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ssim como as bruxas, que embora
desacreditadas, existem, o diabo,
citado na Bíblia e mui celebrado
pelos exorcistas, também deve ter
considerada sua existência. Se alguém
neste planeta ainda tem dúvidas sobre
isso, basta acompanhar a guerra que o
Sr. retomou em 24 de fevereiro passado
e atentar para a estratégia maligna
neste Teatro, presidente Vladimir
Vladimirovitch Putin. Julgo importante
considerar, no entanto, que apesar de
sua notoriedade como ex-agente do
serviço secreto soviético, a KGB, suas
recentes ações nada têm de
clandestinas. Muito pelo contrário, elas
não deixam dúvidas sobre sua
pretensão de arrasar a irmã Ucrânia 
que até 1991 era uma das 15 repúblicas
que formavam a União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS). Uma
independência que sempre lhe
incomodou, especialmente pela
aproximação dela com as potências
ocidentais. Em face à sua loucura (?),
Sr. Putin, líderes de todo o mundo estão

Pesquisa realizada pelo IBGE aponta que a grande
dificuldade de enxergar e a perda da visão é 50% maior
entre as mulheres......................................................Pág. 8.
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perplexos e temem a ameaça de um
conflito nuclear. Eles repudiam seu
desatino, que subverte a atual e quer
recriar uma nova ordem internacional,
mas respondem com embargos
econômicos, no mínimo, hipócritas 
para não dizer covardes! Afinal, seria
plausível dar uma resposta à altura de
sua insanidade, que revela confusão
entre ambição e loucura. A loucura há
de merecer tratamento médico, mas
este talvez não seja o caso. O mundo
está sim diante do capiroto e a tática
adotada é a resistência. Resistir aos
ataques raivosos de suas tropas, que
não se importam com a dor da
população civil, especialmente crianças
e idosos, obrigada a se refugiar em
outros países ou se submeter aos
bombardeios diários, assustada em
porões e estações de metrô
superlotados. Resistir ao terror, que
destrói os equipamentos urbanos das
cidades ucranianas. Resistir, apenas...
Até quando? O mundo quer paz, Sr.
Vladimir Putin.

O marco legal das startups

Enotel Lido combina o luxo de um cinco estrelas all
inclusive com localização privilegiada em Funchal,
capital da Ilha da Madeira......................................Pág. 6. ALBERTO MURRAY NETO
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Carta a Putin

Lei Complementar nº 182/2021,
conhecida como Marco Legal
das Startups, visa estabelecer um
cenário favorável e seguro às
empresas inovadoras, em especial às
pequenas empresas de cunho
tecnológico, no âmbito regulatório,
visto que são consideradas um vetor
de desenvolvimento social,
ambiental e econômico.
Uma das primeiras inovações
trazidas pelo Marco é que serão
consideradas startups as empresas
ou sociedades cooperativas ou
simples de caráter inovador; com
receita bruta de até R$ 16 milhões
por ano; e até 10 anos de inscrição
no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica.
A lei desvincula os investidoresanjo das startups de quaisquer
obrigações trabalhistas ou
tributárias, ou seja, o investidor, seja
ele pessoa jurídica ou física, fica
afastado de obrigações fiscais e
tributárias caso o negócio não tenha

sucesso. Nestes casos, o investidor
não é considerado um sócio da
empresa, e, portanto, não possui
qualquer direito de gerência ou voto
na administração da empresa, sem
responder, também, por qualquer
obrigação.
Neste âmbito, importante
ressaltar que a lei previu que os

Alberto: lei estimula o
ambiente de negócios no
país
fundos de investimento poderão
atuar, também, como investidoresanjo em micro e pequenas empresas,
cujas receitas não superem R$ 4,8
milhões anuais.
Outrossim, o Marco estabelece
um ambiente regulatório
experimental, chamado de sandbox
regulatório. Este ambiente é
considerado uma espécie de regime
diferenciado, com condições que
simplificam a testagem de novos
produtos e serviços, bem como de
tecnologias em fase experimental.
Trata-se, portanto, de mais uma
legislação em vigor no Brasil que
estimula o ambiente de negócios no
país, para gerar empregos, fomentar
a economia e aumentar a
arrecadação, em prol da população.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Santos

Retomada econômica responsável
Isabela Carrari/Secom-PMS

Temos muito a
conquistar juntos, diz
Rogério Santos



Foi um primeiro ano de
governo desafiador, em que
assumi o compromisso com os
santistas de fazer a cidade continuar
crescendo e, ao mesmo tempo,
cuidar das pessoas, enfrentando uma
pandemia, algo nunca antes
vivenciado por esta geração. Nossa
prioridade foi direcionar esforços
para combater a Covid-19, mas não
deixamos de trabalhar em
importantes obras e projetos,
sempre ouvindo as demandas da
população e as orientações da
ciência. Planejamos, iniciamos e
demos continuidade a ações muito
importantes para Santos nos
campos da habitação, turismo,
saúde, infraestrutura urbana,
drenagem, contenção de encostas
nos morros e geração de emprego e
renda.
A análise é do prefeito Rogério
Santos sobre seu primeiro ano na
chefia do Executivo santista, cargo
para o qual foi eleito em primeiro
turno, em novembro de 2020, com a
proposta de dar continuidade à
gestão de Paulo Alexandre Barbosa.
Nesta entrevista exclusiva ao jornal
Perspectiva, Rogério elencou
algumas de suas realizações e falou
de seus planos para os próximos
anos.
Qual o balanço do seu primeiro
ano de governo?
Entre as principais realizações,
destaco a assinatura do Termo de
Responsabilidade de Implantação de
Medidas Mitigadoras e/ou
Compensatórias (Trimmc) com a
Brasil Terminal Portuário (BTP)
para o início da construção da
primeira policlínica do Dique da Vila
Gilda e para a ampliação do Centro
da Juventude da Zona Noroeste, um
investimento estimado de R$ 5
milhões. Os esforços para a
revitalização do Centro Histórico,
com a instalação de prédios
residenciais com apartamentos
retrofit, recuperação do Mercado
Municipal, obras da nova linha do
VLT em andamento, calendário de
eventos controlados e a céu aberto,
revitalização de imóveis, como a
Casa do Trem Bélico e Outeiro de
Santa Catarina, a instalação da
Delegacia Regional de Ensino e de
universidade pública no bairro.
Além, disso, investimos mais de R$

60 milhões em obras de drenagem e
contenção de encostas nos morros,
tendo em vista os efeitos das
mudanças climáticas em todo o
planeta, que têm provocado o
aumento do volume das
chuvas e marés.
Demos início às obras da
primeira estação elevatória da
Zona Noroeste, no final da
Avenida Haroldo de Camargo via que foi completamente
reformada -, num investimento
de R$ 37,5 milhões, que
começa a resolver o problema
dos alagamentos naquela
região. As licitações para a
construção de outras duas estações
elevatórias na Zona Noroeste
também estão em curso.
Ainda falando sobre o clima, no
fim do ano passado, o governo do

estado de São Paulo anunciou
investimentos de R$ 340 milhões
para mais obras na cidade. Abrangem
a segunda fase do Sistema Binário da
Nova Entrada de Santos, que prevê a

Rogério: Dar continuidade a
todo o trabalho que foi feito
nas gestões anteriores
águas pluviais, e a restauração do
pavimento da SP 148, sob
administração do DER
(Departamento de Estradas de
Rodagem). A previsão de conclusão
é em 2024.
Em janeiro assinamos
financiamento de R$ 78 milhões com
a Caixa Econômica Federal em obras
de infraestrutura e saneamento em
diversas regiões da cidade, com foco
principal na Zona Noroeste e região
dos Morros. A Secretaria de Serviços
Públicos (Seserp) receberá R$ 35
milhões para obras de pavimentação,
drenagem, estabilização de encostas,
reurbanização de escadarias dos
morros, entre outras melhorias. Os
outros R$ 43 milhões serão
utilizados pela Secretaria de
Infraestrutura e Edificações em
obras maiores de contenção e
drenagem, além de outras
intervenções.
Em fevereiro tivemos a
confirmação, pelo governo federal,
da inclusão da construção
do túnel do maciço central,
unindo as zonas Leste e
Noroeste de Santos, no
pacote de obras que serão
executadas na Cidade com a
desestatização do Porto do
Santos, após pedido da
Prefeitura. Os
investimentos, que somarão
R$ 16 bilhões, também
contemplam a construção
do túnel submerso, interligando
Santos e Guarujá, e o viaduto da
Alemoa, que contribuirá na expansão
industrial do bairro.
Qual a receptividade da

Não paramos de
planejar e executar
intervenções
importantes mesmo
em meio à pandemia
remodelação de trecho da Via
Anchieta (entre o Km 59 e Km 65),
incluindo melhorias no sistema de
drenagem com a construção de uma
estação elevatória para captação das

Acredito no trabalho do Rogério e da equipe

O

ex-prefeito de Santos, Paulo
Alexandre Barbosa, afirma
que seu sucessor na prefeitura,
Rogerio Santos, tem feito um
governo de continuidade, com
decisões corretas no
enfrentamento da pandemia.
Para 2022, a gestão deve
avançar nos projetos e obras
importantes da cidade. Acredito no
trabalho do Rogério e da equipe,
disse Paulo Alexandre, atualmente
envolvido nas questões sociais
junto à equipe da Comunitas. Fui

convidado a fazer parte desta
organização da sociedade civil
especializada em modelar e
implementar parcerias entre os
setores público e privado, visando
maior impacto do investimento
social com foco na melhoria dos
serviços públicos. Dentro deste
propósito, sigo compartilhando as
ações e experiências destes mais de
20 anos de gestão pública em
materiais para prefeitos de todo o
Brasil. Neste momento de
retomada a saúde deve seguir como

prioridade absoluta, enfatiza o exprefeito: A vacina se mostrou
muito eficaz e é necessário que
todos completem o esquema
vacinal para a população seguir
protegida. Por outro lado, o poder
público deve promover estímulo
econômico para que empresários e
empreendedores possam fazer a
economia girar, manter e gerar
postos de trabalho. Esse é o
grande desafio do país, é preciso
estender a mão e ajudar quem
mais precisa.

população na continuidade da
gestão de Paulo Alexandre?
Acompanho o Paulo Alexandre
Barbosa há muitos anos. Estive ao
lado dele quando atuou como
deputado estadual, no governo
paulista e na Prefeitura de Santos.
Fiz parte da equipe que deu início a
importantes projetos na cidade,
como a remodelação da entrada de
Santos e a Nova Ponta da Praia,
além de atuar no planejamento ao
enfrentamento da Covid-19, ainda
em 2020, quando compramos
insumos, abrimos leitos,
contratamos equipes e testamos em
massa. Meu compromisso com o
Paulo, que é meu amigo, e com a
população, que acredita nesse
projeto que temos para uma Santos
cada vez mais desenvolvida e
humana, é dar continuidade a todo o
trabalho que foi feito nas gestões
anteriores. Não paramos de planejar
e executar intervenções importantes
mesmo em meio à pandemia,
quando tivemos que adotar medidas
duras para todos, como um
lockdown, mas extremamente
necessárias, uma vez que o
atendimento público e privado de
UTIs ameaçava colapsar. O
lockdown, somado ao espírito
solidário dos santistas e a todas as
iniciativas que adotamos para
conter a pandemia, deu certo.
Lembrando que, devido à doença,
também cancelamos os fogos do fim
de ano, a programação cultural de
verão e adiamos os desfiles
carnavalescos. Mas posso dizer,
com orgulho, que ninguém ficou sem
atenção médica em Santos e que
fomos um dos municípios do País
que mais vacinou. Conseguimos
controlar o avanço da pandemia com
planejamento e seriedade. Sei que o
morador de nossa Cidade, que ama
Santos e tem senso crítico apurado,
reconhece tudo o que foi feito e é
nosso parceiro nesse processo de
cidadania. Muitas realizações ainda
virão nos próximos anos, que serão
de retomada econômica, para esse
povo tão apaixonado pelo nosso lar,
um lugar de excelente qualidade de
vida.
O que está programado para o
segundo ano?
Além das questões de
drenagem, revitalização do Centro,
zeladoria e infraestrutura, destaco...
Leia a entrevista completa no site
do Jornal Perspectiva em
www.jornalperspectiva.com.br
Perspectiva
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Construção

Moradia popular com qualidade
Divulgação

Projetos diferenciados na
capital paulista por meio
de PPP

2

.760 apartamentos serão
construídos na cidade de São
Paulo, especificamente nos
bairros da Mooca e Anália Franco, a
partir de concepções arquitetônicas,
urbanísticas e de paisagismo
diferenciadas, principalmente no que
tange aos padrões verificados em
moradias populares. São unidades
com até 53 m², voltadas às famílias
com faixa de renda entre um e seis
salários, que têm enquadramento nos
programas habitacionais da
Companhia Metropolitana de
Habitação de São Paulo (Cohab).
Os projetos realmente diferem
do que estamos acostumados
quando falamos de habitação
popular, explicam os arquitetos da
Consultoria Ambiental Paisagística
(CAP), Elaine Biella e Sidney
Linhares, autores do projeto
paisagístico dos empreendimentos
na Mooca: A qualificação da área se
dará, por exemplo, com a proposta
de plantar árvores nativas em
detrimento das exóticas, o que é
positivo do ponto de vista
ambiental, e com a criação de um
circuito guiado com identificação das
espécies mais significativas, com

Preservar e aperfeiçoar áreas verdes, respeitando o espaço a partir das expectativas dos moradores
objetivo de educação ambiental para
crianças e adultos.
Os projetos de implantação,
fachadas e interior dos
empreendimentos têm no
paisagismo um diferencial
importante. Em um dos complexos
serão plantadas 96 árvores e doadas
duas mil mudas, como compensação
de impacto ambiental, além do
aproveitamento da vegetação de
maior porte, o que determina a

proteção das edificações em relação
ao ruído urbano.
Conforme os paisagistas, tratase de preservar e aperfeiçoar áreas
verdes, respeitando o espaço a partir
das expectativas dos moradores da
região e inserindo equipamentos
como bancos, mesas de jogos de
tabuleiro e até brinquedos com
múltiplas atividades: E, nas áreas
privadas, ampliamos espaços e
buscamos criar uma integração com

Ano positivo para a construção
A

pesar da turbulência que
marcará 2022, tanto do ponto
de vista econômico quanto político,
há sinais de que o período não
será ruim para as construtoras.
Nosso setor precisará lidar com
dificuldades como custo dos
reajustes salariais e escassez de
mão de obra qualificada, afirmou
o presidente do SindusCon-SP,
Odair Senra.
Para Senra, não aconteceu o
2021 marcado pela retomada
robusta da economia e da
atividade do setor pós-pandemia, e
pelo avanço de reformas
estruturais necessárias à atração
de investimentos: Mesmo assim,
apesar de todas as dificuldades,
como o aumento abusivo dos
preços dos materiais de
construção, a indústria da
construção resistiu, incrementou
sua atividade e gerou novos
4
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empregos. Em relação ao que
esperar para 2022, o vicepresidente de Economia do
SindusCon-SP, Eduardo Zaidan,
lembrou que as construtoras têm
contratos para manter um bom nível
de atividades no ano, deve haver
ainda um relativo reforço por conta
das concessões em infraestrutura, e
reflexos nas obras de infraestrutura
em diversos Estados por conta do
ano eleitoral.
A perspectiva é de um
crescimento do PIB da construção
acima do esperado para o PIB
nacional, sendo ainda maior para
as empresas do setor, com reflexo
positivo no aumento do emprego. A
expectativa para o crescimento do
PIB da construção para 2021 é de
8% e de 2% para 2022. As
projeções foram apresentadas por
Ana Maria Castelo, coordenadora
de Projetos da Construção do FGV/

Ibre (Instituto de Brasileiro de
Economia da Fundação Getulio
Vargas).
Entre as questões que
merecem especial atenção em 2022
no cenário econômico estão a
queda da renda real, a elevação
das taxas de juros, a redução do
ritmo de atividade e a maior
percepção de risco e incerteza. Em
relação ao emprego, espera-se que
a taxa de crescimento anual em
2022 seja 4,4%, o que
representará mais de 110 mil
postos, de acordo com os dados
apresentados. A indústria da
construção brasileira abriu 12.485
empregos em novembro
(+0,52%). No ano, o setor criou
298.695 postos de trabalho com
carteira assinada (+14,18%). Os
dados são do Novo Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).

as áreas externas dos condomínios
para estimular o convívio e melhorar
a qualidade de vida.
Os condomínios terão
infraestrutura de serviços por
edifício, como área comercial no
térreo e para os moradores conjunto
de elevadores, área para delivery,
salão de festas, jardim, playground,
área externa para convivência. É
importante entender que os imóveis
são subsidiados e as pessoas têm

aspirações e merecem morar muito
bem, acrescenta
Pensando no morar
contemporâneo, inclusive a partir da
pandemia, ficou evidente a
importância de um espaço destinado
ao trabalho e ao estudo no interior
do apartamento, diz a sócia da
Piratininga Arquitetos Associados,
Renata Semin, da equipe que
desenvolve projetos de
empreendimentos da Teen
Imobiliário, responsável pelas
unidades na Zona Leste de São
Paulo. Também arquiteto e sócio da
Piratininga, João Paulo Tavares
Beugger aponta que a qualidade da
arquitetura com diversidade de
tipologias e o uso público dos
espaços privados se faz por meio
dos jardins e das lojas no térreo dos
edifícios.
O projeto arquitetônico e
paisagístico para os apartamentos
populares se tornou realidade graças
à parceria público-privada (PPP)
municipal de habitação, com foco em
erguer 25 mil moradias em diferentes
regiões da cidade. O processo de
implantação da PPP se caracteriza
pela utilização dos terrenos públicos
bem localizados, mas que estão
subutilizados; pela eficiência do
processo construtivo; preservação
ambiental e modelagem de
financiamento facilitada.

Compromisso com a
sustentabilidade
A
lerta à utilização de recursos,
formas de descarte e estrutura
para hábitos sustentáveis, a
construtora e incorporadora SKR, da
capital paulista, está compromissada
com a sustentabilidade em seus
projetos. Desde 2014, a empresa já
incorpora infraestrutura para carros
elétricos em seus empreendimentos,
o que virou lei anos depois. Para
João Leonardo Castro, diretor de
desenvolvimento e gestão de
produtos da construtora, a lei está
de acordo com a tendência mundial:
As construtoras se adaptarão a
essa realidade prevendo as demandas
de energia necessárias em cada novo
empreendimento.
Ele acrescenta: Todos os
nossos projetos e empreendimentos
já possuem sistemas elétricos e
demanda de energia necessária para
possibilitar a instalação dos

carregadores de carro elétrico, tanto
de uso comum, nos subsolos, quanto
individualmente, nas vagas
privativas de cada unidade.
Atenta ao estilo de vida de seus
clientes e com o objetivo de
incentivar o meio de transporte, a
SKR também passou a incluir
bicicletários e bicicletas comunitárias
em seus projetos. As bikes
compartilhadas podem ser utilizadas
por todos os moradores. Os
primeiros empreendimentos
entregues com esses itens foram o
Nomad, em 2018, e o Moou, em
2020. Uma das mais recentes
novidades da empresa dentro do
tema foi o processo de certificação
pelo selo Edge para o breve
lançamento da construtora, na Rua
Loefgreen. A certificação atesta um
melhor uso de recursos em edifícios
ecoeficientes.

Mercado
Fotos Divulgação

E agora, José?
Na verdade, estamos
sempre de olho,
esperando uma virada
para pior...
CARLOS ABDALA

O

mercado é mesmo dinâmico,
muito dinâmico. Temos
visto nesse período de
quase pós-pandemia, uma atividade
crescente no mercado imobiliário. As
novidades causadas pela Covid-19
nos últimos dois anos chacoalharam
as pessoas, que olharam para dentro,
para a família e concluíram que
podem ter um dia a dia mais
agradável e feliz, passando a
procurar outras formas e lugares
para viver. Tudo isso ainda
incrementado pelo lado benéfico do
isolamento social, que foi a mostra
de outras maneiras de se trabalhar e
produzir, sem estar vinculado a um
local pré-determinado, os
escritórios. Tudo isso fez com que
muitos procurassem locais com
melhor ambiente urbano, clima
ameno, acesso a comodidades e
conforto, impulsionando o mercado
imobiliário nos estados do Sul dos
Estados Unidos e, principalmente,
suas cidades bem estruturadas. Sem
falar nos preços dos imóveis, que
são historicamente inferiores àqueles
dos estados mais populosos no
Norte do país.
Pois bem, o que vimos foi um
grande aumento de demanda no
mercado imobiliário, ao mesmo
tempo em que o outro lado do
isolamento social prejudicava a
produção nas fábricas e canteiros de
obras. Ora, impossível continuar a
fabricar trabalhando em casa! O
resultado que vimos foi a diminuição
da produção com a óbvia redução da
oferta. Como consequência da
inevitável e irrevogável Lei da
Oferta e Procura, o que vimos foi o
aumento dos preços, que já atingiu
38% nesses dois anos (Fev20 a
Fev22), na Grande Orlando,
Flórida, sendo 23% somente nos
últimos 12 meses! Comparada com a
valorização de 9% no período
anterior (Fev18 a Fev20),
podemos ter uma ideia do que
aconteceu por aqui (Fonte: Market
Pulse/Orlando Regional Realtor
Association-ORRA).
No atual período vimos que o
mercado financeiro atuou para tentar
neutralizar as consequências de tais
movimentos, tendo a taxa de juros
média para programas convencionais

de financiamento imobiliário variado
de 4.38%, em Dez18 (prestação de
$500 / $100,000 financiados), para
2.70% ($405/ $100,000), em
Dez20, chegando em Fev22 a
3.87% ($470 / $100,000).
Observando esses números dá
para entender por que o fluxo
migratório interno, combinado com a
queda na construção de novas casas,
não impactou tanto os bolsos dos
compradores, que ainda puderam
comprar as mesmas casas por preço
maior, já que com a redução das
taxas de juros as prestações mensais
não ficaram tão diferentes, mesmo
que tendo enchido os bolsos dos
vendedores, que botaram pra
dentro o lucro proporcionado pelo
mercado.
Tudo isso, aliado aos incentivos
dos trilhões injetados na economia
pelo governo, ajudou a movimentar a
economia com novas compras,
novos gastos, gerando ainda mais
escassez de produtos em geral.
Muito bem; e agora, José? A
pandemia passou, o incentivo
acabou, o juro subiu. O que
vai acontecer com o mercado?
Estranho, mas não vejo uma
resposta clara e, posso
garantir, não estou sozinho.
Até porque temos uma
novidade nada agradável,
que é uma guerra com
protagonistas de peso e que
tanto deve nos preocupar.
Muitos falam de uma nova
quebra, mas parece ser mesmo
ainda a memória do trauma de 2008
a 2010  e muitos, como eu, não
pensam assim. O que vemos hoje é
muito, muito diferente do que
ocorreu lá atrás. Já em fim de 2005
eu fui um dos poucos que previa a
quebra do mercado.
Cheguei a ser chamado de
Cavaleiro do Apocalipse
por amigos empresários
brasileiros aqui em
Orlando.
Eu tinha um motivo
para enxergar tudo isso
muito claramente, por ser
um dos pouquíssimos
profissionais a atuar, ao
mesmo tempo, nos
mercados de compra e
venda e financiamentos de

O que pode ocorrer é
uma acomodação dos
preços ante a recente
alta de juros

Carlos: A pandemia passou, o incentivo acabou, o juro subiu. O que vai acontecer com o mercado?
imóveis, por ter uma imobiliária e
uma financeira atuando juntas e
vendo claramente que o mercado
vinha sendo falsamente
impulsionado pelos programas
Mandrake, que as financeiras
ofereciam e atraiam compradores
com taxas de juros artificialmente

leilão.
Nada disso é visto hoje; muito
pelo contrário  e mesmo com a
guerra da Rússia a todo vapor. Por
aqui a impressão que se tem é que
as pessoas em geral veem mesmo a
guerra como algo que acontece do
outro lado do mundo. Pode até ser
instinto de preservação ou
mesmo suma confiança nos
rumos do país, mas o fato é
que esta preocupação
parece não existir no
mercado imobiliário. Talvez
até pela sólida atuação do
mercado financeiro, com
programas de
financiamentos sempre com
qualificação seletiva dos
tomadores, taxas são fixadas por até
30 anos, e o mercado de trabalho
continua sólido com salários em
alta. Como vimos aqui, também, o
mercado financeiro sempre vigilante
e ajustando as taxas de juros para
neutralizar impactos negativos, e a
produção de casas sendo

Trazendo ao
proprietário o melhor
dos dois mundos,
podendo desfrutar e
LUCRAR...
baixas e sem amortização por 3
anos, para então serem
descongeladas, causando um pulo
de aproximadamente 35% na
prestação mensal, empurrando os
então compradores incautos para a
insolvência. Deu no que deu, com a
enxurrada de imóveis levados a

gradualmente incrementada.
Na verdade, estamos sempre de
olho, esperando uma virada para
pior, ao menos aqueles que se
consideram responsáveis com a
proteção do patrimônio de seu
cliente. E, agora, parece mesmo que
estamos sofrendo devido ao trauma
do passado. O que pode ocorrer é
uma acomodação dos preços ante a
recente alta de juros, isto sim um
resultado esperado depois de tanta
bonança, mas não se vê causas para
uma queda acentuada.
Tudo isso se reforça olhando o
mercado de locação de imóveis. Os
aluguéis subiram na mesma
proporção dos preços de venda, e
até um pouco mais nas faixas de 2 e
3 dormitórios; e, mesmo assim, este
mercado  que é um mercado com
reflexos mais rápidos e até imediatos
 continua ativo e saudável.
Os imóveis para locação
permanente continuam atraentes,
com a conta fechando e chegando
dar retorno financeiro entre 8% e
11% ao ano!!! As locações de
temporada, os chamados short-termrentals, vão cada vez melhor com o
gradual aumento do turismo e a
maravilhosa oportunidade ao
proprietário de usar o seu imóvel e
ainda tê-lo custeado pelo
faturamento da locação e, mais ainda
(se usado nas épocas de baixa
estação), trazendo ao proprietário o
melhor dos dois mundos, podendo
desfrutar e LUCRAR.
É isso, José... Vamos adiante,
SEMPRE.
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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Luxo em Funchal
Piscina
externa com
borda infinita

Enotel Lido: all inclusive
de frente para o Oceano
Atlântico

O

Enotel Lido combina o luxo
de um cinco estrelas all
inclusive com localização
privilegiada em Funchal, capital da
Ilha da Madeira, em Portugal. Em
2020, o resort passou por reforma
estrutural, sendo reaberto em julho
do ano passado, renovado dos
quartos às áreas de lazer e
gastronomia. Entre os destaques está
a nova piscina de borda infinita,
debruçada sobre o Oceano Atlântico.
De frente para o mar, o resort
oferece vistas deslumbrantes para o
oceano, a poucos minutos do centro
de Funchal. Nos arredores estão
praias, complexos balneares e a
promenade do Lido, perfeita para
uma boa caminhada. Através do

sistema all inclusive, o Enotel Lido
proporciona uma variedade
gastronômica que agrada os
paladares mais exigentes. O hóspede
pode usufruir de todas as comidas,
petiscos e bebidas alcoólicas e não
alcoólicas que estiverem nos buffets
ou nos menus dos restaurantes e
bares, sem custos extras. O
Atlântico, restaurante principal do
resort, oferece buffet com saborosas
opções, do café da manhã ao jantar.
O Enotel Lido conta com três
restaurantes temáticos, sem a
necessidade de reserva prévia. Com
show cooking, O Bailinho tem como
especialidade peixes regionais e
pratos típicos da Ilha da Madeira. O
Vela di Canale apresenta os sabores
da Itália, também com show
cooking. Já o Loureiro é especialista
em carnes e pratos locais, como a
famosa espetada.
O Enotel Lido dispõe de bares

que oferecem uma seleção variada de
cervejas, vinhos e coquetéis.
Localizado junto à piscina, o Calhau
é ideal para curtir em um dia de sol,
com buffet de snacks. No lobby, o
Piano Bar serve uma ampla
variedade de coquetéis, bebidas e
aperitivos. Já o Coral é o sports bar
do resort, com transmissões
esportivas e mesas de sinuca. No
Pérola Lounge acontecem
espetáculos temáticos.
O resort conta com equipe de
recreação com monitores
especializados. Para completar a
diversão, o Enotel Lido oferece uma
deslumbrante piscina ao ar livre e de
frente para o mar, uma piscina
coberta aquecida, área de jogos,
academia e espaços para leitura.
Para relaxar, o spa Moments
tem magníficos tratamentos com os
melhores produtos e profissionais
capacitados.

Roteiro cultural na
Serra da Mantiqueira
O
Museu a Céu Aberto Odette
Eid, em Santo Antônio do
Pinhal, no interior de São Paulo,
presta homenagem à artista plástica
libanesa, falecida em 2019, aos 97
anos, e que produziu mais de 1.200
obras. Emoldurada por picos e
cachoeiras, a cidade abriga 16 obras
da artista, que colecionou prêmios e
exposições ao longo da vida e ao
redor do mundo. As esculturas estão
em exposição permanente nas
praças, fontes, mirantes, igrejas,
estação de trem e locais públicos da
cidade, que tem como cenário a
típica paisagem da Serra da
Mantiqueira.
O acervo é composto por obras
doadas à cidade pelos filhos da
escultora e que antes estavam
instaladas no sítio da família. Em
vida, Odette criou suas obras no
Ateliê Amarilis, à avenida de mesmo
nome, na capital paulista, e no Ateliê
Riacho Doce, em seu sítio, às
margens do Riacho do Pico Agudo. A
doação acontece como tributo a
Santo Antônio do Pinhal, sua
segunda casa, seu segundo ateliê, e
fonte das muitas inspirações ligadas
à natureza.
As 16 esculturas formam um
roteiro cultural que pode ser
conhecido a pé. Obras feitas em
bronze retratam as temáticas
preferidas: o feminino, família,

Divulgação

São Francisco: exposição
permanente em locais públicos
maternidade, dança, anjos, santos,
animais, entre outras. Junto a cada
uma, placa e QR Code que
redireciona a um link com detalhes
sobre a obra, o roteiro, a artista e os
diversos ateliês da cidade.
O secretário Municipal de
Turismo de Santo Antônio do
Pinhal, Fábio Santos, disse que a
exposição ganhará roteiro exclusivo e
integrará todos os artistas da cidade:
A nossa ideia sempre foi integrar os
artistas locais, e Odette Eid será o
ícone para essa integração nesse guia
que será distribuído ao público.

Reabertura do Museu Mazzaropi Piscina de ondas
A

ntiga sede da PAM Filmes, o
terreno de 160 mil metros
quadrados, em Taubaté, no interior
do estado de São Paulo, abriga o
Hotel Fazenda Mazzaropi, a
Cachaçaria Mazzaropi e o Museu
Mazzaropi  que reabriu suas
portas ao público após período
fechado por conta da pandemia. A
PAM Filmes foi a produtora do
ator, cineasta e humorista Amácio
Mazzaropi, que eternizou
personagens marcantes, como Jeca
Tatu, criado por Monteiro Lobato.
Fundado em 1992, o museu
reúne um acervo completo sobre a
vida de Amácio, que estrelou filmes
como Jeca Tatu, Chofer de
Praça e Um Caipira em
Bariloche. São mais de 20 mil itens,
que variam desde fotos até
6
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documentos, móveis e objetos
usados nas gravações. Além disso,
os visitantes podem ver de perto
alguns dos equipamentos que a
PAM Filmes usava para desenvolver
suas produções entre 1950 e 1980.
Na exposição permanente
Mazzaropi, o Brasil e a Felicidade
é possível ver como Mazzaropi viu
o Brasil mudar, principalmente por
conta da transformação de São Paulo
em uma grande metrópole. A

Acervo sobre a trajetória
de Amácio Mazzaropi

experiência reúne música, arte,
ciência e objetos cenográficos. O
local também conta com um
anfiteatro para 350 pessoas, que
recebe eventos como o Festival de
Cinema e a Semana Mazzaropi.
Além disso, os visitantes podem
aproveitar o passeio para conhecer o
Empório Mazzaropi, que tem filmes
e livros do artista.
O complexo está aberto ao
público aos sábados e domingos, das
8h30 às 12h30. Já os tours especiais
para grupos são realizados durante a
semana e aos finais de semana, mas
precisam ser agendados com 10 dias
de antecedência, no telefone (12)
3634.3446.

O

Divulgação

Thermas da Mata: investimento de R$ 10 milhões

parque aquático Thermas da
Mata, em Cotia, no interior do
estado de São Paulo, inaugurou
piscina de ondas. A novidade
promete ser hit e não sair mais da
cabeça de quem visitar o destino,
com os gestores do parque, Américo
Marona e Sérgio Salomão,

celebrando passo importante para a
retomada do turismo. O Thermas da
Mata fez investimento de R$ 10
milhões na atração e estima
incremento de público em 50%. Nos
últimos seis meses de
funcionamento, o local recebeu mais
de 150 mil visitantes.

Veículos & Negócios
Fotos Divulgação

Moderno e
econômico
Na estrada pode render 16
km/l, performando bem
com uso de gasolina
NELSON TUCCI

O

Tracker, SUV compacto da
GM, entrou na 3ª geração.
Do primeiro modelo,
mexicano, ao atual, brasileiro, muitas
coisas mudaram. Veículos &
Negócios pegou um desses para um
rolé esperto. Avaliamos e gostamos
do que vimos.
Externamente é um outro
veículo, quando comparado com o
Sancho anterior. Redesenhado, em
nossa opinião ficou mais bonito,
moderno e ao gosto do consumidor
local. O cofre alto e largo torna-o
imponente.
Com teto solar de linha e uma
tela multimídia de respeito, traz um
interior bem acabado. O carro, no
geral, ficou mais confortável.
Andamos no Tracker Premier 1.2

Turbo, na
cidade e na
estrada. O
compacto
manteve
suspensão
mais robusta
(comparativamente
com os carros
de passeio da
marca, é mais
dura), mas é
muito
tranquilo para dirigir.
Cheio de sensores (de chuva, de
distância dianteira, lateral, de luz
etc) auxilia bem o motorista. Tem
uma correta câmera de ré, portamalas útil de 393 litros e uma
oportuna direção elétrica.
Na estrada percebe-se que o
motor 1.2 Turbo, de 3 cilindros (que
veio a substituir o Ecotech 1.8 do
Cruze), não foi concebido para se
disputar corrida, mas é moderno,
eficiente e, sobretudo, econômico.

Motor do
Tracker
Premier 1.2
Turbo alcança
133 cv a
5.500 rpm

Compensação
de emissões
de CO2

P
Modelo traz
um interior
bem acabado:
tem teto
solar de linha
e uma tela
multimídia
de respeito

Tiramos uma média pouca
coisa acima dos 10 km/l,
no trecho urbano, e na
rodovia o melhor que
chegou  com uma direção
suave, uma única pessoa,
sem bagagem e ar ligado
tempo integral, de 16 km/l.
Optamos por rodar a gasolina.
O câmbio, automático de 6
marchas, vai bem para a capacidade
do motor, que rende 133 cv a 5.500
rpm. Para quem procura beleza,

atualização, praticidade e economia
aliadas pode ser uma boa pedida.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

lataforma de intermediação
de viagens rodoviárias, a
Buser concluiu o primeiro
balanço de seu programa de
sustentabilidade. Desde
setembro de 2021 a startup
oferece aos 6 milhões de clientes a
possibilidade de neutralização de
suas próprias pegadas de
carbono em viagens
intermediadas pela plataforma.
Em três meses de programa, em
parceria com a Carbonext, os
passageiros neutralizaram mais
de 2 mil toneladas de CO2-e. Ao
olharmos para a composição das
emissões de gases poluentes no
Brasil, vemos que o setor de
transportes só fica atrás das
emissões advindas da
agricultura/agropecuária e do
desmatamento, afirma Matheus
Baraúna, líder do programa:
Entendemos que temos
responsabilidade em contribuir
para o controle das mudanças
climáticas.

Ativos digitais atraem investimentos de jovens
J

ovens entre 18 a 25 anos são o
maior público investidor em
criptomoedas, revela o cryptobank
Monnos, que, mesmo atuando com
todas as faixas etárias a partir dos 18
anos, constatou que o perfil mais
novo que lidera o interesse em
investir nos ativos digitais. Para
Rodrigo Soeiro, fundador da
Monnos, a criptoeconomia está
rompendo o conservadorismo do
mercado de investimentos:
Estamos vivendo uma ruptura
geracional e poucos percebem o que
está por vir. A criptoeconomia é a
próxima fronteira do cenário
financeiro e os jovens já sabem
disso, tanto que é um público que

sequer olha para as bolsas de
valores.
Rodrigo afirma que a
criptoeconomia encanta o jovem não
apenas pela alta rentabilidade (e
também alto risco), mas por
envolver oferta de inovações em
vários setores, especialmente games
e tecnologia de maneira geral: A
criptoeconomia é uma revolução que
iniciou no setor financeiro, mas
começa a dragar novos campos,
como entretenimento, games, moda,
bebidas. Quando algo atinge
diferentes esferas simultaneamente,
é natural que novos públicos surjam,
para acompanhar esse movimento.
Podemos dizer que a criptoeconomia

tende a crescer na mesma proporção
que o engajamento dos jovens por
ela.
Trata-se de um
rejuvenescimento do perfil do
investidor brasileiro. Uma pesquisa
realizada em fevereiro pela B3 com o
Estadão mostrou que a idade média
do investidor pessoa física no
mercado de ações do Brasil recuou
quase 11 anos desde 2016, passando
de 48,7 para 37,9 anos. Além disso,
o público com idade de até 24 anos
já é 12% do total de investidores do
país, o que corresponde a 600 mil
pessoas.
Com o advento das fintechs, o
mercado financeiro se tornou mais

digital e barreiras foram rompidas,
avalia o empresário: Atualmente,
tudo que envolve finanças está
extremamente atrelado à tecnologia,
o que se intensifica ainda mais com a
criptoeconomia. E no universo
cripto, o que antes era
intencionalmente complexo, pouco
transparente e entediante, se tornou
fascinante, repleto de oportunidades
e translúcido.
Outro aspecto que atrai os
jovens são os NFTs, sigla que vem
da expressão non-fungible token
(token não fungível). Os NFTs são
um tipo de tokens criptográficos que
representam algo único no mundo e
que não possui um valor

predefinido, mas sim subjetivo. São
tokens que não podem ser trocados
como as criptomoedas, mas
comprados e vendidos a partir de
lances ou ofertas. E o seu fator de
exclusividade acaba chamando a
atenção, detalha Rodrigo.
Atualmente, os NFTs são
mundialmente conhecidos por
proporcionarem a compra de
diversos bens virtuais, como jogos,
roupas (skins) de avatares, memes,
obras de arte, músicas, terrenos
virtuais, entre outros. Alguns
modelos de negócios baseados em
NFTs já estão provendo ganhos
através de jogos, caso do game Axie
Infinity.
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Revisão de
protocolos na
endometriose

A

Sociedade Europeia de
Reprodução Assistida
(Eshre) revisou os protocolos de
diagnóstico e tratamento para
endometriose  uma das
condições mais associadas à
infertilidade feminina, chegando
a ser diagnosticada em mais de
30% das pacientes que não
conseguem engravidar e buscam
avaliação médica. Segundo o
ginecologista Rodrigo Hurtado,
da clínica Origen, não se sabe
ainda se a endometriose é fruto
de uma questão genética,
imunológica, metaplásica ou
correlacionada a outras doenças.
O fato é que ela é hormônio
dependente: sua atividade
responde à produção do
estrogênio, hormônio feminino
mais prevalente entre a primeira
menstruação e a menopausa,
explicou Hurtado, que é
professor do Departamento de
Ginecologia da Faculdade de
Medicina da Universidade
Federal de Minas Gerais
(UFMG).
Duas revisões interessantes
no guia 2022 dizem respeito ao
diagnóstico da endometriose:
uma delas abrange dois grupos
de mulheres cujas faixas etárias
não eram previstas antes 
meninas que ainda não
menstruaram e mulheres pósmenopausa. Essa abrangência
trazida agora é interessante, pois
leva o médico a ter um olhar
mais ampliado do problema, que
pode aparecer mais cedo do que
imaginávamos e persistir pós
período fértil, afinal, esta é uma
doença que impacta a vida da
mulher desde sempre, diz o
médico.
A segunda mudança no
protocolo diz respeito ao
diagnóstico e tratamento inicial:
antes, se havia suspeita de
endometriose, eram solicitados
obrigatoriamente exames de
ultrassom e sangue, e, na
sequência, laparoscopia e
biópsia. Esta linha de raciocínio
deixou de ser o chamado
padrão ouro. Se a paciente
tem sintomas muito significativos
 dor pélvica, menstruação
dolorosa e, em casos mais
graves, dificuldade em
engravidar, já iniciamos o
tratamento imediato.
8
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Um pet dócil
Tranquilo, este tipo
de quelônio exige
poucos cuidados

Covid-19 diminuiu
acompanhamento
oftalmológico

Dificuldade de
enxergar é maior
na mulher
Efeito cascata das
constantes oscilações
hormonais

P

esquisa do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE) aponta que a grande
dificuldade de enxergar e a perda da
visão é 50% maior entre as
mulheres. Segundo o oftalmologista
Leôncio Queiroz Neto, do Instituto
Penido Burnier, de Campinas, a
pesquisa confirma levantamento
que realizou no hospital há alguns
anos. Para ele, a maior dificuldade
de enxergar da mulher é um efeito
cascata das constantes oscilações
hormonais, que aumentam a
produção de radicais livres nos
olhos, e de doenças sistêmicas,
como a diabetes e hipertensão, mais
prevalentes entre elas. A boa notícia
é que a mulher valoriza mais a saúde
ocular. Levantamento do
oftalmologista em 2,1 mil
prontuários do hospital, revela que

desde o início da pandemia o
acompanhamento oftalmológico foi
30% mais regular entre as 1,2 mil
mulheres do grupo, do que entre os
800 homens. A má notícia, é que a
Covid-19 aumentou a irregularidade
do acompanhamento oftalmológico
de 65% para 75% entre os que têm
alguma dificuldade para enxergar.
Para Queiroz Neto, o maior
cuidado da mulher com a visão está
associado ao perfil psicológico da
população feminina e à sinalização
de alterações, como a miopia,
dificuldade de enxergar à distância,
que é 20% maior entre elas. O
maior contato dos olhos com a
evaporação de produtos de limpeza,
cosméticos e maquiagem na região
dos olhos também estimula
processos alérgicos entre elas. Isso
faz com que tenham 15% mais
astigmatismo. De tanto esfregar ou
coçar os olhos, a córnea, lente
externa do olho, fica irregular e
forma múltiplos focos sobre a
retina, deixando a visão desfocada
para perto e longe, frisa o
especialista.
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É MUITO bom conviver
com um jabuti, afirma o
médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti.
Esse tipo de pet é muito
Jabuti: criação regulada pelo Ibama
dócil, tranquilo e exige
conservacionista, pois quem
poucos cuidados, diminuindo
regula a criação doméstica é o
muito o trabalho do tutor. Não
Ibama, alerta o veterinário: As
necessita de vacinas, como cães e
duas espécies permitidas são o
gatos, e são mais independentes,
jabuti-tinga e o jabuti-piranga,
argumenta Filetti, que é professor
que são originárias da América
universitário, mestre em Saúde
do Sul. Os jabutis que podem ser
Pública, pós graduado em Saúde
comercializados vem com chip e
Pública, Clínica Veterinária e
certificado do Ibama.
Cirurgia Médico Veterinária.
O jabuti é um animal
Ele explica que o jabuti
pertence à ordem os quelônios, ou ectotérmico, pois a temperatura
interna é regulada a partir de sua
seja, répteis com casco. A
temperatura externa. Tempo muito
principal diferença entre três
quente ou frio e locais úmidos
conhecidos quelônios está no
podem fazer mal ao jabuti, que
habitat: tartarugas, aquático;
gostam da temperatura entre 26 a
cágados, semiaquático; jabuti,
terrestre. Cada um tem um tipo de 30 graus. Se a temperatura ficar
baixa o metabolismo deles fica
alimentação e estrutura corporal.
lento o que dificulta na
Os cágados vivem em pântanos e
movimentação e alimentação.
lodos. As tartarugas gostam de
Os jabutis estão acostumados
água e assim tem um formato
a uma umidade média de 70-80%.
hidrodinâmico para se locomover
Um local muito seco dificulta a
na água. Já os jabutis têm casco
respiração dos jabutis e podemos
bem mais forte para se proteger
ter o ressecamento do casco e
no ambiente terrestre.
doenças dermatológicas e
O jabuti se alimenta de
respiratórias. O sol ajuda pela
carnes, frutas, legumes e
emissão de raios UVB e UBA, que
verduras. Hoje, muitos
auxiliam na vitamina D, que tem
criadores e zoológicos
função importante na questão
administram ração canina de boa
imunológica e a síntese de cálcio
qualidade para estes quelônios.
no organismo. Caso não tenha
Existem rações especificas para
banhos de sol existem lâmpadas
os jabutis, acrescenta Filetti.
especificas para répteis que emitem
Importante saber que para se
esses raios evitando deformação
adquirir um jabuti ele deve ter um
em ossos e casco.
certificado de um criador
PLATAFORMA de saúde para
cães e gatos, a Plamev Pet
pretende faturar R$ 24 milhões
este ano, seguindo o ritmo de
crescimento conquistado em 2021.
Segundo a empresa, no ano
passado a companhia expandiu
suas vendas em mais de 216%. A
projeção está alinhada ao plano
estratégico, que tem como meta
até dezembro beneficiar 50 mil
pets com o plano de saúde da
empresa. Estimativas da
Associação Brasileira da
Indústria de Produtos para

Animais de Estimação (Abinpet)
indicam que o Brasil tem hoje 81,5
milhões de cães e gatos. Além dos
planos, a Plamev Pet criou um
modelo de assistência, a partir de
R$ 14,99 por mês, que prevê
teleorientação Vet, até duas
consultas por ano, auxílio doenças
graves e funeral que podem
reembolsar até R$ 1,5 mil. Este
modelo também inclui um auxílio
desemprego, que isenta do
pagamento da mensalidade por
até três meses caso o tutor perca o
emprego.
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www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
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Jo Ribeiro, Márcia Stival
e Anna Dennz: lindas
amigas, na inauguração
da Ultrafarma Moema,
na Rua Gaivota, 576,
capital paulista.

José Benedito Júnior,
Mauro Marques e Paulo
Cintra, no Transamérica
Expo Center, na capital
paulista: conferindo as
novidades na Expo
Revestir 2022, presencial
+ digital, que em março
agitou o segmento da
construção civil.

z É possível! Acreditar é

essencial, mas ter atitude é o que
faz a diferença, livro do
estimado Nei Serra, ex-prefeito
de Cubatão: lançamento
acontecerá em 7 de abril, às 19
horas, no plenário da Câmara de
Vereadores de Cubatão.
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z Construtora MBigucci, de São

Bernardo do Campo, no Grande
ABC, promoveu encontro para
divulgar o Residencial Easy São
Vicente, na Rua Campos Sales,
68, Centro, e destacar os
investimentos e benfeitorias que
está trazendo para a cidade.

z Até 3 de abril, o Praiamar

Shopping, em Santos, expõe
The Classic Rock Experience,
idealizada pela artista plástica Fe
Mota, que conta a história de
grandes artistas que marcaram o
gênero musical e fizeram história.

z Exposição Biografias

Femininas permanece em cartaz
até 8 de abril, na Biblioteca
Alberto Sousa, Centro Histórico
de Santos, sobre a vida de
grandes autoras brasileiras e da
Baixada Santista.

z Após o cancelamento nos

últimos dois anos, o 7º Encontro
Brasileiro de Autos Antigos será
de 21 a 24 de abril, na Praça
Adhemar de Barros, em Águas de
Lindóia/SP, com a exposição de
mais de 800 veículos e 700
modelos disponíveis para venda.

z Até 4 de maio estão abertas em
www.sanssoucibrasil.com as
inscrições gratuitas para os
projetos artísticos ao Festival
Internacional de Videodança
Sans Souci.
z Exposição em realidade
aumentada, Um Passo Além - o
Multiverso da Arte, até 30 de
março, no 3º piso do Brisamar
Shopping, em São Vicente, com
obras do artista plástico Nilson
Ferreira Junior, o Nill.
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Cadu Heilberg: novo
diretor da divisão
Private da
construtora e
incorporadora
Vitacon, no
momento em que a
empresa desenvolve
arrojado plano de
ação aos clientes que
investem de R$ 1 a
R$ 200 milhões e
têm a oportunidade
de participar de
projetos que
proporcionam
retorno sobre o
capital e
rentabilidade acima
da média do
mercado.

Fabiano Nagamatsu, CEO da OstenMoove: em 2022, aceleradora
pretende investir R$ 100 milhões de reais em startups que serão
interessantes para seu portfólio comercial e o desenvolvimento
profissional dos futuros unicórnios no país.
Divulgação
Divulgação

Flávio Zarzur,
eleito presidente
do Conselho de
Administração da
Eztec. filho mais
velho de Ernesto
Zarzur fundou a
companhia em
1979, ao lado do
pai e do irmão
Silvio, com foco
em manter o
legado do pai:
fortalecer a
reputação da
empresa no
mercado, com
retorno a
clientes e
acionistas.

Arquiteta
Teresa Simões
e Andrea Pilar,
diretora da
Saccaro SP:
encontro no
restaurante Le
Jardim, do
hotel
Rosewood, na
Bela Vista,
para celebrar
os bons
resultados da
parceria.
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Inspiração
carioca
Espaço combina boutique
de carnes e boteco de
cerveja...
BRUNO SCARPA

R

ecém-inaugurado em
dezembro, inspirado nos
melhores e mais famosos
cartões postais do Rio de Janeiro, o
Seu Tijuca, em Santos, reuniu os
amigos Alex Potenza, Alessandro
Arouca, Leonardo Lamberti e
Leandro Funayama. Eles se juntaram
para criar e fazer algo diferenciado
em Santos, combinando uma
boutique de carnes para churrascos e
confraternizações, durante o dia,
com um boteco de cerveja para
celebrar e reunir a família e amigos,
na parte da noite.
Dentre os destaques da casa

estão o
criado na
tijuca,
composto por
bolinho de
feijoada
recheado com
couve
manteiga
acompanhado
de uma
deliciosa
geleia de
pimenta, e o vidigal, bolinho de
mandioca recheado com carne
desfiada acompanhado de vinagrete.
A linguiça de costela na parrila
também é um diferencial do Seu
Tijuca, juntamente com os pães
recheados nos mais diversos
sabores.
Tudo isso pode ser saboreado

com um dos drinks exclusivos da
casa, como o búzios, feito com
gin, purê de blueberry, água tônica e
espuma de blueberry. A casa também
possui diferentes rótulos de cerveja,
para todos os gostos.
A sobremesa fica por conta do
cristo redentor: uma caneca
lambuzada com mel, ovomaltine,

Seu
Tijuca:
inspirado
em
cartões
postais do
Rio de
Janeiro

farofa de
bolacha,
creme de
cheesecake,
sorvete de
creme
finalizado
com
chocolate
branco.
O Seu Tijuca está localizado na
Avenida Washington Luiz, 386, no
Gonzaga, com horário de
funcionamento de segunda a quintafeira e domingo, das 17 horas à meia
noite, e sexta-feira e sábado, das 17
horas até uma da manhã. Pode ser
encontrado nas redes sociais como
@seutijuca

Harmonizando
com vodka

A

vodka, além de um dos
destilados mais apreciados
do mundo na elaboração de
drinks, é também versátil no
preparo de receitas culinárias ou
harmonizando com pratos e
sobremesas. Foi no ano de 1893,
na Rússia, que o cientista Dmitri
Ivanovich Mendeleiev resolveu
misturar água e álcool em
diferentes proporções e chegou
ao equilíbrio desejado: 40% de
álcool e 60% de água. Depois
disso a bebida incolor, de sabor
característico e teor alcoólico
entre 35 e 60% conquistou o
mundo. Hoje a vodka é utilizada
na produção de drinks e pratos
culinários, sendo opção para
acompanhar várias receitas.
Na maioria das vezes, a vodka
é utilizada para cozinhar a carne
e agregar sabor, diz Gabriel
Saragó, bartender parceiro da
destilaria Kalvelage.

Um apaixonado pelo chorinho santista

O

jornalista, escritor, crítico, letrista e criador do lendário jornal O Pasquim, Sérgio Cabral, gravou seu depoimento ao
Programa Memória-História Oral em 23 de abril de 2013, no estúdio da Universidade São Judas (Campus Unimonte). Na
entrevista, Cabral conta sobre sua brilhante carreira como jornalista e crítico musical e de sua admiração pelo Clube do
Choro de Santos, do qual foi conselheiro por vários anos.
SÉRGIO de Oliveira
Cabral Santos nasceu no
Rio de Janeiro, em 17 de
maio de 1937. Nascido
no bairro de Cascadura,
foi criado em
Cavalcante. Órfão de pai
desde os quatro anos de
idade, começou sua
carreira em 1957, como
repórter policial do
Diário da Noite, jornal vespertino dos Diários Associados. Em 1969, já como
editor político do jornal Última Hora, juntou-se a Jaguar e Tarso de Castro
para a criação do jornal semanal O Pasquim. Durante a ditadura foi
temporariamente preso por seu ativismo como jornalista.
Apaixonado também por futebol, Cabral escrevia a coluna Onde o Rio é
mais carioca, no Jornal do Brasil e, por ocasião da Copa de 62, participou
da mais famosa mesa-redonda esportiva do rádio: a Resenha Facit, ao lado
de João Saldanha, Armando Nogueira e Nelson Rodrigues.
Assinou colunas no Jornal dos Sports, Última Hora, O Globo e O Dia,
onde escreveu até 1993. A partir de então, atuou como produtor de discos,
repórter, redator, cronista e editor em diversos jornais, revistas e emissoras
de TVs. Querido por todos, Sérgio Cabral frequentava as rodas do pessoal
do jornalismo, do futebol e da música. Boêmio, sentava-se à mesa com
Cartola, Elton Medeiros, Jaguar, Nelson Cavaquinho, Lan, Paulinho da Viola,
Martinho da Vila, Hermínio Belo de Carvalho, Rildo Hora, João Nogueira,
Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outros.
A partir de 1977 dedica-se principalmente à literatura, tendo publicado
mais de uma dezena de livros, entre eles: Pixinguinha, vida e obra (1977); O
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Sérgio: por vários anos foi
conselheiro do Clube do
Choro de Santos
chorinho, Cabral fez parte do conselho de
administração do Clube do Choro de Santos,
sobre o qual dá sua opinião: Os Clubes do
Choro, que tiveram origem no Rio de Janeiro nos
anos 1970, espalharam-se pelo Brasil.
Atualmente, como não tenho viajado muito, não
sei se ainda é assim. O que sei é os Clubes do
Choro existentes em Santos e Brasília são tão
maravilhosos que valem por um país inteiro.
Assista o depoimento completo de Sérgio
Cabral no canal oficial do Programa MemóriaHistória Oral no Youtube, no endereço
www.youtube.com/
programamemoriahistoriaoral

ABC do Sérgio Cabral (1979); Tom Jobim (1987); No tempo do
Almirante (1991); No tempo de Ari Barroso (1993); Elizeth Cardoso,
vida e obra (1994); Antonio Carlos Jobim  Uma biografia (1997);
Nara Leão  Uma biografia (2001) e Grande Otelo  Uma biografia
(2008), entre outros. Cabral foi, ainda, vereador por três legislaturas,
de 1983 a 1993, e conselheiro do Tribunal de Contas do
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
Município do Rio de Janeiro até maio de 2007, quando se
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
aposentou aos 70 anos.
www.fundasantos.org.br
Fã do gênero musical popularmente conhecido como

