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Duas das 50 melhores 
vinícolas enoturísticas do 

mundo são uruguaias

Para passar as férias em um 
vinhedo ao estilo de James Bond 
nas majestosas montanhas e va-
les da América do Sul, basta se-
guir as dicas de especialistas da 
indústria do vinho, gastrono-
mia e de viagem de todo o mun-
do. Os mesmos se reuniram em 
Londres no início de julho, para 
a noite inaugural dos prêmios 
de melhores vinhedos do mun-
do, criado para distinguir o me-
lhor do vinho moderno.

Segundo o criador do prêmio, 
Andrew Reed, em entrevista à 
CNN “o vinho é um reflexo de 
seu ambiente único, seu terroir. 
Não se trata apenas de vinho, 
mas de um todo”. A vinícola ven-
cedora foi a mendozina Zuccardi, 
do Vale do Uco - Argentina. Em 
segundo lugar ficou a uruguaia 
Garzón, fundada pelo engenheiro 
Alejandro Bulgheroni, localizada 
no departamento de Maldonado, 
reconhecido pelo júri na área da 
sustentabilidade. 

A Bodega Bouza também ob-
teve um lugar entre os melhores 
do mundo, ocupando o 44º lugar. 
O Uruguai é um país pratica-
mente desconhecido no universo 
internacional dos produtores de 
vinho, que entrou no enoturis-
mo há menos de duas décadas, 
hoje vê seu esforço para posicio-
nar-se globalmente coroado com 
duas de suas vinícolas premia-
das entre as 50 melhores como 
destino turístico do mundo.

Não é apenas uma lista dos 
melhores vinhedos do mundo, 
esta é uma lista dos 50 lugares 
mais incríveis para degustar 

vinhos e aprender sobre sua 
preparação. Há muitas surpre-
sas, produtores e lugares que 
só a indústria do vinho conhe-
cia. Esse prêmio reforça a posi-
ção do Uruguai na rota dos me-
lhores vinhedos para conhecer, 
além de impulsionar a economia 
por meio do enoturismo.

No Uruguai a diversidade de 
seus estabelecimentos vinícolas 
é incrível. Há maravilhas arqui-
tetônicas modernas e pequenas 
vinícolas boutique. Há vinícolas 
antigas, restaurantes modernos 
e lugares impressionantes para 
celebrar casamentos.

Alguns oferecem algo um 
pouco diferente, como um pas-
seio a cavalo, passeio de carru-
agem por entre as vinhas, uma 
grande coleção de carros clássi-
cos, uma coleção de arte valio-
sas, aventureiro mountain bike, 
cavalgadas, ou uma cozinha 
com lareiras. 

Vale a pena visitar a to-
das as vinícolas. Sem exceção! 
Oferecem paisagens deslum-
brantes e excelentes vinhos. Sob 
qualquer ótica, eles são lugares 
especiais. Para o amante do vi-
nho, a chave do paraíso.

Carmel Taíba Exclusive 
Resort inicia operações 

dezembro, no Ceará; 
reservas estão abertas

O Carmel Taíba Exclusive 
Resort, localizado na praia de 
Taíba (distante 75 km a oes-
te de Fortaleza, no município 
de São Gonçalo do Amarante), 
inicia as operações em dezem-
bro deste ano. O novo hotel da 
rede Carmel iniciou, nesta quar-
ta-feira (31/7), as reservas pelos 

seus canais de venda oficiais 
para que os hóspedes tenham 
uma experiência inesquecível 
no novíssimo resort de luxo no 
litoral do Ceará. Os primeiros 
check-in estão previstos para o 
dia 18 de dezembro.

Com atendimento exclusi-
vo, gastronomia de alto padrão 
e hospitalidade que encanta, 
o projeto arquitetônico é assi-
nado por Marcelo Franco, in-
teriores de João Armentano e 
paisagismo de Alex Hanazaki. 
Localizado em um rochedo so-
bre as falésias que se projeta 
para o mar, o hotel de dois hec-
tares possui 36 acomodações, 
divididas em elegantes e priva-
tivas villas, com belas vistas, de-
senhadas para garantir confor-
to e luxo nos mínimos detalhes. 
Lá, o vento frequente, praia de 
mar quente, areia fina e coquei-
ros a todo lado formam o ce-
nário perfeito para o dolce far 
niente. Sem contar a black pool 
- piscina de fundo escuro, que 
ganha tonalidade esverdeada 
devido aos reflexos do céu e mar.

As reservas para o Carmel 
Taíba Exclusive Resort iniciam 
com tarifas promocionais, a par-
tir de R$ 2.500 nos quartos ár-
vore (90 m²), incluindo café da 
manhã. O hotel oferece ameni-
ties L’Occitane au Brésil, bolsa 
personalizada, chinelos, TV Full 
HD (com acesso à Netflix), en-
tre outros. Em alguns quartos, 
há piscina privativa, jacuz-
zi, banheira e sauna. As ven-
das são feitas no site da rede 
Carmel: carmelhoteis.com.br/
carmeltaiba, pelo email reservas 
@carmeltaiba.com.br e pelo te-
lefone (85) 3266-6136 (horário 
comercial).
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Primeiros hóspedes estão programados para fazer 
check-in em dezembro de 2019; diárias, em tarifa 

promocional, custam a partir de R$ 2.500 na categoria básica Vista da praia de Taíba, no Ceará

Ade Sampa oferece curso de 
empreendedorismo gratuito para 

a Zona Norte da cidade
A Ade Sampa - Agência São 

Paulo de Desenvolvimento, en-
tidade vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econô-
mico e Tra balho da Prefeitura 
de São Pau lo, abriu inscrições 
para o Pro gra ma Fábrica de 
Negócios. O programa ajuda-
rá gratuitamente empreende-
dores da Zona Norte da capital 
a concretizar sua ideia de ne-
gócio ou a alavancar um que já 
existe.

“O Programa Fábrica de 
Negócios foi pensado para aque-
las pessoas que querem tirar a 
ideia do papel e validar o negó-
cio. Para isso, foram elaborados 
módulos de qualificação técnica, 
realizados em duas fases, que 
ajudam os empreendedores a 
formular o seu empreendimen-
to de maneira mais consisten-
te, tendo assim mais chances de 
sucesso profissional”, destaca a 

secretária de Desenvolvimento 
Econômico e Trabalho, Aline 
Cardoso.

A primeira fase tem como 
objetivo estimular os parti-
cipantes a trocarem infor-
mações sobre suas ideias de 
negócios, identificarem oportu-
nidades a partir de suas reali-
dades, experiências, aprendiza-
gens compartilhadas e da rede 
de contatos. Com as orientações 
também será possível identifi-
car seu público alvo, exploran-
do as ideias com mais clareza, 
se conectarem com o seu terri-
tório a fim de saberem os pró-
ximos passos para construírem 
soluções inovadoras.

Durante a segunda etapa, os 
empreendedores poderão forta-
lecer as ideias e seus modelos de 
negócio. Na validação os partici-
pantes irão conhecer e adquirir 
ferramentas fundamentais para 

aprimorar o empreendimen-
to. O objetivo principal é levar 
os participantes a desenvolve-
rem seu MVP - Mínimo Produto 
Viável e realizarem sua primei-
ra venda, por meio de uma me-
todologia dinâmica.

As inscrições podem ser 
feitas pelo link: http://bit.ly/
fabrica_savic

Serviço:
Fábrica de Negócios no Digilab 
Savic
Horário: 9 às 16 horas
Local: Digilab Savic
Endereço: Avenida Jardim Ja-
pão, 1.587 - Jardim Brasil

Fases:
1ª fase: “Tenho uma ideia, e 
agora?”: 13 e 14 de agosto
2ª fase: “Teste o seu negócio 
pondo a mão na massa”: 16, 17, 
23 e 24 de setembro

Lei Maria da Penha completa 13 anos 
com necessidade de avançar mais

A Lei 11.340/06, batiza-
da como Lei Maria da Penha, 
completa 13 anos nessa sema-
na e foi responsável por modi-
ficar a disciplina jurídica aplicá-
vel às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. 
Mas, ainda há muito a se fazer. 
Mais de 1,6 milhão de mulheres 
foram espancadas ou sofreram 
tentativa de estrangulamen-
to no Brasil, de acordo com le-
vantamento do Datafolha fei-
to em fevereiro encomendada 
pela ONG Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública (FBSP) para 
avaliar o impacto da violência 
contra as mulheres no Brasil.

Segundo o levantamento, 
grande parte das mulheres que 
sofreram violência dizem que o 
agressor era alguém conhecido 
(76,4%). Mulheres negras e par-
das são mais vitimadas do que 
as brancas; as jovens, mais do 
que as mais velhas. “Os avan-
ços trazidos nesse período de vi-
gência são inquestionáveis. A 

Lei Maria da Penha é conhecida 
pela população e as mulheres se 
sentem mais seguras para de-
nunciar a violência. Mas, in-
felizmente, ainda é pouco. É 
preciso avançar em políticas pú-
blicas de segurança e de cons-
cientização”, avalia o crimina-
lista Edson Knippel, sócio do 
escritório Knippel Advogados, 
e professor da Universidade 
Mackenzie. 

O advogado explica que a 
violência é considerada como 
crime e pode levar o agres-
sor à prisão, antes ou depois 
de sentença condenatória defi-
nitiva. Por uma questão peda-
gógica, a pena nunca pode ser 
de natureza patrimonial (mul-
ta, por exemplo). O agressor 
não pode sair do processo com 
a ideia de que bastou pagar de-
terminada quantia para que a 
violência por ele praticada fos-
se apagada.

“Não existe possibilidade 
de acordo do agressor com a 

vítima. Ainda que a lesão cor-
poral seja leve, o processo segue 
independente da vontade dela. 
Além disso, a legislação bus-
ca proteger a mulher, prevendo 
medidas como o afastamento do 
agressor, garantia de proteção 
policial ou o encaminhamento 
da vítima a abrigos”, ressalta 
Knippel.

Para o criminalista, não 
existe dúvida de que a Lei 
Maria da Penha transformou a 
sociedade. “Porém, é necessário 
caminhar mais. Os serviços pú-
blicos de proteção à mulher de-
vem ser divulgados, facilitando-
se o acesso a eles. Desta forma, 
a mulher será mais informada 
sobre seus direitos e poderá re-
ceber a proteção que é prevista 
em lei. Muitas vezes a mulher 
tem medo ou vergonha de de-
nunciar a agressão. Mas isso é 
necessário, até para que o ciclo 
de violência seja cortado e para 
evitar a ocorrência de um resul-
tado mais grave”.

Cai o número de ações por falta de 
pagamento de condomínio, diz Secovi-SP 

Levantamento realizado men-
salmente pelo Departa men to de 
Economia e Estatística do Secovi-
SP (Sindicato da Ha bitação) no 
Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, mostra que o número de 
ações de cobrança por falta de pa-
gamento da taxa condominial caiu 
9,2% em junho deste ano. No mês, 
foram ajuizadas 798 ações, contra 
as 879 registradas no mês anterior. 
Comparado a junho de 2018 (1.019 
registros), o recuo foi de 21,7%.

No acumulado do primeiro 
semestre deste ano, foram ajui-
zadas 4.918 ações, 16,4% a me-
nos que as 5.886 ações registra-
das nos primeiros seis meses 
de 2018. Nos últimos 12 meses 
(julho de 2018 a junho de 2019), 
foram protocoladas 10.022 
ações, redução de 24,2% na 
com paração com o período an-
terior (julho de 2017 a junho de 
2018), quando foram registra-
das 13.226 ações.

Sérgio Meira de Castro 
Neto, diretor de Condomínios 
do Secovi-SP, atribui essa redu-
ção aos acordos extrajudiciais. 
“Muitos síndicos, com o apoio da 
administradora, têm realizado 
um trabalho junto aos condômi-
nos inadimplentes, os quais têm 
se mostrado receptivos para ne-
gociar, amigavelmente, impedin-
do uma ação judicial que pode, 
inclusive, levar o seu imóvel à 
penhora”, afirma Meira.

Falta de pagamento responde por 
89,1% das ações locatícias em junho

Levantamento realizado pelo 
Secovi-SP no Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo mos-
tra que, das 1.243 ações judiciais 
relacionadas ao mercado de lo-
cação na capital paulista, 1.107 
processos foram motivados por 
falta de pagamento do aluguel, 
representando 89,1% do total 
ajui zado na cidade de São Paulo.

As ordinárias, relativas à re-
tomada de imóvel para uso pró-
prio, de ascendente ou descen-
dente, reforma ou denúncia 
vazia totalizaram 62 ações (5%). 
As ações para renovação com-
pulsória de contratos comerciais 
com prazo de cinco anos respon-
deram por 61 processos (4,9%) e 
as consignatórias, quando há dis-
cordância de valores de aluguéis, 
motivaram 13 processos (1%).

O levantamento mostra ain-
da que houve redução de 17,1% 
no total de ações que ingressaram 

no Tribunal em junho (1.243 
processos), em comparação com 
o mês de maio deste ano (1.499 
processos). Em relação a junho 
do ano passado (1.479 ações), a 
redução foi de 16%.

“A diminuição da quantida-
de de ações indica a consolidação 
de um mercado de locação for-
te. Alguns ainda encontram di-
ficuldades para pagar, mas a lei 
clara, com consequências conhe-
cidas - em alguns casos, o despe-
jo-, permite o bom rumo das loca-
ções”, afirma o advogado Jaques 
Bushatsky, diretor de Legislação 
do Inquilinato do Secovi-SP.

Acumulado - No primeiro 
semestre, as 7.993 ações conta-
bilizadas representaram peque-
na redução de 0,2% em relação 
a igual período de 2018, quando 
foram totalizadas 8.012 ações. 
Também houve queda no to-
tal das ações acumuladas no 

período de julho de 2018 a junho 
de 2019, com o ajuizamento de 
16.031 ações, um recuo de ape-
nas 1% diante do acumulado de 
julho de 2017 a junho de 2018, 
com 16.196 ações.

Entenda o significado de 
cada ação:

Consignatória - movida quan-
do há discordância de valores de 
aluguéis ou encargos, com op-
ção do inquilino pelo depósito 
em juízo.
Falta de pagamento: mo-
tivada por inadimplência do 
inquilino.
Ordinária (Despejo): relati-
va à retomada de imóvel para 
uso próprio, de seu ascendente 
ou descendente, reforma ou de-
núncia vazia.
Renovatória: para renovação 
compulsória de contratos comer-
ciais com prazo de cinco anos.


