Capa: A Construmares prepara a entrega de seu Opinião
primeiro residencial em Santos. Embora a
empresa comemore com entusiasmo sua estreia
no mercado, na realidade o empreendimento
carrega a tradição de três décadas de atuação
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Há fragmentos
de até 19
hectares (o
equivalente a
19 campos de
futebol) de
espaços
desmatados
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CBMA do Legado das Águas, no Vale do Ribeira, está
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omo nos últimos 100 anos, e
sempre que é ano eleitoral, volta à
baila a ligação seca entre Santos e
Guarujá. É o momento em que políticos de
diferentes níveis e partidos retomam o
debate sobre a importância dessa obra no
desenvolvimento social, econômico e
cultural da metrópole. Num determinado
momento, que se fixou no anedotário da
política paulista, o então governador José
Serra inaugurou em 2010 a maquete do
que seria uma ponte ligando as duas
cidades. Contudo, uma vez mais, era
apenas promessa, com a alegação de que o
Estado não tinha verbas e, da parte da
iniciativa privada, o desinteresse era total.
Desta vez, porém, parece ser diferente, pois
a pauta agora é federal; e, pelo menos na
Baixada Santista, polariza a movimentação
de alguns candidatos que sonham com a
presidência da República. De um lado,
visando a reeleição, o presidente Jair
Bolsonaro incluiu um túnel submerso no
processo de privatização do porto de
Santos  cabendo ao ministro Tarcísio

Gomes de Freitas, da Infraestrutura,
anunciar que imporá o investimento ao
consórcio que substituirá a Autoridade
Portuária de Santos S.A., a empresa
pública vinculada à sua pasta, que é
responsável pela gestão do porto
organizado. A estratégia, contudo, tem tudo
para não se concretizar, pois tal mudança,
da qual se fala desde a implantação da lei
de modernização dos portos, em 1993,
dificilmente avançará até 2 de outubro 
data do primeiro turno das eleições. De
outro lado, o governador de São Paulo
João Doria aposta numa ponte, cuja
construção já negociou com a Ecovias,
atual responsável pelo sistema rodoviário
Anchieta-Imigrantes e que, em troca, terá
ampliado o tempo da concessão rodoviária,
que encerra em 2025. Ou seja, o cidadão
corre o risco de ter não apenas uma, mas
duas ligações secas entre Santos e Guarujá
 ou, ainda, ser novamente iludido com
proposta eleitoreira! Pense bem, eleitor,
antes de decidir quem será honrado com
seu voto.

Publicações obrigatórias das S.A.
ALBERTO MURRAY NETO

Mediante a utilização de inteligência artificial (IA) é
possível antecipar em um ano o diagnóstico de infarto, a
maior causa de mortes no mundo...........................Pág. 10.
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lertamos que em 1º de janeiro
entrou em vigor os dispositivos
da Lei nº 13.818/2019, que alteram o
artigo 289 da Lei nº 6.404/1976,
conhecida como Lei das S.A. Em
linhas gerais, as publicações
obrigatórias às sociedades por ações
não mais precisam ser feitas no
Diário Oficial do Estado, do Distrito
Federal, ou da União. Bastam que
sejam efetuadas em jornal de grande
circulação editado no lugar em que a
companhia tiver sua sede. Essas
publicações ocorrerão de forma
resumida e com divulgação
simultânea da íntegra dos
documentos na página do mesmo
jornal na internet, que deverá
providenciar certificação digital da
autenticidade dos documentos
mantidos na página própria emitida
por autoridade certificadora
credenciada no âmbito da
Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileiras (ICP-Brasil).
Ressaltamos, ainda, a Lei
Complementar nº 182/2021,
chamada de Marco Legal das
Startups, que modificou o artigo 289
da Lei das S.A. Assim, todas as

Alberto: facilitar a vida
das empresas e
baratear custos
sociedades, não importando o
número de acionistas, que tiverem
receita bruta anual de até R$ 78
milhões, poderão realizar as
publicações ordenadas por essa lei
de forma eletrônica, em exceção ao
disposto no artigo 289 da Lei das
S.A. Poderão, também, substituir os
livros de que trata o artigo 100 da
Lei das S.A. por registros
mecanizados ou eletrônicos.
As legislações objeto deste
artigo visam facilitar a vida das
empresas, assim como baratear seus
custos.
Várias outras modificações
societárias e contábeis foram
introduzidas, por meio dessa
legislação.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Arq & Decor

Como
combinar
tendências
Suvinil sugere reenergizar
ambientes com o uso das
cores

N

a esteira de uma reforma na
casa, seja grande ou a
pintura de uma parede,
antes de qualquer definição é
fundamental que as cores
transmitam sensações e estejam
atreladas ao momento de vida dos
moradores. A partir desse
entendimento, a Suvinil
disponibiliza leque de cores, com
diferentes e variados tons e, como
faz anualmente, lança o seu estudo
de tendência, o Revela. Em 2022, a

pesquisa trouxe
diversos
caminhos que
interpretam, em
estéticas e
cores, as
diversas formas
como as
pessoas reagem
aos
acontecimentos
de agora  a
começar pela
cor do ano da
marca, a
Eclipse, um tom
de verde fresco.
Sobre qual é

André Klotz/Divulgação

Cores opostas: verde
fresco Eclipse e o MeiaLuz, um rosa avioletado
a melhor forma de combinar
as cores, Sylvia Gracia,
coordenadora de marketing,
cor e conteúdo da Suvinil,
comenta que é possível usar
o círculo cromático, em
quatro passos, com base em
opções de cores que fazem
parte do Revela 2022. Cores
opostas ou complementares,

por exemplo, são as que se
encontram em posições exatamente
opostas no círculo cromático, sendo
as tonalidades que mais apresentam
contrastes entre si.
As cores análogas estão
localizadas lado a lado e contam com
semelhanças no tom, nuance e
contrastes. São tonalidades que
resultam em combinações
equilibradas. Para a combinação em
tríade, harmonizamos três cores que
estão equidistantes no círculo
cromático, isto é, que apresentam a
mesma distância. O recomendado é
que identifiquemos a formação de
um triângulo com medidas iguais,
desta forma, a combinação de
cores estará nas pontas. Já
a combinação
monocromática enfatiza
o uso de tons mais ou
menos saturados de uma
mesma cor do círculo.
Círculo
cromático: para
obter a melhor
combinação
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 Poupatempo registrou mais de 11,5 milhões de atendimentos em

janeiro de 2022, dos quais 10,4 milhões foram realizados pelos canais
eletrônicos do programa, correspondendo a 90% dos serviços
concluídos de forma online  o que significa o maior volume já
registrado durante a pandemia. O recorde anterior pertencia a dezembro
de 2021, com cerca de 8 milhões de atendimentos digitais. Entre as
opções mais procuradas nas plataformas eletrônicas 
www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de
autoatendimento  estão a carteira de vacinação da Covid-19, com 3,2
milhões de acessos, licenciamento de veículo e pesquisa de pontuação,
com 1,7 milhão cada, consulta de IPVA, com 1 milhão, e renovação de
CNH com 226 mil.

 Serviço de coleta de materiais
inservíveis da Prefeitura de
Santos, o Cata Treco pode ser
agendado pelo 0800 770 8770, das
7 às 17 horas, ou pelo site
www.prodesan.com.br/cata-treco/
A Ouvidoria Pública registra
denúncias dos materiais
despejados ilegalmente, que
podem ser feitas pelo telefone
162 (Ouvidoria Municipal) e 153
(Guarda Civil Municipal). O
descarte irregular pode gerar
multa de até R$ 1 mil para o
infrator.

 Central do Investidor Paulista

fechou seus três primeiros meses de
atividades (de outubro a dezembro
de 2021) tendo avaliado projetos e
operações que podem movimentar
R$ 434 milhões e beneficiar 53
empresas e 13 prefeituras. A CIP é
um espaço de orientação para os
negócios no turismo, com foco em
gestores públicos, empreendedores e
investidores privados. Do valor total
de R$ 434 milhões mobilizados, R$
196,7 já foram financiados com o
apoio do Programa de Crédito
Turístico.

 Novo site da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Santos), em

www.cetsantos.com.br ampliou o conteúdo de informação e serviços nas
áreas de trânsito e transporte, com mais facilidade para navegação, além
da interatividade, que direciona para links de interesse do cidadão: o
usuário pode fazer consulta sobre multas e veículos recolhidos ao pátio
(guinchamento); se conectar direto ao aplicativo Waze, que agora conta
com informações da CET sobre o trânsito da cidade; acessar os
aplicativos Zona Azul Santos (estacionamento rotativo), do Bike Santos e
o Quanto Tempo Falta (transporte público). É possível agendar serviços
da CET no Poupatempo e saber como requerer credencial para
estacionamento, cartão para gratuidade no transporte, liberação de
veículos, localização de radares, entre outras informações.

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

Serão aplicadas diferentes
metodologias para
reflorestar o Parque do
Jurupará

Projeto visa recuperar
Mata Atlântica
Árvores plantadas
incentivam a visitação de
animais

O

Centro de Biodiversidade da
Mata Atlântica (CBMA) do
Legado das Águas, no Vale
do Ribeira, em São Paulo, está
realizando projeto de
reflorestamento no Parque Estadual
do Jurupará, em Ibiúna, no interior
do estado. Em parceria com a
Iniciativa Verde (The Green
Initiative), o CBMA do Legado
realizará a recuperação de uma área
de aproximadamente 164 hectares do
Jurupará. O projeto de
reflorestamento faz parte do
Programa Nascentes, da Secretaria
de Infraestrutura e Meio Ambiente
do governo do estado, que visa
otimizar investimentos públicos e
privados para o cumprimento de
obrigações legais de compensação de
emissões de carbono, redução da
pegada hídrica ou para a implantação
de projetos voluntários de
restauração.
O Parque Jurupará possui 26
mil hectares e é administrado pela
Fundação para Conservação e

Produção Florestal do Estado de São
Paulo. Importante para a
conectividade entre áreas
remanescentes de Mata Atlântica, o
parque conta com grandes áreas que
necessitam de restauração florestal.
Nessas áreas, há fragmentos de até
19 hectares (o equivalente a 19
campos de futebol) de espaços
desmatados e que precisam ser
restaurados, além de pontos que irão
receber enriquecimento com o
plantio de mudas nativas e controle
de espécies exóticas invasoras.
Serão aplicadas diferentes
metodologias para recuperar a mata,
como manejo de exemplares de
espécies exóticas invasoras,
enriquecimento da floresta, plantio
direto de mudas, semeadura de
espécies vegetais nativas, adubação
verde e condução de regeneração de
plantas.
A ação foi dividida em fases, ao
longo de quatro anos. A primeira
etapa já está em andamento desde
julho de 2021, com plantio de área
piloto de 5 hectares. No período
entre a última semana de dezembro
de 2021 e a terceira semana de
janeiro, foi feito o plantio de maior
extensão, com a implantação em área

com cerca de 10 hectares, parte com
plantio de mudas e parte com
semeadura direta.
Proporcionar a recomposição
de áreas degradadas requer alguns
cuidados, como a análise do entorno
e a especificação da vegetação
original do local, conhecida como
bioma, explica Maria Angélica
Szymanski de Toledo, coordenadora
do Centro de Biodiversidade do
Legado e responsável técnica pelo
projeto de reflorestamento do
Jurupará: Nossa equipe buscou, em
nosso Centro de Biodiversidade, as
espécies ideais para iniciar a
recuperação da área, mantendo as
características da vegetação. O
plantio das árvores é uma das
metodologias adotadas por nossa
equipe para a recuperação de
florestas, proporcionando um
primeiro recobrimento da área
exposta.
Além de crescer e sombrear o
solo, preparando-o para a
germinação das próximas espécies,
as árvores plantadas incentivam a
visitação de animais, que, por sua
vez, contribuem com a distribuição
de sementes e, consequentemente,
com mais diversidade para a floresta.

Referência em planejamento urbano
I
mplantada ao longo das
últimas duas décadas na região
da Grande Florianópolis, em
Santa Catarina, a Cidade Criativa
Pedra Branca é referência em
planejamento urbano sustentável.
Reconhecido como bairro-cidade
inteligente, o empreendimento
conta com mais de 8 mil
moradores e público flutuante
mensal de 100 mil. O
planejamento do plano diretor
tende a comportar em 2025 cerca
30 mil habitantes em área de 1,7
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milhão de metros quadrados,
gerando aproximadamente, 15 mil
empregos. Presidente da Cidade
Criativa Pedra Branca, Marcelo
Gomes anunciou novidades
planejadas para as próximas duas

Boas práticas
ambientais, sociais e
de governança

décadas do empreendimento,
projetado para comportar 40
mil moradores no bairro,
sendo 10 mil estudantes e 30
mil trabalhadores. Ele reforça o
compromisso em adotar boas
práticas ambientais, sociais e de
governança para promover o
desenvolvimento sustentável para
os próximos 20 anos.

Construção
Sandra Netto

Coral Residence

Experiência e
inovação

Empreendimento marca
terceira geração da
família de construtores
SANDRA NETTO

A

Construmares
Empreendimentos
Imobiliários prepara a
entrega de seu primeiro residencial
em Santos. Embora a empresa
comemore com entusiasmo sua
estreia no mercado, na realidade o
novo empreendimento carrega a
tradição de três décadas de atuação
no litoral paulista, iniciada pelo
construtor Inácio Lopes por meio da
Construperes.
No momento, através da
Construmares, o filho Wagner Lopes
 que é auxiliado pelos três filhos,
Bruno, Camila e Marina , combina
a experiência e a credibilidade dos
precursores com a tecnologia
utilizada pela terceira geração,
visando proporcionar ao cliente o

prazer de morar com qualidade. O
resultado está no Coral Residence,
no bairro do Boqueirão.
O empreendimento está
localizado na Rua Colômbia, 33,
perto de pontos estratégicos da
cidade, com supermercado, bancos,
comércio e serviços variados, a duas
quadras da praia. A torre única
possui apartamentos de 2 e 3 suítes,
com 86 e 136 metros quadrados,
respectivamente, em plantas dotadas
de varanda gourmet e lavabo, e
garagem demarcada com tubulação
seca para carro elétrico em cada
vaga.
O projeto arquitetônico é do
arquiteto Oscar Capelache Júnior e
se desenvolve a partir do subsolo,
térreo e mezaninos I e II, onde estão
as vagas de garagem. Já a terceira laje
é destinada ao lazer e contempla
salão de festas, área gourmet,
playground, brinquedoteca, salão de
jogos, coworking, academia, lounge,
piscina com raia e piscina infantil. A

Coral Residence: torre única possui apartamentos de 2 e 3 suítes, com 86 e 136 metros quadrados
partir do pavimento seguinte estão
os apartamentos-tipo, até o 24º
andar, onde se localizam duas
coberturas duplex, com piscina com
borda infinita. A Construmares
decorou dois apartamentos-tipo com
projetos da arquiteta Hingrid Matos
e da designer de interiores Sarita

Moraes.
Segundo Bruno Lopes, que junto
com o pai Wagner é responsável pela
área operacional da construtora, a
obra do Coral Residence está dentro
do cronograma, com tudo
programado para entrega em junho.
Ele conta que a preparação do

terreno teve início no final de 2019
e, apesar da pandemia, não houve
interrupções: Contamos com
fornecedores, parceiros mesmo, que
sempre estiveram juntos. Passamos
por um momento muito difícil,
vimos muita equipe operacional
parar, muita matéria-prima faltar,
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Construção
mas fomos honrados por nossos
fornecedores. Nossa obra não
parou.
Bruno lembra que há mais de 30
anos, o avô Inácio Lopes começou a
construir em Praia Grande, através
da Construperes, com os filhos
Inácio, Wagner, Cristiane e Andréa
seguindo os passos do pioneiro. Nos
últimos 22 anos, Wagner passou a
construir também em sociedade com
o irmão Inácio.
Acompanho meu pai nas obras
desde os 4 anos de idade, relata
Bruno, hoje com 26 anos: A partir
dos 16 passei a participar do dia a
dia no canteiro, me interessando
desde o início da construção, a parte
estrutural, concretagem, quando é
possível ver o edifício crescendo,
tomando forma. Para ele, este
primeiro empreendimento da
Construmares é um divisor de águas,
pois alia a experiência do pai com
uma visão mais moderna, jovial, da
indústria imobiliária, representada
por ele e as irmãs: Consideramos
que temos o perfil do construtor
santista tradicional. Nosso
acabamento é para morador, não
apenas para entregar e depois o
cliente fazer o que quiser. No nosso,
ele entra e aproveita todo o
acabamento, revestimentos, metais.
Neste sentido, o construtor frisa
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que o Coral Residence representa o
ponto de partida para compor o
portfólio dos próximos
empreendimentos, sempre com foco
na qualidade e acabamento das
unidades. Assim, os apartamentos
são entregues com infraestrutura de
ar-condicionado nos quartos e sala;
porcelanato na sala, cozinha e
terraços; gás e água individuais; grill
a gás instalado no terraço. Atenção
especial no conforto e na
funcionalidade das áreas comuns e
de lazer, que são entregues
totalmente equipadas. Fazemos um
produto que representa
investimento seguro e atende as
expectativas não só do investidor
como do morador, sintetiza Bruno:
Construímos como se fosse uma
moradia para nossa família.
No Coral Residence foi adotado
o sistema de fundação com perfis
metálicos, cravados a 46 metros de
profundidade, salientou o
construtor, ao destacar que o
empreendimento optou por paredes
estruturais em todo o contorno, o
que facilita na definição do layout
interno do apartamento, pois as
paredes dos cômodos podem ser
alteradas sem problemas. No quesito
sustentabilidade, além do paisagismo
exuberante, o sistema de água de
reuso do Coral Residence possui

Divulgação

Sala integrada à varanda gourmet: Construmares decorou dois apartamentos-tipo
caixa com capacidade de 10.000
litros para armazenagem de água de
chuva, para ser usada na rega e
lavagem das áreas comuns.
Bruno enfatizou que o
empreendimento possui VGB,
Valor Geral de Vendas, de R$ 64
milhões: Trata-se de um produto
único no Boqueirão de Santos, seja
pela excelente localização, seja pelo
acabamento de alto padrão. Não
tem similar. Nesta fase final de
obras, está sendo terminada a pele
de vidro da entrada social, assim
como é executada a decoração das
áreas comuns e de lazer.
Na sua execução, o Coral
Residence contou com a
participação de conhecidos
profissionais e fornecedores do
mercado. A Túzzolo Engenharia
executou os serviços de sondagem
do subsolo. Conforme o engenheiro
Fábio Túzzolo, a empresa atua há
31 anos no mercado da Baixada
Santista, atendendo a praticamente
todas as construtoras da região.
A Areia Ita Materiais para
Construção atendeu a Construmares
no fornecimento de areia e pedra.
Para cada finalidade fornecemos o
produto adequado, de acordo com a
especificação do construtor e o
cronograma da obra, declarou o
diretor da empresa, Daniel Morsch
Porto Tinoco, ao destacar a
presença da empresa nas várias
fases do empreendimento, desde as
fundações, até o acabamento.
A alvenaria foi feita com blocos
cerâmicos da Ermida, adquiridos
por meio da Tapinaré
Representações, dirigida por
Cristiane R. Soares. Ela enfatizou

que entre as vantagens de se utilizar
produto 100% natural estão a baixa
absorção de umidade e os
isolamentos térmico e acústico, que
proporcionam elevada performance
na obra e mais conforto no interior
das unidades. A Cerâmica Ermida é
do Grupo Nivoloni, que há mais de
quatro décadas fabrica cerâmica
para a construção civil e segue
normas internacionais de
desempenho.
Além de fornecer materiais
elétricos, a Elétrica Beluz forneceu
material hidráulico e todo o sistema
Pex, trabalhando com marcas que
obedecem as normas técnicas da
ABNT. Foi um imenso prazer
participar desse empreendimento, o

primeiro da parceria Beluz com a
Construmares, ressaltou o diretor
Luis Carlos dos Anjos.
As pedras naturais foram
fornecidas pela Marmoraria Santista,
declarou o diretor André Glerean:
Estamos satisfeitos por termos
participado neste empreendimento
da Construmares, que sela uma
parceria de muitos anos com a
Família Lopes, cumprindo prazos
com pontualidade e acabamentos
com excelência. Entre os produtos
fornecidos  como o mármore
branco que reveste a escadaria de
serviço do edifício , André
destacou, para o decorado, as
bancadas na cozinha em granito
Nero Portoro, que proporciona

Construção
Fotos Divulgação

Coral Residence:
projetos de
decoração dos
apartamentosmodelo foram
realizados pela
arquiteta
Hingrid Matos e
a designer de
interiores Sarita
Moraes

sofisticação; assim como os
lavatórios, com design marcante,
fabricados em branco prime e que
dão um toque clean aos ambientes.
A Atlas Schindler equipou o
Coral Residence com elevadores da
linha S5500, com acabamento em
aço inoxidável, velocidade de 120 m/
min e capacidade para 12
passageiros, em todos os
equipamentos. A linha S5500
permite uma flexibilidade no projeto
ao possuir cabinas modulares, que
otimizam o espaço no edifício com
uma excelente utilização da caixa de
corrida. O conceito de mobilidade
verde também está presente nos
equipamentos, pois contam com
tecnologia de ponta que auxilia na
redução da pegada de carbono ao
utilizar a energia com mais
eficiência, permitindo uma operação
sustentável. Além disso, os novos
elementos de tração resultam em
viagens mais suaves, silenciosas e
ágeis.
A Galleria 773 trouxe soluções

em diversos espaços, como
academia, espaço kids, jogos teen,
fitness, salão de festas, coworking,
conforme projeto da construtora.
Os diretores Nuno Lima e Cybele
Assis priorizam a excelência na
instalação dos materiais e com isso,
os ambientes se tornam ainda mais
elegantes e sofisticados. Visando o
aconchego nas áreas comuns, a
empresa foi a responsável pelo
fornecimento e instalação dos pisos
vinílicos e rodapés, que são
materiais com design único. Nos
apartamentos decorados, projetados
pela designer de interiores Sarita
Moraes e a arquiteta Hingrid
Matos, a Galleria 773 forneceu e
instalou piso vinílico, piso
laminado, rodapés, papel de parede,
persianas e cortinas, produtos que
evidenciam a harmonia e bom gosto
dos ambientes.
A Eurocuccina
Eletrodomésticos forneceu
equipamentos sofisticados e
funcionais para a cozinha e estar

gourmet nos dois decorados. O
diretor comercial Roberto Santana
contou que em ambos foram
utilizadas coifas de embutir no
armário  uma tendência para uma
cozinha clean e sofisticada, sem abrir
mão da potência e eficiência. Os
cooktops de quatro queimadores a
gás, com acabamentos entre inox e
vidro, são da Linha Vetro e Luce da
Elettromec. Para a torre de cocção,
um decorado recebeu microondas e
forno elétrico de embutir da
Elettromec, enquanto o outro
utilizou o Forno Combinado com
Microondas da Gorenje. A
Eurocuccina também forneceu, para
vinho, a compacta e silenciosa adega
de 15 garrafas da Elettromec; e, para
cervejas, a Beer Center de embutir
Elettromec com capacidade para
armazenar até 173 latas de cervejas.
Já a refrigeração conta com
refrigeradores de embutir e revestir
Bottom Freezer da Gorenje, que
permite revestir o refrigerador com
planejados ou acabamentos variados,
elevando ainda mais o conceito
minimalista e sofisticado de uma
cozinha moderna.
A Kyowa marcou presença nos
apartamentos decorados com o
fornecimento de produtos
diferenciados, informou o diretor
Walid Abdouni: na sala, tapete
rústico artesanal em tear manual
Aqua 2,00x3,00; nos quarto, tapete
rústico artesanal em tear manual
1,00x,1,50 e tapete turco estonado
em polipropileno blue 2,00x2,50,
além de almofadas têxtil tricô bege
35x52.
O letreiro do Coral Residence
foi confeccionado pela Loja das
Placas. Ele foi feito em aço inox
Aisi 304, que embeleza a fachada e
garante melhor durabilidade.
Conforme explicou a diretora, Rosa
Brazil, o logo Coral exibe a face
digitalizada em preto exatamente
como o layout enviado pelo cliente.

Rosa acrescentou que as placas
internas da área de serviço foram
feitas em alumínio, enquanto as das
portas dos apartamentos foram em
aço inox, constando o logo da
Construmares: Este foi mais um
trabalho executado com muita
atenção e capricho, dando
continuidade a uma parceria de
muitos anos, fruto de nossa
credibilidade.
A Cerâmica Atlas forneceu as
pastilhas de porcelana que
revestiram a fachada do
empreendimento. Atendendo ao

projeto arquitetônico, foi utilizada a
pastilha porcelanizada 5x5. Por se
tratar de produto de baixa absorção
de água, < 0,5%, e baixa expansão
por umidade, este revestimento é o
ideal para o uso em fachada e
piscinas de edifícios, declarou
Fernando Ferraz, representante da
Atlas na Baixada Santista e Litoral,
ao salientar que a Cerâmica Atlas
tem mais de 56 anos de tradição e
qualidade no setor cerâmico
brasileiro e é especializada na
fabricação de pequenos formatos em
porcelana.
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Enotel Porto de
Galinhas: como os
melhores do Caribe

Abismo
Anhumas:
cenário de
tirar o fôlego

Maravilha
da natureza
Lago de águas
transparentes e
temperatura de 18ºC

E

m meio à mata exuberante de
Bonito, no Mato Grosso Sul,
escondido no fundo da fenda
de um abismo, um lago subterrâneo
de proporções imensas surge, com
águas transparentes e temperatura
média de 18ºC, e encobre uma
floresta de cones, que são formações
calcárias (estalagmites) submersas
no lago. Este é o Abismo Anhumas,

uma maravilha construída pela
natureza, com profundidades que
chegam a 80 metros e formações
rochosas em forma de cones que
atingem até 20 metros.
Para acessar o local, a descida e
subida são feitas por um rapel
elétrico, que desce o visitante de
forma segura em poucos minutos. O
cenário é de tirar o fôlego e
deslumbra a todos que buscam o
atrativo, onde é possível realizar
uma série de atividades, como
passeio de bote e flutuação,
mergulho com cilindro e mergulho de

batismo.
Durante o passeio de bote,
acompanhado por guia, é possível
ver formações rochosas
impressionantes e, na flutuação, a
sensação de levitar sobre as águas
integra o visitante ao local. E mesmo
quem é experiente em mergulho com
cilindro se encanta com a
transparência da água em descidas
que podem chegar a 18 metros de
profundidade. Já os iniciantes
podem passar pelo batismo e chegar
a mergulhos de oito metros,
visualizando a floresta de cones.

Natureza, gastronomia e hospitalidade

C

onhecida como a terra das
emoções, Pardinho, no interior
de São Paulo, é lembrada por
inúmeras conquistas: no turismo de
esporte, prêmios do Guidão de
Ouro, como melhor prova de estrada
pelo Festival Brasil Ride; no turismo
gastronômico, prêmios da Pardinho
Artesanal, que exporta o terroir da
Cuesta paulista para o mundo, além
dos cafés especiais que são
referências nacionais; no turismo
cultural, a intensa produção cultural,
sendo escolhida pela família do ícone
Tião Carreiro para receber seu
acervo.
O segredo do sucesso une a
natureza privilegiada da cidade com
a paixão, tanto dos que ali nasceram
como daqueles que adotaram a
cidade como sua morada. A
localização, a altitude, o clima, a
qualidade da água e a hospitalidade
do povo de Pardinho dão o toque
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Pardinho: conhecida como a
terra das emoções
diferencial tão elogiado por quem
visita a cidade.
Desde os primórdios da época
da colonização, a tradição agrícola
foi a base da diversidade
gastronômica de Pardinho. Como o
acesso era difícil devido à formação

da Cuesta, os pardinhenses foram
adaptando as receitas trazidas de
suas terras natais  Itália, Portugal e
Alemanha  à realidade local.
Receitas foram passadas de geração
em geração, como o tradicional
mingau de milho com bolinho, entre
tantas outras iguarias.
Adrenalina ao trilhar pelos
morros e colinas de Pardinho, seja
numa caminhada ou numa aventura
motorizada, ou a descida da Tirolesa
do Gigante tendo ao fundo a bela
vista do Gigante Adormecido, ou
ainda fazendo rapel em cachoeiras à
beira de precipício. Para quem busca
tranquilidade, pode ser ao som de
moda de viola e um causo bem
contato com o fogo crepitando e
cozinhando feijão tropeiro; os bailes
de Tuia; a cantoria dos jovens do
alvorecer ao entardecer. Espetáculos
que explicam o título de Pardinho
como a terra das emoções.

Pioneiro investe em
modernização
M
aior empreendimento
hoteleiro de Pernambuco, com
715 apartamentos, o Enotel Porto de
Galinhas é um genuíno resort all
inclusive, nos moldes dos melhores
hotéis do Caribe. Com um bem
estruturado parque aquático,
completa equipe de entretenimento e
uma estrutura de lazer e esportes
invejável, o Enotel foi o primeiro
resort de grande porte a abrir em
Porto de Galinhas e hoje continua
sendo um dos destinos preferidos no
litoral nordestino. O Enotel Porto de
Galinhas fica entre Muro Alto e o
centrinho da vila de Porto de
Galinhas, na Praia do Cupe. Próximo
à praia de Maracaípe, que costuma
sediar etapas de torneios de surfe,
são pouco mais de 2 quilômetros até
a vila. Já o aeroporto de Recife fica a
45 quilômetros de distância.
No prédio central estão a
recepção, o bar do lobby, o teatro, a
sala de ginástica e o spa. O Acqua
Kids fica na parte da frente, na
divisa entre as duas alas. As quadras
esportivas se espalham por trás e

SP mapeia
destinos pet
friendly

A

Secretaria de Turismo e
Viagens do Estado de São
Paulo realiza mapeamento de
destinos turísticos que recebem
animais domésticos em seus meios
de hospedagem e atrações. O
objetivo é criar um catálogo de
municípios paulistas pet friendly,
uma espécie de guia online que
ajudará na viagem com o bicho de
estimação, além de mobilizar o
setor sobre a importância desse
segmento de negócio.
Atender às famílias

nas laterais do terreno. O
empreendimento oferece também
teatro com shows de entretenimento
diário, playground, kids club, espaço
teens, mini golfe e pista de cooper.
Se o turista não quiser sair do
hotel, não precisa, pois existem
atividades 18 horas por dia. As
famílias só param para dormir. As
atividades são coordenadas pela
equipe de lazer e entretenimento do
resort. Os apartamentos estão
distribuídos nas alas Acqua e
Convention, nas categorias luxo,
master, master plus e suítes.
O resort faz parte do grupo
português Enotel, do empresário
Estêvão Neves, que possui outros
hotéis na Ilha da Madeira. No
período mais agudo da pandemia, os
empreendimentos passaram por
reformas estruturais, com completa
modernização, além de um
reposicionamento de marca,
fortalecida para a nova realidade,
visando um consumidor mais
sensível e interessado em
estabilidade, praticidade e confiança.

multiespécies tem sido uma
demanda frequente em pousadas,
hotéis e demais atrativos
turísticos. A mudança se deve,
essencialmente, ao crescimento do
mercado pet, que fatura mais de
R$ 35 bilhões por ano no país e
sustenta mais de 140 milhões de
animais de companhia no Brasil.
Restaurantes e atrações
turísticas já aceitam os bichinhos e
oferecem espaços pensados para
eles. Algumas pousadas exibem
selos pet friendly que atestam uma
edificação segura aos animais e
rede de funcionários treinada para
receber os novos hóspedes. Alguns
municípios paulistas inclusive já
mudaram suas leis para aceitar
cães e gatos em locais antes
proibidos, como praias.

Veículos & Negócios
Divulgação

Estica e puxa.
Versão 22
Virou o calendário e
janeiro já contabiliza um
recuo brutal nas vendas
NELSON TUCCI

A

oscilação do mercado de
automóveis está mais
parecendo as nuvens da
política, como diria o saudoso
Ulysses Guimarães, velha raposa,
lembrando que a cada momento em
que olhamos o céu elas estão de um
jeito diferente. Os números de
produção, vendas e licenciamentos
também andam assim: ora estão
muito para lá, ora muito cá.
Dezembro último fechou com
crescimento de 11,6% anual, sobre
o ano anterior (2020). Virou o
calendário e janeiro já contabiliza
um recuo brutal nas vendas: 38,5%
menos em comparação a dezembro

do ano passado. Quando se
compara janeiro/22 contra janeiro/
21 o número é de 26,1%, mas assim
mesmo de retração.
Há motivos para isso: o sumiço
dos semicondutores e, com isto,
menor ofertas dos 0 Km, o reflexo
disto no mercado de usados etc e
tals. Pobres montadoras que estão
se virando nos 30 para entregar
seus ricos produtos aos
endinheirados consumidores
brasileiros que pagam US$ 10.000
por um carrinho que mais parece
um daqueles bate-bate de um
prosaico parque de diversões.
As justificativas sempre
existem por parte do fabricante,
do revendedor e de toda a cadeia.
O que menos se lê, em matérias e
artigos do setor, é o preço do
carro. Hoje o mais barato do
Brasil é o Kwid, da Renault, na

casa dos R$ 50 mil. Além de
parecer carrinho de criança, no
tamanho, o chamado
subcompacto não tem um
mísero ar condicionado, nem
direção assistida e um motorzinho
de 66 cv (pouca coisa mais que o
histórico Fusquinha 1300).
Na sequência da lista, tendo
como baliza o preço, vem o Mobi,
da Fiat. Se você tem mais de 1,80

m de altura e algum dia dirigiu um
desses por mais de duas horas,
não precisa ler o resto, porque já
sabe o que vou contar. É mais um
carrinho no mercado, que te deixa
encaixotado no volante. Com
direção hidráulica (ao menos
isto!), só tem dois airbags
frontais, obrigatórios, e um
motorzinho 1.0 Fire, de quatro
cilindros, ultrapassado. Mas o

Hoje o automóvel
mais barato é um
carrinho que mais
parece um daqueles
bate-bate de um
prosaico parque de
diversões, na casa
dos R$ 50 mil...

preço, ah! o preço, é
maior que R$ 60 mil.
Um modelito 2021/21
custa R$ 59.999,99, já
o 22 legítimo é mais
que isso. Acredite!
No ano passado a indústria
nacional produziu 2,24 milhões de
unidades. Para este ainda não se
sabe como chegará em dezembro,
porque no meio do caminho há uma
tabela de juros crescentes. Haverá
uma tabela de juros crescentes no
meio do caminho.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

JTB Corp aposta no mercado turístico brasileiro
Shimono/Divulgação

A

JTB Americas, subsidiária da
JTB Corp, do Japão, fez
investimento na empresa brasileira
Quickly Travel, que passa a se
tornar uma agência multipropósito e
único braço da DMC no país. De
olho no bom desempenho da
Quickly Travel em 2021, que
apresentou taxas acima de 90% em
seu volume de vendas em relação ao
período pré-pandemia, a JTB Corp,
uma das maiores empresas de gestão
de destinos (DMC) do planeta,
adquiriu cerca de 85% da agência de
viagens. Em visita à São Paulo,
Shigeyuki Suzuki, CEO da JTB
Americas, afirmou que o Brasil é um
terreno fértil, repleto de novas
possibilidades de negócios e
crescimento futuro para os

interesses do grupo japonês:
Temos observado o Brasil como a
maior e mais dinâmica economia da

Em pé, Tosh Tatezawa, VP de
Planejamento Corporativo da JTB
Americas, e Sérgio Masaki, CEO da
Quickly Travel. Sentados, Mami Fumioka,
VP da Quickly Travel, e Shigeyuki
Suzuki, CEO da JTB Americas

região da América Latina, com mais de 214
milhões de habitantes, mercado consumidor em
constante crescimento, com um potencial
incrível ao lidar com o evento desta pandemia, a
qual tem se revelado o mais sério desafio de
nossos tempos. A resiliência dos brasileiros
aliada ao ambiente de negócios em tendência de
recuperação, nos fez acreditar que este é o
mercado certo para firmar uma forte parceria
com a Quickly Travel, com raízes já
estabelecidas neste mercado. Não é apenas um investimento empresarial,
mas também uma prova de nossa confiança na recuperação do mercado
brasileiro e em nossa equipe que continuamente cria momentos perfeitos

para todos os nossos clientes,
parceiros e comunidade no Brasil.
Tosh Tatezawa, vice-presidente
de Planejamento Corporativo,
ressaltou a importância da Quickly
ao afirmar que a agência aumentará
ainda mais a presença global da JTB
Americas e executará estratégias
Business Travel globais, bem como
fortalecerá a expansão de vendas
locais: O Grupo JTB acredita
fortemente no potencial do mercado
brasileiro e aposta na história e
credibilidade que a Quickly Travel
conquistou ao longo dos anos junto
aos seus clientes e parceiros para
prosperar, ampliar nossos
horizontes e representar os
interesses globais da JTB na
América Latina.
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Diagnóstico
analisa os
vasos da
retina

Página exclusiva para o
coração feminino

Em prol da
qualidade
de vida



De acordo com dados
apresentados pela
pesquisa Saúde Cardiovascular
da Mulher Brasileira, feita pela
Socesp, o estresse foi observado
como mais presente em mulheres
do que em homens. A realização
de exercícios físicos com
regularidade diminui o estresse e
pode aumentar de 20% a 40% a
proteção contra doenças
cardiovasculares. Este e outros
conteúdos dirigidos ao público
feminino estão na página
exclusiva que a Sociedade de
Cardiologia do Estado de São
Paulo criou dentro de seu site
voltado à população. A
preocupação se justifica: em 60
anos, a proporção de mortes por
doenças cardiovasculares em
mulheres aumentou 37%.
A comunicação direta entre a
entidade e a comunidade é uma
preocupação constante da
Socesp, ressalta o cardiologista
Marcelo Franken, diretor de
Comunicação da entidade: O
fato de sermos uma sociedade
multidisciplinar, com
departamentos de Educação
Física, Enfermagem,
Farmacologia, Fisioterapia,
Nutrição, Odontologia,
Psicologia e Serviço Social, além
do grupo de Cuidados Paliativos,
nos dá condições de fornecer
informação relevante sobre a
ação de cada uma das profissões
para a saúde cardiovascular e
qualidade de vida.
O grupo de estudos de
Cuidados Paliativos, por
exemplo, traz materiais sobre a
atuação e importância desta
área, comumente relacionada à
fase terminal de vida, mostrando
que são muitos os profissionais
envolvidos: médicos, equipe de
enfermagem, psicólogo,
assistente social, fonoaudiólogo,
fisioterapeuta, nutricionista,
dentista e capelania.
10
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Exame de retina
prevê infarto
Vasos da retina também
indicam diabetes,
hipertensão arterial...

M

ediante a utilização de
inteligência artificial (IA)
é possível antecipar em
um ano o diagnóstico de infarto, a
maior causa de mortes no mundo. O
estudo foi divulgado pela revista
científica Nature e, segundo explicou
o oftalmologista Leôncio Queiroz
Neto, do Instituto Penido Burnier, o
exame de fundo de olho é capaz de
detectar doenças sistêmicas através
de alterações nos vasos da retina:
Em tempo de pandemia o
consultório oftalmológico é a porta
de entrada para um check-up com
menor risco de contrair Covid-19.
Podemos dizer sem exagero que os
olhos são a janela do corpo. O
especialista frisa que os vasos da
retina também indicam diabetes,
hipertensão arterial e outras
alterações vasculares que estão
diretamente relacionas à saúde do
coração.
O sistema que adota a IA foi
desenvolvido no Reino Unido e faz
uma análise mais profunda da saúde
vascular por meio de uma complexa

Perspectiva

combinação de algoritmos. Queiroz
Neto afirma que o novo sistema dá
um salto de qualidade na
preservação da vida por um custo
menor. Isto porque antecipa o risco
de infarto pelo tamanho e eficiência
de bombeamento do ventrículo
esquerdo. Até hoje estas alterações
cardíacas são diagnosticadas por
ressonância magnética ou
ecocardiograma, que têm um custo
mais elevado que o exame de fundo
de olho.
Ele ressalta que, embora o exame
de fundo de olho tradicional permita
mapear todo nosso organismo, ele
não é preventivo. Isto porque faz o
diagnóstico de doenças já instaladas,
entre elas, a hipertensão arterial,
diabetes, doenças reumáticas,
tuberculose, toxoplasmose, lepra,
Aids, e até tumores intracranianos:
Para ser realizado instilamos um
colírio no olho do paciente para
dilatar a pupila e usamos um
oftalmoscópio, lente com capacidade
de aumentar diversas vezes o nervo
óptico, retina e vasos. Por isso,
conseguimos prever o risco de
retinopatia em diabéticos, bem como
as frequentes alterações nos rins
para orientarmos o paciente sobre
tratamentos.

Divulgação

Atenção na
próstata do
seu pet
Cuidado especial
principalmente com cães
senis e não castrados

Próstata pode aumentar com
a idade, como em humanos

NOSSOS animais de estimação,
como os cães e gatos, podem
sofrer problemas prostáticos,
afirma o médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti. Professor
universitário, mestre em Saúde
Pública, pós graduado em Saúde
Pública, Clínica Veterinária e
Cirurgia Médico Veterinária, Filetti
explica que o problema é mais
comum em cães do que em gatos e
costuma aparecer geralmente em
animais senis e ou debilitados.
Temos que ter uma atenção
especial principalmente com cães
senis e não castrados, comenta:
A próstata é um órgão muito
importante e assim como em seres
humanos pode aumentar com a
idade.
Testes com PSA, exames de
ultrassom e toque retal podem ser
feitos em cães, principalmente
quando existe alguma suspeita. É
possível detectar precocemente a
hiperplasia benigna, que atinge
mais os cães não castrados,
principalmente os idosos e ou
obesos. A doença aumenta o
tamanho da próstata do pet e
geralmente existe sangue na urina,
além de gerar dificuldade para
urinar e ou defecar. Se o tutor notar
esses sintomas deve levar ao

médico veterinário de confiança
para que ele examine o bichinho.
Exames recomendados são sangue,
urina, raios x e ou ultrassom. De
acordo com o médico veterinário e
professor Celso Ribeiro Filetti, a
hiperplasia benigna de próstata
muitas vezes é resolvida com a
castração do pet. Já nos casos
malignos a castração é
recomendada, porém associada a
quimioterapia e ou radioterapia.
As castrações servem como
preventivo para HBP (Hipertrofia
Benigna da Próstata) e são
procedimentos recomendados pelo
Conselho de Medicina Veterinária e
associações por meio de
campanhas.
Muitos tutores quando não
têm intenção de cruzar o seu cão
castram antes de um ano para
evitar estes problemas. É
importante ficar atento à doenças
do sistema reprodutor, que devem
ser evitadas ou tratadas
precocemente para evitar danos
maiores.
A prevenção é muito
importante na medicina veterinária.
Por isso administre vermífugos
duas a três vezes por ano, capriche
na alimentação do seu pet e
mantenha as vacinas em dia.

Cachorros e
cinema
UMA vez por mês, todo
sábado, cães e humanos
tem um encontro marcado
em frente às telonas, no
projeto CinePets, criado pela
Cinesystem em 2019 e que já teve
a participação de mais de 4 mil
pessoas  e muitos pets! As
sessões de cinema petfriendly
acontecem em várias salas do
país, como no Shopping Rio Anil
(MA), Boulevard Vila Velha (ES),
Shopping Ilha Plaza (RJ),
Américas Shopping (RJ), Parque
Shopping Sulacap (RJ), Shopping
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Entretenimento
familiar...
Via Brasil (RJ),
Shopping Cidade
(PR), Ventura
Shopping (PR),
Shopping
Hortolândia (SP), Praça Rio
Grande Shopping (RS), Bourbon
São Leopoldo (RS), Metrópole
Ananindeua (PA), Morumbi Town
Shopping (SP), Paulista North Way
(PE). O CinePets é
entretenimento familiar, seja qual
for a sua configuração de família,
diiz Sherlon Adley, diretor da
exibidora.

Gente & Fatos

z Trazendo para hoje o

agronegócio do futuro, o
AgriFutura será realizado dias
12 e 13 de março, no Instituto
Biológico (IB), na capital
paulista, pela Secretaria de
Estado da Agricultura e
Abastecimento e Agência
Paulista de Tecnologia dos
Agronegócios (APTA).
z A interação entre poesia e

música no trabalho fotográfico
de Jefferson Fernandes pode
ser contemplada na exposição
Um mar de poesias, até 4 de
março, no Museu da Imagem e
do Som de Santos (Miss), piso
térreo do Centro de Cultura
Patrícia Galvão, na Avenida
Pinheiro Machado.

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Fotos Sandra Netto

z Enquanto durarem os
estoques, permanece o Feirão da
DCasa Móveis, na Avenida
Washington Luis, 471, Gonzaga,
em Santos, com pronta entrega
de mais de 600 tipos de móveis
com variedade, qualidade e
peças assinadas por designers,
tapetes, quadros, almofadas etc.,
com até 70% de desconto e
parcelamento facilitado.
z Maravilhas da Natureza,
assinada pelo artista plástico
Rodolfo Rondon, até 28 de
fevereiro na Galeria de Arte do
Brisamar Shopping, em São
Vicente, com 12 obras em
acrílica sobre tela, que trazem a
beleza e peculiaridade de
animais exóticos e aves
silvestres.

POR SANDRA NETTO

Bruno
Lopes,
Wagner
Lopes e
Tiago Lobo

Francisco, Mauro Marques e Adelino Bastos

Quebrando barreiras

E

mpresários e profissionais da indústria
imobiliária se reúnem uma vez por mês no
Empório Dom José, no Embaré, em Santos. É momento
de descontração, na pausa do trabalho, quando podem
ficar à vontade, com disposição para quebrar algumas
barreiras no relacionamento, e que muitas vezes, na
correria do dia a dia, parecem instransponíveis,
prejudicando a integração e a verdadeira parceria entre
os empreendedores das diferentes áreas do segmento!

Carlos Passos e Antonio Manoel Lopes de Carvalho

z Exposição Transcendência,

do artista plástico Marciel
DSantos, até de 19 de março, no
Instituto Histórico e Geográfico
de São Vicente, na Rua Frei
Gaspar, 280, Centro, convida o
presidente da entidade, Paulo
Eduardo Costa.

z Ely Wertheim: licenciado da

Descontração e disposição de quebrar barreiras
Luiz Antonio Reis, Nelson, do Empório Don José, e Antonio Lopes

incorporadora e construtora
Luciano Wertheim, passa a ser
o CEO do Secovi-SP, a Casa do
Mercado Imobiliário, na
gestão 2022-2024, com a
tarefa de conduzir a entidade
junto com Rodrigo Luna, da
Plano & Plano, que tomou
posse no cargo de presidente.
z Clínica Veterinária Filetti, em
Santos, está com matrículas
abertas para o curso de auxiliar
de veterinária, tradicional na
formação desses profissionais,
com aulas ministradas pelos
médicos veterinários Celso e
Eduardo Ribeiro Filetti e
professores convidados.

Samer Sate e Walid Sate

André Glerean, Leopoldo Arias, Alberto e Gabriel Glerean
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Mesa Litoral
Bruno Scarpa

Toque
familiar

Bonum:
cozinha
tradicional
que faz a
diferença

R

Algo simples
transformado em
experiência inesquecível
BRUNO SCARPA

C

om uma administração e
estrutura totalmente familiar
desde outubro de 2019, sob
o comando de Maria Luiza do Prado
e seus filhos, sobrinha e outros
membros da família, o Restaurante
Bonum, em Santos, transforma
algo simples em uma experiência
agradável e inesquecível a seus
clientes, com uma cozinha
tradicional e aquele toque que faz
toda a diferença.
Dentre os principais pratos
impossível não destacar a feijoada
(nas quartas e sábados), o

Criatividade
com sabores
marcantes

parmegiana, as carnes premium
(ancho, picanha, chorizo e baby
beef) e também o torresmo
totalmente artesanal, desde o
corte, tempero e finalização.
Já na parte das bebidas e
drinks o Bonum é conhecido por
conta da caipirona, uma

caipirinha composta de tequila e
cerveja e que acompanha muito
bem com a tradicional feijoada.
Tem ainda diversas opções de
rótulos de cerveja. A sobremesa
fica por conta do famoso pudim.
O Restaurante Bonum está
localizado na Rua Oswaldo Cruz,

412, no
Boqueirão,
com
horário de
funcionamento
de quarta a
sexta-feira,
das 11h30 às 15 horas, e sábado e
domingo, do meio dia às 16 horas.
Em breve a casa voltará a seu
horário de funcionamento
noturno, com ampla divulgação
nas redes sociais, no Facebook/
Bonum e no Instagram
@restaurantebonum

estaurante Alquimia, no
Hotel Serra da Estrela, em
Campos do Jordão, ganhou menu
que combina a criatividade
contemporânea, sabores
marcantes e a inspiração na
culinária internacional. Dentre as
novidades, comida japonesa, filé
de peixe vegano, vieiras vegan,
pratos kids, massas tradicionais,
caviar de berinjela, diversas
sobremesas e drinks
exclusivos. Além de oferecer
alimentação saudável, o Alquimia
incentiva uma nova forma de se
relacionar com a comida. Essa
reformulação do menu é resultado
da busca incessante em continuar
sendo referência em alimentação
vegana em Campos do Jordão e
melhorar o que oferecemos aos
nossos clientes, comemora a
proprietária Denise Bernardino.

Uma vida dedicada à política

O

Programa Memória-História Oral entrevistou o político e advogado Edmur Mesquita no dia 14 de
outubro de 2009, no Museu da Imagem e do Som de Santos (MISS). No seu depoimento, Edmur contou
sobre sua infância passada nas cidades de Santos e Iguape, sua juventude como tenista e de sua intensa
carreira política.
EDMUR Mesquita de
Oliveira nasceu no dia
17 de maio de 1954, no
Hospital AngloAmericano, em Santos,
e faleceu em São Paulo,
em 12 de fevereiro de
2022. Morou nos
bairros do Campo
Grande e Gonzaga, e
passou boa parte de sua
infância e juventude em Iguape, cidade natal de seu pai. Estudou nos
colégios Santista e Independência, e teve seu primeiro emprego aos 13
anos, como instrutor de tênis no Tortuga Clube, em Guarujá.
Formado em Direito pela Universidade Católica de Santos (Unisantos),
Edmur tinha vasta experiência na política e administração pública. Iniciou a
carreira em Santos, em 1982, quando se elegeu vereador pelo então PMDB
com 6.552 votos, a maior votação entre os vereadores naquela disputa. Nas
eleições de 1988 renovou seu mandato pelo PSDB, legenda que ajudou a
fundar e na qual ficou até 2018.
Foi secretário de Cultura de Santos de 1993 a 1996, na gestão do
prefeito David Capistrano (PT). Durante a gestão do governador Mário
Covas (PSDB), em 1995, tornou-se chefe de gabinete da Secretaria Estadual
da Cultura. Em 1996 disputou a prefeitura de Santos, ficando em terceiro
lugar com 41.628 votos.
Edmur foi eleito deputado estadual em 1998, com 37.649 votos, e em
2000 disputou a prefeitura de Santos, terminando em 4º lugar com 10.935
votos. No governo estadual teve funções de destaque, como a secretariaadjunta de Cultura, a vice-presidência da Fundação Casa e a diretoria
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Edmur: iniciou a
carreira política em
Santos, em 1982,
quando se elegeu
vereador pelo então
PMDB com 6.552
votos, a maior votação
entre os vereadores
naquela disputa. Nas
eleições de 1988
renovou seu mandato
pelo PSDB, legenda
que ajudou a fundar e
na qual ficou até 2018

executiva da Agência Metropolitana da Baixada Santista (Agem).
Em 2020 Edmur foi nomeado assessor técnico da Secretaria de
Governo da Prefeitura de Santos, para auxiliar o chefe do Executivo,
Rogério Santos (PSDB), na interlocução com os governos estadual e
federal.
Assista o depoimento completo de Edmur Mesquita no
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
canal oficial do Programa Memória-História Oral no
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
Youtube, no endereço www.youtube.com/
www.fundasantos.org.br
programamemoriahistoriaoral

