

dedicarem um tempo do trabalho
para darem suas opiniões e
sugestões de novas ideias. 3 Implantar estratégias. A empresa
deve montar um planejamento, que
vai direcionar os pontos e desafios
principais a serem trabalhados. 4
- Incentivar a mentalidade ativa do
colaborador. Cada funcionário
precisa contribuir nesse processo,
já que deles também dependem os
esforços para que essa cultura
seja uma realidade.

qualquer companhia idônea e nunca
da própria financeira/banco.
3. A renda exigida limita o
financiamento a ser obtido quando a
prestação total e já acrescida de
IPTU e condomínio (estimados)
resulta em somente 30% da renda.
Diferença: A prestação mensal
acrescida de IPTU e seguro pode
chegar a aproximadamente 45% da
renda bruta mensal, ampliando a
acessibilidade do trabalhador ao
mercado imobiliário.
4. O comprador que poupar o
equivalente ao seu aluguel mensal
(que juntos serão a sua prestação
futura) levará em torno de 50 a 55
meses para juntar 20% do preço do
imóvel.

Aprendi ao
longo desses
tantos anos
que se alguém
faz algo que eu
não consigo
entender é
porque este
sabe de algo
que eu não sei

Carlos Abdala é Real Estate Broker
/ Mortgage Broker (BK 3005081) /
(NMLS 1701189) +1 407 308 8536
carlos@carlosabdala.com
carlos@mortgagemoneylending.com
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Turismo & Lazer

O

rlando SlingShot e Orlando
FreeFall já estão abertos no
ICON Park, tornando o
complexo de entretenimento na
Terra dos Gigantes com as três
atrações mais altas do mundo. O
SlingShot Group agora tem três
atrações recordes mundiais no ICON
Park: The Orlando StarFlyer,
SlingShot e FreeFall. Estamos
extremamente empolgados em
receber hóspedes de todo o mundo e
dar a eles a emoção de uma vida,
disse o proprietário, Ritchie
Armstrong.
O Orlando SlingShot tem uma
altura de 91,4 metros, tornando-o o
estilingue mais alto do mundo. A
atração de duas torres lança dois
corajosos visitantes de um vulcão
em explosão a aproximadamente
137 metros para o céu, atingindo
velocidades de até 160 km/h.
Já o Orlando FreeFall possui
131 metros de altura, o que lhe
confere o título de torre de queda
livre mais alta do mundo. Trinta
passageiros por vez podem
desfrutar dos panoramas do ICON

Divulgação

Park e IDrive
enquanto o
veículo de
passeio gira
em torno da
torre
gigantesca e
sobe alto no
horizonte.
Uma vez no
topo, os
assentos se
inclinam 30
graus e os
ocupantes
Orlando FreeFall: 131 metros de altura confere
ficam
título de torre de queda livre mais alta do mundo
voltados
para o chão antes de cair quase
ICON Park ocupa 80 mil m² no
121,9 metros em velocidades
coração da International Drive de
superiores a 120,7 km.
Orlando. Um lugar perfeito para se
O ICON Park se dedica a criar
divertir, jantar, beber e explorar. O
experiências inesquecíveis para os
complexo tem mais de 40
visitantes. O estilingue e a torre de
restaurantes, bares, lojas e atrações
queda mais altos do mundo são
localizadas ao redor da The Wheel,
ótimos acréscimos à nossa linha de
uma roda-gigante de 120 metros de
classe mundial, disse o presidente e
altura (40 andares). No ICON Park é
CEO do ICON Park, Chris
possível visitar as atrações Sea Life
Jaskiewicz: Entre as três atrações
Orlando Aquarium, Madame
imponentes do The SlingShot Group Tussauds Orlando, Arcade City, 7D
e The Wheel, a roda de observação
Dark Ride Adventure e StarFlyer
mais alta da Costa Leste, o ICON
Orlando, o balanço mais alto do
Park é realmente a Terra dos
mundo. Possui estacionamento
Gigantes.
gratuito.

Folia de paz no resort
Divulgação

O

Carnaval terá celebração
discreta no Transamerica
Resort Comandatuba, em Una, na
Bahia, como opção aos turistas que
preferem descansar a recarregar as
energias. Aproveitar as muitas
belezas naturais existentes na ilha de
Comandatuba pode ser uma
agradável fonte de surpresas durante
o feriadão. São mais de 62 mil m² de
resort, 21 quilômetros de praias
paradisíacas, 25 mil pés de
coqueiros, 8 milhões de m² de ilha,
duas superpiscinas e um canal
exclusivo para a prática de
atividades esportivas.
Atividades ao ar livre e, de
preferência na água, serão um dos
destaques da programação de lazer
do resort para o Carnaval. Os
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hóspedes poderão encontrar
diversão em diferentes formas no
Centro Náutico de Comandatuba,
como um simples passeio de
caiaque, ou algo mais radical, como o
boiacross. Esportistas mais
experientes, poderão se aventurar ao
praticar Stand Up Paddle, Wake
Board ou esqui-aquático.
Fora da água, um mix de

redacao@jornalperspectiva.com.br

Divulgação

Novidades
no ICON
Park
Terra dos Gigantes com
atrações mais altas do
mundo

POR LUIZ CARLOS FERRAZ

Transamerica Resort
Comandatuba:
sossego e
relaxamento

atividades físicas também
está disponível para os
hóspedes relaxarem
batendo uma bolinha
(futebol, vôlei, beach
tennis e futmesa) ou se exercitando
em treinamentos funcionais como
pilates e crossfit.
O resort contará com pequenas
apresentações musicais com muito
axé e MPB, no Capitania Bar e uma
roda de samba na área da piscina.
Um charmoso Luau Tropical, ao ar
livre, garantirá um feriadão
diferenciado.

Destino para
quem busca
conforto e
privacidade

Carnaval longe de
aglomerações
A
cerca de 200 quilômetros da
cidade de São Paulo, a Estância
Climática de Cunha oferece atrativos
especiais para quem deseja passar o
Carnaval com diversão, porém longe
de aglomerações. Com ampla
variedade de passeios ao ar livre e
opções de hospedagem intimistas
que oferecem muita privacidade, o
destino é uma boa pedida para
quem não abre mão de sossego.
Com apenas 10 chalés, a
aconchegante Pousada Candeias
preparou pacotes especiais para
esta época do ano. As opções se
estendem de 25 de fevereiro a 1º de
março e incluem café da manhã. A
propriedade também tem atrações
como piscina e trilhas pela mata.
A estadia em Cunha é uma
ótima oportunidade para explorar
os sabores da região. Quem busca
por refeições mais exclusivas e
deseja evitar os restaurantes

movimentados da cidade pode
jantar na própria pousada, que
serve deliciosos caldos, sopas e
massas caseiras, incluindo nhoque
(de mandioca, mandioquinha e
batata doce), sofioli e canelone.
Durante o dia, a dica é apostar
nos passeios ao ar livre. O Parque
Estadual Serra do Mar, por
exemplo, é lar de trilhas como a das
Arapongas, do Rio Bonito e das
Cachoeiras. O local permite
contemplar cenários naturais
exuberantes, à exemplo da Mata de
Araucária e do Rio Paraibuna.
Também dá para explorar os
itens de cerâmica produzidos pelos
artesãos da região do Alto Vale do
Paraíba e visitar locais como o
Lavandário e o Contemplário. Ali,
além de apreciar campos de
lavanda e plantas aromáticas, é
possível tirar fotos altamente
instagramáveis.

Desconto de verão
Master Hotéis
A
Rede Master Hotéis lançou
promoção de Verão para o
viajante aproveitar e curtir a
tranquilidade durante as férias. O
desconto de 20% é válido para
todos os hotéis da rede, para quem
reservar sua estadia em janeiro e
fevereiro, garantindo a reserva até
o dia 15 do próximo mês e
podendo usufruir até o final de
fevereiro.
A Master Hotéis é a maior
rede hoteleira em número de
apartamentos em Porto Alegre e
conta com 12 unidades espalhadas
pelo Rio Grande do Sul e Paraná.
Na capital gaúcha, diversos são os

atrativos para quem deseja
desfrutar de um tempo de
qualidade sem se afastar muito de
casa e fugindo das aglomerações e
praias lotadas. Desde 2017, Porto
Alegre passou a contar com mais
de 20 roteiros turísticos, que vão
desde as cervejarias do 4º Distrito
até os espaços ao ar livre, como a
Orla do Guaíba.
Gramado, na Serra Gaúcha,
já é reconhecida nacional e
internacionalmente pelos seus
atrativos turísticos, que não
terminam após as festividades de
Natal. A cidade recebe anualmente
cerca de 6,5 milhões de visitantes.

Veículos & Negócios
Fotos Divulgação

T40 é
bom de
dirigir
Motor ganhou força, mas
o câmbio CVT é mais
pesado
NELSON TUCCI

T

er prazer em dirigir é sempre
recomendável quando se
escolhe determinado modelo
de automóvel. No passado muitas
vezes se elegia um modelo pé-deboi para dar conta do recado  o
que quase sempre se conseguia 
mas o conforto... ah, era um outro
capítulo. Hoje em dia a vida ficou
mais fácil, com opções ao
consumidor. O T40 da JAC é um
desses carros que você escolhe e
gosta de dirigir. Especialmente

T40: Teto solar, multimídia de 10 polegadas, volante recapado
em couro e câmbio CVT são alguns itens que merecem destaque
quando a montadora ajuda, inserindo
opcionais que o consumidor pede.
Teto solar, multimídia de 10
polegadas, volante recapado em
couro e câmbio CVT são alguns
itens que merecem destaque no T40
1.6 CVT, que traz na parte externa
lanternas redesenhadas, obtendo
maior área de exposição. Os 450
litros de espaço no porta-malas

atendem bem o consumidor de um
SUV compacto.
O carro é projetado para 5
lugares e tem 4 portas, a exemplo de
seus antecessores na JAC. Em
rotação máxima (6.000 rpm), entrega
138 cv. O motor é 1.6 com 4
cilindros em linha, mostrando boa
performance no item força, mas o
câmbio CVT atrasa a retomada.

Explico: antes, o câmbio manual em
um motor 1.5 l mostrava pouca
força quando se exigia mais
desempenho da máquina. Com a
substituição pelo motor 1.6 l, houve
um ganho, mas o câmbio automático
(CVT, de 6 marchas) é lento na
retomada. Para o modo passeio
tudo bem, mas se o motorista
precisar de agilidade tem de pisar

mesmo.
Em nossa avaliação, o bonito
T40 fez uma média de 10,5 km/l na
cidade e 13 km/l na estrada.
Lembrando aqui que o modelo é
importado da China e só roda a
gasolina.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Ganhar mais dinheiro em 2022 Gestão de equipes
Metade dos brasileiros (50%) deseja
ganhar mais dinheiro em 2022,
enquanto 13% aguardam uma vaga
de emprego e 12% não estão
satisfeitos e desejam mudar de
emprego. As informações são do
estudo Pulso Expectativa 2022,
realizado com mais de 1.800 pessoas
pela Hibou e a Score Group.
Com a inflação em alta e um
cenário econômico incerto, os
desafios econômicos enfrentados
pela pandemia colocaram as finanças
na mira dos brasileiros. Mesmo com
o desejo de ganhar mais dinheiro em
2022, 39% dos brasileiros
pretendem gastar menos do que no
ano anterior; 25% acreditam que os
gastos serão mantidos; 12%
acreditam que vão gastar mais. 23%

ainda não sabem como serão os
gastos. De acordo com o estudo,
52% dos entrevistados apontam que
começam o ano com as contas em
dia e 12% afirmam que estarão com

dinheiro sobrando. 36% declararam
que devem iniciar o ano com dívidas
- dentre eles, 26% afirmaram que os
valores devidos ultrapassam os
Rÿ15 mil.
Os brasileiros querem
equilibrar suas finanças neste ano.
Economizar ao máximo, usar cupons
de descontos e promoções são
hábitos herdados de 2021 e que vão
permanecer, analisa Ligia Mello,
coordenadora da pesquisa e sócia da
Hibou: Para 2022, as escolhas
sobre os locais de compras tendem a
ser as mesmas de 2021. 30% vão
comprar tanto em lojas físicas
quanto online; enquanto 29%
pretendem manter as compras pela
internet; e 8% querem comprar mais
em lojas físicas.

em home office
O

desafio de gerenciar equipes em
home office durante a
pandemia motivou o surgimento da
E-workoff, que desenvolveu um
sistema capaz de mensurar, de forma
simples e não invasiva, o tempo que
usuários permanecem ativos em sua
estação de trabalho, gerando
relatórios analíticos para gestores e
para o próprio colaborador.
A ferramenta tem atraído
operadoras de call center, escritórios
de contabilidade e software houses
que precisam aperfeiçoar a gestão de
equipes remotas e até mesmo
equipes in company. Ligar o
computador passou a ser a porta
virtual de muitas empresas, mas

máquina ligada não é sinônimo de
profissional trabalhando, pondera
Guilherme Vaz Torres, gestor
administrativo da E-workoff.
A ferramenta, que opera no
sistema SaaS (Software as a Service),
tem implantação simples, baixo
custo e mensura o tempo que cada
colaborador se dedica às tarefas
corporativas. O sistema não utiliza
câmera, não grava conteúdos
inseridos nas máquinas e não
disponibiliza o histórico de
navegação do browser. Os dados são
hospedados em nuvem, garantindo
privacidade ao usuário e
cumprimento à LGPD (Lei Geral de
Proteção de Dados).
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Pressão
arterial
precisa
estar
sempre
controlada

Alerta no
retorno às
viagens

A

retomada do turismo requer
atenção para o risco de
trombose devido ao longo
período que se passa sentado no
trajeto. A trombose ocorre
quando há formação de um
coágulo sanguíneo em uma ou
mais veias das pernas e coxas
que bloqueia o fluxo de sangue e
causa inchaço e dor na região.
A velocidade do fluxo sanguíneo
diminui dentro da veia quando
ficamos muito tempo parados. E
isso contribui para o surgimento
da Trombose Venosa Profunda
(TVP). O problema fica maior
quando o coágulo se desprende e
se movimenta pela corrente
sanguínea, processo chamado de
embolia, que pode levar a
alteração de perfusão pulmonar,
levando em casos extremos ao
óbito, explica o cardiologista
Ricardo Casalino, diretor Médico
da Qsaúde, ao reforçar que,
além das viagens de avião, a
trombose venosa pode acontecer
também em outros meios de
transporte, a depender do longo
tempo parado na mesma
posição. De acordo com
pesquisa publicada pela National
Library of Medicine, o risco de
ter TVP aumenta 18% a cada
duas horas de viagem3.
A TVP é mais comum após
os 40 anos de idade, havendo
aumento exponencial com a
idade; assim entre 25 e 35 anos a
incidência de TEV é de cerca de
30 casos/100.000 pessoas ao
ano. Entre 70 a 79 anos essa
incidência chega a 300-500
casos/100.000 pessoas ao ano4.
É possível prevenir a trombose
a partir de uma melhora na
qualidade de vida relacionada ao
controle adequado de peso, e do
tabagismo, ou seja, prevenir a
obesidade, e manter uma
atividade física diária, afirma.
Para o acompanhamento,
que avalia ainda outras situações
de risco para a condição, como
uso de anticoncepcionais,
tabagismo e fatores genéticos, os
clientes da Qsaúde contam com
os médicos de família. Esses
profissionais fazem, junto da
equipe de saúde da operadora, o
monitoramento de condições já
existentes e direcionam para os
melhores hábitos de vida.
8
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Altas temperaturas e
a pressão arterial
Variação da pressão exige
cuidados, especialmente
em pacientes hipertensos

O

Verão e as altas
temperaturas são fatores
que podem influenciar na
pressão arterial. De acordo com o
cardiologista Dionisio Yaya
Chumpitaz, do hospital Santa Casa
de Mauá, no Grande ABC, o calor
busca equilibrar a temperatura
corporal que leva a vasodilatação das
artérias diminuindo a resistência
oferecida por esses vasos para a
passagem do sangue, resultando em
queda da pressão.
Outro fator é a transpiração
excessiva, pois como parte do
sangue é formada por água, há
queda do seu volume e do sangue
que circula nas artérias e,
consequentemente, da pressão.
Essa variação da pressão exige
cuidados, especialmente em
pacientes hipertensos que podem
apresentar tonturas, sonolência,
palpitação, dor de cabeça,
ansiedade, dores no peito irradiada
para o braço, costas ou queixo. As
quedas repentinas na pressão
aumentam o risco de resposta

cardiovascular e quadros de infarto
ou AVC  Acidente Vascular
Cerebral. Quando a temperatura
passa de 32ºC, a situação fica ainda
mais grave para quem sofre com
colesterol alto e hipertensão
arterial. Ao observar os sintomas é
aconselhável solicitar ajuda
médica.
Alguns estudos científicos
constataram que temperaturas
elevadas podem aumentar o risco
de morte precoce por doenças
cardiovasculares, especialmente
nas pessoas com mais de 50
anos, explica o cardiologista
Dionisio Yaya Chumpitaz.
A pressão arterial precisa
sempre estar controlada. Por isso,
atenção na medicação; evite roupas
quentes; busque sempre ambientes
frescos e evite a exposição ao sol;
redobre os cuidados com a
alimentação, priorizando comidas
leves e evite o consumo excessivo
de álcool e hidrate-se sempre.
Mesmo com a probabilidade
de a pressão cair, os hipertensos
precisam estar alertas já que também
é possível que a pressão aumente,
uma vez que o organismo é sensível
e tem reações vasculares mais
intensas, ressalta o médico.

Sobre a nutrição
de cães e gatos
Alimentos super
premium também
previnem doenças
PREMIERPET preparou
lista com mitos
relacionados a nutrição de
cães e gatos. Todos os
alimentos industrializados,
independentemente da
categoria (econômica,
premium, premium
especial e super premium),
possuem a mesma qualidade
nutricional?
Mito. Existem diferenças entre
essas categorias, que envolvem
principalmente a qualidade
nutricional do produto, os
benefícios agregados e a quantidade
consumida. Os alimentos de
categoria econômica contêm níveis
nutricionais mínimos, ingredientes
de baixo custo e qualidade, de
modo que o animal precisa ingerir
uma grande quantidade para ficar
saciado. Na categoria premium, os
níveis nutricionais são superiores,
mas os alimentos também são
formulados com ingredientes de
baixo custo. Na premium especial,
os níveis nutricionais e a qualidade
de ingredientes são consideradas
altas. Já os alimentos super
premium contêm ingredientes
especiais que auxiliam na
prevenção de doenças, além da
qualidade nutricional superior a
todos os outros.
Posso deixar o alimento à
vontade para o meu pet?
Depende. No caso dos cães
filhotes e adultos, a orientação é
oferecer no mínimo 3 e 2 refeições
diárias, respectivamente. Não é
indicado deixar o alimento à
vontade, pois eles poderão ingerir
uma quantidade muito superior à
recomendada, o que pode acarretar
problemas articulares e obesidade.
Castração engorda?
Mito. Após o procedimento de
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castração, a tendência é que os
animais fiquem mais sedentários e
apresentem aumento no apetite, o
que não implica no aumento de
peso ou em quadros de obesidade
se o tutor fizer as adaptações para
essa fase da vida. É necessário que
ele receba uma alimentação
específica para castrados e que seja
estimulado a uma rotina com
momentos de atividades e
brincadeiras para gastar energia.
Cães e gatos podem tomar leite
de vaca?
Depende. Ao longo da fase de
crescimento, o organismo dos cães
e gatos apresenta uma diminuição
na produção da enzima lactase, que
é responsável por digerir a lactose
(açúcar presente no leite) no
intestino. Isso significa que,
quando adultos, muitos tornam-se
intolerantes à lactose e, com essa
condição, a ingestão de leite pode
causar problemas como diarreia,
vômito e cólicas. Na maioria dos
casos, não é recomendado que cães
e gatos tomem leite de vaca. No
entanto, se o animal mantém o
hábito de tomar leite mesmo
depois do desmame, o organismo
dele tende a se adaptar a esse
hábito e, nesses casos, é provável
que a ingestão do leite não cause
problemas de saúde. Ainda assim, é
importante que o tutor monitore
esse consumo e fique atento a
qualquer sinal de mudança. Em
caso de dúvida, a orientação é
consultar um médico-veterinário.

CASOS de maus tratos contra animais cresceram durante a pandemia,
conforme dados da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa) da
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que revelam
que, de janeiro a novembro de 2021, foram registradas 16.042 denúncias
de crimes contra cães, gatos e outras espécies de estimação. No mesmo
período de 2020, foram 13.887, um aumento de 15,60%.

Gente & Fatos
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POR SANDRA NETTO

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
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 Terceira edição do Smart City

Expo Curitiba acontecerá nos
dias 24 e 25 de março, no centro
de eventos positivo, no Parque
Barigui, com o tema Society
Leading The Urban Future (O
futuro urbano liderado pela
sociedade), organizado desde
2018 pelo iCities Smart Cities
Solutions.
 1º FestClube SP com

inscrições abertas 4 de março,
em www.festclubesp.com.br,
iniciativa do Memorial da
América Latina e do Sindi Clube
(Sindicato dos Clubes do Estado
de São Paulo), para revelar
novos talentos da música
brasileira, além de fomentar o
retorno consciente das atividades
culturais no estado.

 A partir de 2 de fevereiro,
acontece em Santos a terceira
edição do Festival Porto Cidade,
que homenageia os 130 anos do
Porto de Santos, comemorados
na data de início do festival com
uma série de atividades
esportivas e culturais.
 Diante da repercussão de
Ema e a moda no século XX: as
roupas e a caligrafia dos
gestos, a Casa Museu Ema
Klabin, no Jardim Europa,
capital paulista, prorrogou a
exposição até 30 de janeiro.

Luiz Sabatino, após cinco anos como CEO Brasil da Petronas
Lubrificantes Brasil, passou a exercer desde janeiro a função de
CEO Américas para a divisão Industrial. Em seu lugar assumirá
Rogério Lüdorf, que está na organização nos últimos 8 anos, e
recentemente ocupava a Diretoria de Excelência Comercial e
Marketing Américas.
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 Intec Brasil divulga no próximo
dia 1º de fevereiro o Ranking das
Maiores Construtoras do Brasil
de 2022, com homenagem a mais
de 100 construtoras, devido ao
bom momento da construção civil
nacional.

Helmuth
Hofstatter,
CEO da
Logcomex:
segundo
dados da
empresa,
Brasil importou em 2021 mais de US$ 5 milhões em óleo de
canabidiol, extraído da cannabis sativa, cujo composto serve ao
tratamento de doenças neurodegenerativas e psiquiátricas, como
esclerose múltipla, artrite, epilepsia, esquizofrenia e mal de
Parkinson, além de aliviar dores crônicas ou causadas por
cânceres.

Tamy Sass: CEO e
fundadora da Twidie,
plataforma que conecta
os profissionais da
indústria de mídia e
entretenimento com os
contratantes. Contratar
profissionais dessa área
pode ser um grande
desafio, afirma Tamy,
vencedora do European
Tech Women Awards
2020 e TEDx Speaker.

Grupo ISO Santista convida
amigos e familiares para a
exposição fotográfica Santos
476 Anos, no Shopping Pátio
Iporanga, na Avenida Ana
Costa, bairro do Gonzaga. A
mostra integra as
comemorações do aniversário
da cidade, que é celebrado em
26 de janeiro.

 Museu da Cidade, no
Complexo Cultural Palácio das
Artes, em Praia Grande, realiza
até o final de março a exposição
Do sonho à realidade em
comemoração ao 55º aniversário
de emancipação políticoadministrativa.
 Museu de Arte Moderna de
São Paulo recebe a exposição
Samson Flexor: além do
moderno, a partir do dia 22 de
janeiro, com quase uma centena
de obras abstracionistas do
pintor, datadas entre os anos
1922 e 1970, sobre temas que
transitam entre o etéreo e o
corporal.
 Pizza Prime participa até 31 de

janeiro do Festival Vila da Praia,
que acontece na Riviera de São
Lourenço, em Bertioga, com
diversas atrações, incluindo
gastronomia, decoração, bazar e
entretenimento.

Divulgação

Divulgação

David Lloyd, que já
trabalhou no Alibaba e
no Google, é o primeiro
CCO (Chief
Communications
Officer) da Awin, e
supervisionará todos os
aspectos da experiência
do cliente, liderando os
gerentes regionais e as
equipes globais de
afiliados,
gerenciamento de
contas, operações,
novos negócios,
marketing e imprensa.

Fabiano de Abreu: cientista especialista em
comportamento humano é palestrante confirmado na
Campus Party 2022, retomando o formato presencial,
em 15 e 20 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições
do Anhembi, em São Paulo  além das edições de
Brasília, 9 e 13 de março, Goiânia, entre 15 e 19 de
junho, e Recife, em mês de setembro.
Perspectiva
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Wall
Street
santista
Casa dispõe de diversos
rótulos de cerveja e drinks
exclusivos e autorais
BRUNO SCARPA

H

á três anos em Santos, sob o
comando de Rafael Comet e
João Guerra, o Wall Street
Santos é um bar e restaurante
inspirado e tematizado no filme O
lobo de Wall Street. Refúgio cada
vez mais adotado pelos amantes do
cinema, dentre as principais opções
da casa  e preferidas pelos
frequentadores, que apreciam uma
culinária com qualidade  destaque
para o croquete de costelinha

(costelinha empanada em forma de
croquete com tempero da casa,
acompanhada de molho barbecue), o
pão de queijo frito (recheado com
catupiry e requeijão, acompanhado

de molho agridoce) e a fraldinha
(grelhada com molho chimichurri,
acompanhada de farofa, vinagrete e
fritas)
A parte de doces fica por conta

Wall Street:
refúgio dos
amantes do
cinema

do grand gateau,
composto de petit
gateau, com
cobertura de
ganache, morango,
crumble de
chocolate e
sorvete para
finalizar. A casa
dispõe de
diversos rótulos
de cerveja e drinks
exclusivos e
autorais.
O Wall Street
Santos fica
localizado na
Avenida
Washington Luiz,
411, no Boqueirão, e está aberto
para visitação todos os dias a partir
das 18 horas. Pode ser encontrado
nas redes sociais como Wall Street
Santos.

Pratos
veganos são
protagonistas

O

crescente conceito do
veganismo fez com que
restaurantes renomados
criassem menus para atender a
demanda, com pratos que levam
vegetais frescos como
protagonistas. Em São Paulo,
chefs como Jefferson Rueda (A
Casa do Porco), Alex Atala
(D.O.M), Ivan Ralston (Tuju) e
Helena Rizzo (Maní) já têm
caprichado nas opções sem
carne. Em Curitiba, o Obst., do
chef Lênin Palhano, lançou menu
degustação vegano, sem a
utilização de produtos de origem
animal, com uma sequência de
sete etapas, pelo preço fixo de R$
265. Hoje, existem diversas
formas de dar sabor a um prato
sem necessariamente usar uma
proteína de origem animal,
comenta Lênin.

Artista de carreira multifacetada

J

osé Roberto Torero gravou seu depoimento ao Programa Memória-História Oral no dia 26 de setembro de
2012, no estúdio da Universidade São Judas (Campus Unimonte). Na entrevista, Torero contou sobre sua
infância vivida no bairro do Macuco, sua vida pessoal e sua agitada vida profissional, que vai da literatura
ao cinema.

JOSÉ Roberto Torero
Fernandes Junior nasceu
em Santos, em 11 de
outubro de 1963, e
passou a infância no
bairro do Macuco, onde
morava em uma casa ao
lado do Colégio Cidade
de Santos. É escritor,
jornalista, roteirista e
cineasta, tendo dirigido
vários curtas, entre eles: Amor!, A Inútil Morte de S. Lira, O Bolo
(Felicidade é...) e o longa Como Fazer um Filme de Amor. Como roteirista
assinou produções como Pequeno Dicionário Amoroso, Memórias Póstumas
de Brás Cubas e Pelé Eterno, Uma história de futebol (que concorreu ao
Oscar em 2001, na categoria de curta de ficção), além de programas de
televisão, como Retrato Falado.
Em sua carreira de escritor, Torero tem se destacado entre os talentos da
nova ficção brasileira. Ganhou o prêmio Jabuti em 1995 com o livro O
Chalaça. Publicou mais de 50 livros, entre eles Ira  Xadrez, Truco e Outras
Guerras, Os Vermes, e Papis et Circenses. A presença do escritor no
universo literário infantil também merece destaque, com seis títulos da
coleção Fábrica de Fábulas, da Editora Objetiva, entre eles: Branca de Neve e
as Sete Versões, Chapeuzinhos Coloridos, e os Oito Pares de Sapatos de
Cinderela.
Torero formou-se em Letras e Jornalismo pela Universidade de São
Paulo. No Jornal da Tarde, na capital paulista, iniciou sua carreira de
cronista, e depois começou a escrever textos sobre futebol para a revista
Placar. Teve duas passagens como colunista da Folha de S. Paulo, no caderno
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Em sua carreira de escritor,
Torero tem se destacado entre
os talentos da nova ficção
brasileira

para crianças. E ficou mais divertido ainda
quando fui, pela primeira vez, a uma escola
pública na periferia de São Paulo, cujos
alunos tinham lido o livro. Foi emocionante.
Desde esse dia, passei a escrever mais para
crianças do que para adultos.
O depoimento completo de José Roberto
Torero pode ser assistido no canal oficial do
Programa Memória-História Oral no
Youtube, no endereço www.youtube.com/
programamemoriahistoriaoral

de esportes, e ainda fez um blog para o portal UOL.
Sobre como começou a escrever para o público infantil, Torero
relatou: Em 2000, escrevi com Maurício Arruda o roteiro de um
curta-metragem que concorreu ao Oscar (até fui à cerimônia, de
smoking e tudo). Não ganhamos o prêmio, mas o diretor ficou
animado e pediu que eu e Maurício fizéssemos o argumento de
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
um longa-metragem baseado no curta. Infelizmente o filme não
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
saiu. Mas usei o argumento para fazer o livro Uma história de
www.fundasantos.org.br
futebol. Para minha surpresa, achei bem divertido escrever

