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Capa: Luiz Carlos Ferraz.

O jornalista Luiz Carlos Ferraz, editor do
Perspectiva, inova e, em vez de relatar mais uma
de suas peregrinações pelos Caminhos de
Santiago, revela em “Passos do Amor” a
peregrinação de São Francisco, realizada há
800 anos, entre 1213 e 1215.............Págs. 6 e 7.
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Divulgação

Programa ECB:
meta de edifício

comercial que
gere 100% da
sua energia é

totalmente
viável

Corumbá, no Mato Grosso, conhecida como a “Capital
do Pantanal”, tem no turismo uma das grandes forças de
sua economia.............................................................Pág. 9.
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OBrasil ainda é um país muito
atrasado, burocrático, no que

se refere à constituição de novas
empresas. A herança cartorial é um
mal terrível para o país. Temos uma
legislação absolutamente complexa e
arcaica que torna o ato jurídico de
formação de uma nova sociedade,
cooperativa, ou associação, um
caminho tortuoso. É muito comum
protocolar-se dois documentos
idênticos nos órgãos registrários, em
que um é aprovado e outro volta
com exigências, normalmente
estapafúrdias. Isso demonstra a falta
de critérios técnicos uniformes pelas
pessoas encarregadas de analisar os
documentos societários levados a
registro. Atualmente, as Juntas
Comerciais, ainda que tenham uma
série de defeitos a serem corrigidos,
têm sido mais céleres do que os
Cartórios Civis. Os Cartórios,
lastreados não apenas na
interpretação velhaca da lei, mas
apegados à questões burocráticas
sem qualquer expressão, criam
problemas graves àqueles que se
utilizam de seus serviços. Uma
penosa e relevante questão que os
usuários das repartições registrárias
enfrentam ocorre em cada momento
em que os indivíduos a quem cabe

analisar os atos societários,
extrapolam suas funções e proferem
exigências que interferem
diretamente na vida dos entes
jurídicos, ou nos sócios, violando,
assim, a liberdade de empreender.
Ora, há assuntos que não cabem aos
analistas técnicos pronunciarem-se,
mas que são rigorosamente de
interesse dos sócios, ou associados.

Nos países cuja legislação é mais
avançada, não existem algumas
peculiaridades que,
desnecessariamente, a legislação
brasileira obriga que se contenha nos
contratos sociais. No Brasil, para
citar um exemplo, o Código Civil
obriga que o contrato social explicite
o objeto social da sociedade. Ou
seja, a sociedade tem a obrigação de

definir quais as suas atividades
empresariais. Isso é um atraso
fenomenal. Nos países em que a
legislação modernizou-se, não há
essa obrigação. Uma sociedade
constitui-se mediante o
preenchimento de um formulário
com dados essencialmente básicos
da nova sociedade. A rigor, à
sociedade é permitido atuar em
todos os segmentos. Se porventura
os sócios não desejarem que a
sociedade atue em uma área
específica, no formulário de
constituição deve constar essa
exceção. É exatamente o oposto do
que ocorre no Brasil, que não
consegue desgarra-se dessa estrutura
registrária obsoleta.

No momento em que o país
necessita novos empreendimentos,
novos empregos, o governo e o
Congresso deveriam rever essa
legislação que tantos obstáculos cria
para constituir uma nova pessoa
jurídica. Em vez de dificultar, a
legislação deveria militar em favor de
quem quer criar novos empregos,
empreender.

Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Murray Neto: há assuntos que
só interessam aos sócios

Corumbá: às
margens do rio

Paraguai, na
fronteira com a

Bolívia

Divulgação

Cada vez mais, e mais cedo, os jovens estão sendo atraídos
para a musculação e a suplementação com o desejo de
adquirirem um corpo sarado...................................Pág. 10

AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima

Programa EcoCommercial Building (ECB) apresenta
um modelo de construção que alia preservação de
recursos naturais à viabilidade econômica............Pág. 8.

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução

Início da história da Avenida Dona Anna Costa foi
manchada de sangue, que o tempo tratou de limpar, até
se tornar uma bela página da nossa memória......Pág. 12.

Acervo FAMS

Avenida Dona
Anna Costa: anos
30, vista do
Monte Serrat

Santos e suas históriasSantos e suas históriasSantos e suas históriasSantos e suas históriasSantos e suas histórias

Como Francisco

O utra vez o exemplo vem de Francisco,
 mais precisamente de sua fantástica
peregrinação, uma jornada de 2.500

quilômetros que ele realizou a partir de sua
cidade natal, Assis, na Itália, para demonstrar
sua fé e devoção ao Apóstolo de Jesus, talvez o
preferido, aquele denominado junto com o
irmão João de “Filho do Trono”, São Tiago,
cujas relíquias repousam na Catedral de
Santiago de Compostela, na Espanha.
Francisco, também chamado de “Alter
Christus”, o Outro Cristo, é o assunto
principal desta edição do Perspectiva e tema
do livro “Passos do Amor”. Aqui, a referência
não é tão somente à efetiva travessia do
poverello, por si só extraordinária, e que
mereceu uma das páginas mais sublimes entre
os relatos medievais sobre seus feitos e de seus
companheiros da recém-criada Ordem dos
Frades Menores, e que àquela época dariam
um novo ânimo ao Cristianismo por meio de
sua forma de evangelizar – e que nada mais

propunha do que seguir a orientação do
Mestre, de oferecer uma Igreja voltada aos
pobres! Neste contexto, para melhor
compreensão do que se pretende colocar à
reflexão, é fundamental contextualizar a
parábola existente nos fatos revelados, enfim,
na tradição viva que foi legada ao longo de
séculos de história, e trazê-la para aplicá-la
ao nosso tempo. Assim, a sugestão é que a
viagem, em vez de envolver centenas ou
milhares de quilômetros, seja apenas interior;
e que a pobreza perseguida não seja
vinculada à miséria, e sim, como a humildade,
associada à virtude. Pode parecer difícil,
talvez; ou fácil demais, não é. Mudar
paradigmas neste momento conturbado exige
uma revolução na forma de agir de cada
cidadão, para inspirar outras pessoas no
âmbito de sua comunidade, e de cada
governante, pela responsabilidade que possui
numa sociedade em crise, que insiste em
pregar o “salve-se quem puder”.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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NELSON TUCCI

Veículos & Negócios

– Bom Dia. Este é o modelo
novo?

– Novíssimo.
– E o que tem de diferente do

modelo normal?
– Tem um motor anormal.
Esse diálogo é a fiel reprodução

do que aconteceu no último dia 13,
em uma parada na cidade de
Araquari, vizinha de Joinville, em
Santa Catarina, entre duas senhoras
ocupantes de um SUV que gostaram
do visual do up! TSI, automóvel
testado pelo Jornal Perspectiva.

De fato, é inevitável falar ou
escrever sobre este lançamento sem
começar pelo motor. Trata-se de um
moderno três cilindros, 12 válvulas,
com 999 cm³ de cilindrada, Total
Flex, com potência de 101 cv (74

Pequeno notável carrega 105 cv

kW) a 5.000 rpm, a gasolina, e 105
cv (77 kW) à mesma rotação, com
etanol. Em linguagem direta, diria
que o motorista percebe logo os dois
estágios no acelerador que eu
classificaria como “básico” o 1° e o
2° como “não tem pra ninguém”. A
suspensão é bem calibrada e o

câmbio, manual de cinco marchas
curtas, é bom e favorece a economia.

O motor turbocompressor é
realmente “animal”. Este
megacompacto, de grande eficiência
no torque, traz outra vantagem: é
econômico. Em nosso teste, o
consumo urbano foi de 9,9 km/l

(etanol) e 13 km/l (gasolina). No
rodoviário, 12,2 km/l (e) em trecho
com serra e de 12,6 km/l (e) em via
normal. Já com gasolina atingiu
excelentes 18,3 km/l e com um
detalhe importante: duas pessoas,
porta-malas completo e ar ligado.

Diferentemente de outros
modelos, da própria VW inclusive,
com o ar ligado o motor do up! TSI
não cai. Aliás, o ar-condicionado,
direção elétrica e vidros e travas
elétricos são muito bem-vindos no
modelo que limita o espaço para o
quinto passageiro, mas não para o
motorista e nem para o carona.

Para marcar a diferença da
versão anterior, ele traz a tampa
traseira do porta-malas e o teto em
preto. O nosso foi o branco, que
traz ainda detalhes em azul (portas e
retrovisores). À exceção do preço de
entrada – o modelo parte de R$
43.490,00 –, pode-se dizer que a
Volkswagen acertou a mão no up!
TSI.

O motor turbocompressor
do up! TSI é realmente
“animal”

Lucas Zunder

up! TSI: com
gasolina atingiu

18,3 km/l

E xperiência pioneira vai
consolidar a parceria entre a

Toyota do Brasil e o Hospital
Santa Cruz, de São Paulo: a
instituição receberá ações do
Sistema Toyota de Produção
(Toyota Production System –
TPS), metodologia de práticas
industriais da montadora. Desde
setembro, equipe da Toyota
avalia o Santa Cruz na melhoria
contínua de seus processos na
área de Pronto Atendimento,
visando diminuir o tempo de
espera dos pacientes e otimizar o
atendimento médico. O objetivo é
que, após seis meses de
capacitação, o método seja
incorporado pelo hospital em
diversos departamentos,
elevando a produtividade e
gerando benefícios ao público.

Toyota vai
parar no
hospital...



4     Setembro/2015     Perspectiva

LEANDRO AYRES

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

� Pesquisa do Instituto Brasileiro de
Estudos Sociais, Política e Estatística
(Ibespe), realizada em nove cidades da
Região Metropolitana da Baixada Santista,
apurou o drama de 54% da população que
entendem que sua situação financeira piorou
em 2015. Para 34% a situação está como no
ano passado e apenas 11% considera que a
situação atual é favorável.

� Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) criou o “Placar da
Justiça”, posicionado em frente ao Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios (Tjdft), em Brasília, para conscientizar e esclarecer
cidadãos sobre o número de processos que chegam ao Judiciário e
quantos desses poderiam ser evitados se setores de serviços regulados
cumprissem a legislação e respeitassem direitos do consumidor. Estima-
se que um novo processo chegue às varas e fóruns do país a cada cinco
segundos. O Placar faz parte do movimento “Não deixe o Judiciário
parar” e avalia que mais de 42 milhões de processos poderiam ser
evitados, gerando economia de R$ 63 bilhões aos cofres públicos.

� Valter José Vieira, de São Vicente, envia e-mail indignado com
o fato de que cada vereador custa ao santista R$ 350.000,00
ao mês. Ao mesmo tempo, protesta pela falta de informações
financeiras das administrações públicas. Valter alerta ainda

para a importância de o cidadão saber o número de funcionários em cada
Secretaria e órgão público, informação que há de interessar ao
administrador ao longo de seu mandato para nortear suas ações: “O que
ocorre nas administrações, e a cada mudança de gestão, são obras e
serviços iniciados e não concluídos, pagamento a fornecedores sempre em
atraso com eminente estado de greve e voracidade no aumento de tributos”.

� Hotéis, pousadas, motéis
ou serviços de hospedagem,
bares, restaurantes,
lanchonetes ou similares,
casas noturnas de qualquer
natureza, clubes,
associações recreativas ou
desportivas, edifícios
comerciais e públicos, estão
obrigadas no Estado de São
Paulo, pela Lei nº 15.458/
2015, a exibir placa com o
Disque 180, para denúncia
de violência, abuso e
exploração sexual contra a
mulher. O descumprimento
gera sanções, como
advertência e até multa.

� Organização Social (OS) Amigos do Guri
oferece oportunidade para jovens entre 18 e
25 anos: o programa de intercâmbio
Musicians and Organizers Volunteer
Exchange (MOVE). Em janeiro de 2016,
serão enviados dois músicos para a Noruega
e dois para o Malawi, onde ficarão por seis
meses. No site www.projetoguri.org.br

Acidade de Santos é
conhecida por alguns dados
notáveis: foi o berço da

República no século XIX com os
irmãos Andradas; possui o maior
porto da América Latina; é potência
esportiva e tem no Santos Futebol
Clube o seu maior expoente; e está
entre as melhores cidades do país
para se viver. Pouca gente sabe, mas
aqui também foi construído “o
primeiro shopping center das
Américas” e que ainda hoje mantém
as suas atividades. Refiro-me ao
Super Centro Comercial do
Boqueirão, que completou 50 anos
em setembro. Inserido em um bairro
tipicamente residencial, entre as ruas
Oswaldo Cruz, Lobo Viana e

Álvares de Azevedo, o shopping
atende os seus clientes oferecendo
uma estrutura com 140 lojas de
diversos segmentos – de cafeterias e
restaurantes a boutiques e sapataria,
de floricultura a lotérica.

O “Super Centro”, como é mais
conhecido, passou por algumas
transformações ao longo de sua
história. Em 1965, quando foi
inaugurado, metade do seu espaço
era destinado à venda de produtos
manufaturados e industrializados e a
outra metade eram boxes que
vendiam gêneros alimentícios, como
na feira livre. Suas praças de lazer já
abrigaram chafarizes, que serviam de
viveiros para tartarugas e até carpas.
Outros animais já fizeram parte do
cenário, como os mascotes Chicão
(sagui) e Fred (papagaio) na década

de 80. Neste ano o centro comercial
passou por uma grande reforma e
sua fachada foi renovada, se
adequando aos novos tempos para
seguir atraente.

Para celebrar esta data, durante
todo o mês de setembro foi montada
uma exposição fotográfica na praça
de eventos com 22 painéis que
retratam todas estas fases. Este
acervo veio dos próprios lojistas, da
Fundação Arquivo e Memória de
Santos (FAMS) e das fotos atuais,
que tive o prazer de fazer. Ainda
integrando as comemorações, haverá
um jantar dançante com a
apresentação de Moacyr Franco no
Clube de Regatas Vasco da Gama no
dia 11 de outubro. O ingresso custa
R$ 120 e pode ser adquirido no
local.

Para celebrar seu primeiro ano de
existência, o CCBEU Photo

Club apresenta de 14 a 28 de
setembro a exposição fotográfica
“Olhar Santista” na praça de eventos
do piso térreo do shopping Parque
Balneário, no Gonzaga, em Santos.

Fazem parte da mostra 30
fotógrafos da Baixada Santista, entre
profissionais e amadores, que
apresentam suas obras impressas em
quadros: Adriano Azevedo, Alaor
Junior, Alexandre Andreazzi,
Amanda Freschi, André Luís
Ferreira, Anete Costa, Angela
Gouveia, Armando Martins, Arthur
Abreu, Babi Bertagnoli, Bruna
Duarte, Bruna Veloso, Celio
Straulino, Éder Willian, Jacqueline
Vieira, Josi Elias, Laurival Camargo,
Luiz Alexandre, Marcos Costa,
Marcos Ortolani, Marcus Cabaleiro,
Maria Clara Chinen, Nataly Lima,
Regina Lopes, Ricardo Di Blazi,

Rinaldo Branquinho, Soraya Alves e
Maria Luiz Silva.

O CCBEU Photo Club é
coordenado pelo fotógrafo André
Luís Ferreira e visa agregar
profissionais, amadores e
entusiastas desta arte, para discutir
ideias, conceitos e promover
passeios fotográficos, palestras.

“Olhar Santista” no CCBEU Photo Club
workshops e troca de experiências.

Os encontros acontecem às
quartas-feiras, das 20 às 22 horas. na
sede do CCBEU, na Rua Azevedo
Sodré, 101, Gonzaga. Para participar
o interessado deve contribuir com
taxa mensal de R$ 40. Mais detalhes
em www.facebook.com/
ccbeuphotoclub

Imagens & Palavras

50 anos do Super Centro Boqueirão

Até final do mês
exposição de
fotos decora a
praça de eventos,
resgatando as
diferentes fases
do shopping

Leandro Ayres
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Trabalho

trabalhando em excesso de jornada.
Segundo Andréa, existem cerca de
320 ações trabalhistas contra a
empresa tramitando no Tribunal
Regional do Trabalho na 2ª região
(TRT2). As decisões judiciais não
são favoráveis: “Verificamos várias
sentenças condenando a Porto
Seguro ao pagamento de horas
extras”, diz, ao frisar que o excesso
de jornada pode fazer com que os
trabalhadores desenvolvam fadiga
crônica.

OMinistério Público do
Trabalho em São Paulo
(MPT-SP) ajuizou ação civil

pública contra a Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais por
submeter dezenas de empregados a
jornadas além do limite legal e pelo
não pagamento de horas extras,

atraso de salários e não recolhimento
ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS). O órgão pede R$ 1
milhão em indenização por danos
morais coletivos. A investigação que
resultou na ação partiu de denúncia
sigilosa recebida pelo órgão em
2012. O MPT, em conjunto com o
Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), concluiu após o inquérito
civil que operadores de
teleatendimento realizavam horas
extras frequentemente e, em certos

casos, ultrapassavam as duas horas
máximas delimitadas por lei. A
empresa também atrasou parte dos
salários, deixando de pagar
integralmente os empregados até o 5º
dia útil, e não recolheu ao FGTS
mais de R$ 1,2 milhão. Outra
irregularidade estava no vale-
transporte, que mesmo pago em
dinheiro não era computado como
salário, contrariando a legislação e
reduzindo a base de cálculo para
diversos benefícios trabalhistas.

A Porto Seguro se recusou a
analisar a proposta de acordo do
MPT, em que se comprometeria a
regularizar a situação, alegando que
as situações relatadas seriam
“esporádicas”. Entretanto, segundo
a procuradora do Trabalho Andréa
Tertuliano, responsável pela ação,
uma primeira fiscalização constatou
que 551 trabalhadores estavam
sendo prejudicados. Já na segunda
auditoria, foram flagradas 345
operadoras de teleatendimento

R$ 1 milhão por jornadas excessivas!
Ação foi resultado de
denúncia sigilosa
recebida em 2012
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Surpreendendo a cada novo
livro sobre os mistérios do
Caminho de Santiago, na

Espanha, em “Passos do Amor – A
peregrinação de Francisco, de Assis
a Santiago de Compostela” o
jornalista Luiz Carlos Ferraz, editor
do jornal Perspectiva, inova e, em
vez de relatar mais uma de suas
peregrinações pelos Caminhos de
Santiago, ele revela a peregrinação de
São Francisco, realizada há 800
anos, entre 1213 e 1215. Na
escassez de documentos sobre a
odisseia do poverello ao longo dos
2.500 quilômetros que separam (ou
unem) as duas cidades santificadas,
Ferraz recorre à tradição para
compor a obra, refletindo sobre qual
teria sido o itinerário de Francisco,
adicionando recursos improváveis na
Idade Média e, naturalmente,
temperando com o conhecimento
adquirido ao longo de suas cinco
peregrinações a Santiago, que somam
cerca de 2.000 quilômetros a pé (*)!

O resultado dessas pesquisas
está em “Passos do Amor”, que será
lançado nas comemorações do Dia
de São Francisco, em 4 de outubro,

no Santuário Santo Antônio do
Valongo, no Centro Histórico de
Santos. O encontro será a partir das
10 horas – e se prolongará até às 17
horas, em meio a atividades
programadas pelo Santuário em
parceria com a Prefeitura –, quando
o autor recepcionará seus amigos, os
amigos de Francisco, de Santiago...,
conversará sobre o Caminho e
também estará expondo fotos de
“Pedras do Caminho”, sobre suas
peregrinações e que resultaram em
quatro livros sobre o tema.

A peregrinação de Francisco a
Santiago de Compostela é revelada

no
Capítulo 4
do Fioretti
di San
Francesco:

– No princípio e fundação da
Ordem, quando os frades eram
poucos e ainda não tinham tomado
os lugares, São Francisco, por sua
devoção, foi a Santiago da Galícia...

O Fioretti, ou Florilégio de São
Francisco, são relatos conhecidos
desde a Idade Média, traduzidos do
latim para o italiano, possivelmente
por um frei da Toscana. Eles
derivam do livro Actus beati
Francisci et sociorum eius, ou
“Feitos de São Francisco e de seus
companheiros”, escrito entre os anos
1331 e 1337 por Frei Hugolino de
Montegiorgio, também chamado Frei
Hugolino de Santa Maria.

Ao se aceitar esta tradição,
Francisco (5 de julho de 1182 - 3 de
outubro de 1226), com cerca de 32
anos, peregrinou de Assis a Santiago
de Compostela, não só para celebrar
as relíquias do Apóstolo de Jesus,
Santiago, mas também para anunciar
o encontro com o Papa Inocêncio
III, ocorrido em 23 de abril de 1209,
quando o Sumo Pontífice o
autorizou a prosseguir com sua
fraternidade, apoiando Francisco em
sua disposição de “reconstruir a
Igreja” por meio de seu estilo de
evangelizar.

Na busca por resgatar os passos
de Francisco, o maior desafio do

jornalista foi definir o
itinerário de Assis a
Santiago de
Compostela –
especialmente nos

trechos de Itália e França,
considerando que na Espanha é forte
a tradição sobre a presença de
Francisco –, o que foi feito com a
ajuda da internet, ao indicar o litoral
do Mar Mediterrâneo como a rota
mais segura. Com base nesta
sugestão e nas pesquisas realizadas
com fontes franciscanas – com
grande colaboração do frei Juan
Natalio Saludes Martinez, da Ordem
dos Frades Menores (OFM) de A
Coruña, na Galícia, Ferraz criou um
Caminho inédito. Inédito e, ao
mesmo tempo, muito semelhante
com o itinerário que conheceria
algum tempo depois, quando, ao

Qual teria sido o itinerário de Francisco?
Livro recria a
célebre
peregrinação a
Santiago de
Compostela

Caminho de Santiago

Reprodução Google

Fotos Luiz Carlos Ferraz e Sandra Netto

(*) Em 2009, Caminho Francês, 800 km em 29 etapas; 2010, Caminho
Português, 240 km em 10 etapas; 2012, Caminho Aragonês, 180 km em sete
etapas; 2013, Caminho Sanabrês, 420 km em 16 etapas; e junho passado,
Caminho Primitivo, 320 km em 13 etapas.

“Passos do Amor”:
resgate da
célebre
peregrinação de
São Francisco

Sandra e
Luiz Carlos no

Monte Subásio,
em Assis:

celebrando 30
anos de união,

perseguindo os
passos do
poverello

Autor criou o
possível itinerário
percorrido por
Francisco entre
1213 e 1215

Silêncio em
Eremo Delle
Carceri, no alto
do Monte
Subásio, Assis:
local de oração
de Francisco

Leito de São
Francisco no
Santuário La

Verna: grade de
ferro sobre a

rocha da gruta
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final da viagem, teve acesso à
exposição “Peregrino e novo
apóstolo – San Francisco no
Camiño de Santiago”, no Colexio de
Fonseca, em Santiago de
Compostela, numa realização da
Xunta da Galícia em parceria com o
Gobierno da España, o Fondo
Europeu de Desenvolvimento
Rexional, a Província Franciscana de
Santiago, o Fegamp e a USC.

Realizada no âmbito das
comemorações do 8º centenário da
peregrinação, a mostra incluiu o livro
“Pellegrino e nuovo apostolo, San
Francesco nel Cammino di
Santiago” (Xunta da Galícia, 2014),
onde consta um mapa sugerindo a
rota de Francisco, sem precisar,
contudo, a fonte dos estudos. Uma
rota muito semelhante como a
elaborada pelo jornalista. Entre os

Caminho de Santiago

textos da publicação, Ferraz destaca
artigo de Paolo Caucci von Saucken,
do Centro Italiano di Studi
Compostellani, que se refere ao
plano da Confraternita di San
Jacopo di Compostella, da Itália, de
peregrinar de Assis a Santiago de
Compostela – o que, conforme
apurou posteriormente, foi feito,
mas não por uma pessoa ao longo
dos 2.500 quilômetros (como
realizado por Francisco!), mas na
forma de um revezamento, em
grupos de várias pessoas.

Segundo Ferraz, a peregrinação
total de Assis a Santiago de
Compostela continuaria inédita, ou,
pelo menos, ele diz não ter
conhecimento de que alguém a teria
realizado, como fez o poverello.
Também no seu caso, em vez de
realizá-la a pé, idealizou um
percurso para ser atravessado em 14
etapas, utilizando trem, ônibus e
carro.

Assim é que, na Primavera do
ano passado, para celebrar o 8º
centenário da famosa peregrinação
(amplamente comemorada na
Espanha e Itália), o jornalista viajou
para a Itália com a esposa, a
jornalista Sandra Netto,
aproveitando a oportunidade para
também festejarem os 30 anos de
união do casal. Com essa disposição,
juntos percorreram cidades, vilas,
pueblos, na Itália, França e Espanha,
conversando com moradores,
religiosos, ouvindo a tradição viva
sobre a peregrinação de Francisco.

A viagem foi feita ao ritmo de

Fotos Luiz Carlos Ferraz e Sandra Netto

uma verdadeira peregrinação, ou
seja, permanecendo um dia, uma
noite, em cada cidade, ou pueblo,
pesquisando, fotografando,
conversando sobre Francisco, e
retomando o Caminho na manhã
seguinte – com exceção do grandioso
Santuário de Lourdes, onde o casal
ficou duas noites e comemorou o
amor: afinal, Luiz e Sandra lá
estavam em 12 de junho!

A primeira etapa neste novo
Caminho de Francisco foi de Assis a
Chiusi Della Verna, um trecho de
114 quilômetros – onde está
localizado o Santuário do Monte
Alverne, pertencente à OFM, e,
segundo a tradição, Francisco
recebeu os estigmas, as chagas de
Jesus em seu corpo, em 17 de
setembro de 1224. De Chiusi Della
Verna o casal seguiu para Livorno,
205 quilômetros; depois, Livorno a
Gênova, 177 quilômetros; Gênova a
Mônaco, 182 quilômetros; Mônaco

a Marselha, na França, 228
quilômetros; Marselha a Toulouse –
o trecho mais longo da travessia –,
403 quilômetros; Toulouse a
Lourdes, 173 quilômetros. Após
duas noites em Lourdes, Jaca, na
Espanha, 128 quilômetros; Jaca a
Undués de Lerda (passando pelo
Monastério de San Juan de la Peña),
118 quilômetros; Undués de Lerda a
Puente la Reina (passando por
Javier, Sangüesa, Rocaforte, Ermida
de Eunate e Obanos), 67
quilômetros; Puente la Reina a
Burgos (por Santo Domingo de la
Calzada), 177 quilômetros; Burgos a
León (por Castrojeriz), 177
quilômetros; León a O Cebreiro
(passando por Villafranca del
Bierzo), 157 quilômetros; O
Cebreiro a Santiago (por Samos),
161 quilômetros. Ao final, com base
nas quilometragens informadas pelo
site de buscas Google, foram
percorridos 2.467 quilômetros.

Na Capela dos Santos
Mártires, na Catedral de
Santo Domingo de la
Calzada: no retábulo de
1530-1532, a representação
de Francisco recebendo em
seu corpo os estigmas

Ponte sobre o rio Arga, que dá nome a Puente la Reina,
do século XI, ponto emblemático do encontro entre os

Caminhos Aragonês e Francês: por aqui passou
Francisco!

Todo-Poderoso,
no Pórtico da

Glória, na
Catedral de
Santiago de

Compostela: ao
final da

peregrinação,
Francisco

apreciou a obra
de mestre Mateo

Convento e igreja
de São Francisco,
em Santiago de
Compostela
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ACastelatto, pisos e
revestimentos em concreto

arquitetônico, participou em
setembro da feita Equipotel São
Paulo, com exibição da linha Ekko
Plus, utilizado pelo arquiteto Paulo
Lúcio de Brito no jardim de entrada
do Hotel Modelo. Além de ser
resistente a alto tráfego, o produto
possui permeabilidade de 6mm/
segundo, o que permite a rápida
passagem do fluxo de água pelas
peças. Dessa forma, a água fica

armazenada por um período nas
camadas de base e sub-base, que
funcionam como reservatório e
filtro, facilitando ainda mais sua
chegada ao lençol freático. Como
resultado da solução sustentável,
contribui para a drenagem das águas
pluviais para o subsolo, evitando o
empoçamento da água e
minimizando enchentes. O produto
é indicado para calçadas,
estacionamento de veículos de
passeio e acessos externos.

Piso de concreto é
solução sustentável

Produto
contribui
para a
drenagem
das águas
pluviais para
o subsolo

Divulgação

Oatual cenário de crise
energética reforça a
importância da economia de

recursos naturais e a reformulação de
condutas que tenham como objetivo
diminuir o consumo nos edifícios,
responsáveis por 40% da demanda
total de energia mundialmente. Para
atender essa demanda, o Programa
EcoCommercial Building (ECB) –
iniciativa global da MaterialScience –
apresenta um modelo de construção
que alia preservação de recursos
naturais à viabilidade econômica,
garantindo a construção de prédios
adaptados às condições climáticas de
qualquer lugar do planeta com
operação de baixo consumo de
energia e recursos.

“Recentemente foi feito um
estudo com unidades do Programa
ECB de diversos países e ficou
provado que a meta de um edifício
comercial que gere 100% da sua
energia é totalmente viável,
independente da condição climática
do país”, comenta Fernando
Resende, gerente do Programa
EcoCommercial Building no Brasil.
O estudo também apontou que em
10 anos é factível recuperar o
investimento feito para a construção
de um prédio deste tipo.

Um dos pontos-chave para o
sucesso de uma construção
sustentável é a busca pela redução
do consumo de recursos em sua
operação. Diversas escolhas feitas
na etapa de projeto e construção vão
impactar significativamente a fase
operação, que ao contrário do que se
imagina, corresponde a 75% dos
custos do ciclo de vida de um
edifício, contra 20% da fase de
planejamento e construção e 5% da
fase de demolição e remoção.

O uso de tecnologias passivas,
como isolamento térmico, fachadas e

Modelo de edificação é
capaz de gerar 100% da
energia utilizada

Alternativa para a crise

coberturas translúcidas, elementos
de sombreamento e proteção solar,
ventilação natural, entre outros,
contribuem significativamente para
esta economia, sem impactar
significativamente o custo inicial.
“Em alguns casos, é possível até
eliminar equipamentos de ar
condicionado e reduzir
consideravelmente a iluminação
artificial”, completa Resende.

A MaterialScience mantém
ECBs na Alemanha, Bélgica, China,
Estados Unidos e Índia. No Brasil, o
projeto foi lançado em 2012 e
apenas dois anos depois foi o
primeiro prédio privado do Brasil a
receber a certificação LEED-NC
Platinum, e deve ser o primeiro a
gerar 100% de sua demanda anual de
energia com fonte solar, além de
alcançar uma redução de 50% nos
custos anuais de energia e eliminação
de ar condicionado em 95% dos
espaços, com amplo uso de
elementos passivos. Adicionalmente,
o edifício atinge uma redução de
95% do consumo de água potável.

“Justamente por representarem
parcela significativa do consumo de
energia global, a melhora da
eficiência energética nos edifício terá
cada vez mais um papel
fundamental. Além da escassez da
energia e água, temos vivenciado

questões como o aquecimento global
e o crescimento populacional
acelerado o que tende a dificultar
ainda mais a situação e, por este
motivo, a forma de pensar o edifício
tem que mudar”, afirma Resende.

Sexto projeto da MaterialScience
no mundo e primeiro da América
Latina, o EcoCommercial Building
Brasil emprega coberturas e as
fachadas feitas com chapas de
policarbonato Makrolon de alto
desempenho. O material permite que
a luz natural seja aproveitada,
retendo até 50% do calor, com
baixíssimo peso, o que reduz custos
com estruturas. Painéis com núcleo
de poliuretano (PU) garantem o
isolamento térmico do edifício,
reduzindo até 90% o calor
transmitido por coberturas e
paredes. A tecnologia diminui a
espessura de isolamento e
possibilita velocidade de execução,
ao substituir as convencionais
paredes de alvenaria. Para tornar o
ambiente mais saudável e aumentar a
durabilidade do prédio foram
aplicadas tecnologias de PU a base
de água em tintas, adesivos e
selantes. Adicionalmente, o edifício
faz uso de energia solar, sistemas de
automação que equilibram luz
natural e artificial, tratamento de
águas pluviais, entre outros.

Divulgação

ECB: primeiro
prédio privado do
Brasil a receber a
certificação LEED-
NC Platinum

Construção
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Conhecida como “Capital do
Pantanal”, Corumbá, no
Mato Grosso, tem no

turismo uma das grandes forças de
sua economia. Com o bioma
ocupando 60% de seu território, a
cidade é porta de entrada para
brasileiros e estrangeiros
interessados em conhecer as belezas
naturais de um dos mais ricos
ecossistemas do planeta.

No primeiro semestre deste ano,
115,9 mil turistas, brasileiros e
estrangeiros, movimentaram meios
de hospedagem, restaurantes e
demais serviços ligados ao turismo,
o que gerou R$ 104,1 milhões à
economia da cidade, de acordo com o
Observatório do Turismo de
Corumbá, organização que coleta
dados sobre o segmento na região.

Até o fim do ano, a expectativa é
superar a marca dos 214.564 turistas
registrada em 2014 e alcançar um
crescimento de 3%. Segundo o
levantamento, a maior parte dos
visitantes (74,8%) veio do Brasil,
liderados pelo Sudeste (34,9%),
Centro-Oeste (33%) e Sul (15,68%).
A presença dos estrangeiros também
é marcante, especialmente de
holandeses, franceses e ingleses. Se
considerado todo o estado, foram

61,9 mil
visitantes
internacionais
no ano passado,
49,3% a mais
do que em

2013, devido à Copa do Mundo.
No início do ano, o bioma foi

eleito o quarto melhor destino para
apreciação de vida selvagem no
mundo, em votação promovida pelo
portal de notícias dos Estados
Unidos, o USA Today. Além disso,
Corumbá tem seu conjunto
histórico, arquitetônico e
paisagístico tombado desde 1993
pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional.

Cidade recebeu 115,9 mil
pessoas no primeiro
semestre

Corumbá atrai turistas
Divulgação

Corumbá, às
margens do
rio Paraguai:
aumento de
3% no volume
de turistas

Com a
expectativa de
gerar R$ 6

milhões em negócios, o Hiper
Feirão de Viagens Flytour
acontecerá de 2 a 4 de outubro, no
Mendes Convention, em Santos.
Na sexta-feira, das 12 às 22, no
sábado, das 10 às 22, e no
domingo, das 11 às 20 horas, mais
de 130 expositores apresentarão
marcas nacionais e internacionais,
oferecendo assistência em viagem,
locação de carros, bilhetes aéreos,
diárias de hotéis, cruzeiros
nacionais e internacionais,
ingressos para shows, parques e
espetáculos e pacotes de viagem.

Participam do evento
representações de destinos
internacionais e órgãos do trade
dos Estados Unidos (Visit
Orlando, Visit Florida, Experience

Kissimmee, Visit Tampa Bay, Las
Vegas Convention and Visitors
Authority, Los Angeles Tourism
and Convention Board e San
Francisco Travel), Caribe,
América do Sul e Europa (Turismo
de Portugal). E, do Brasil, além do
Ministério do Turismo, de Bento
Gonçalves, Gramado, Paraíba,
Bahia, Pernambuco, Maceió,
Porto Seguro, Espírito Santo,
Santos e Região, entre outros.

Estão programados shows ao
vivo, apresentação de danças
folclóricas, presença de
personagens da DreamWorks pelo
Beto Carrero World, o Papai Noel
de Blumenau e promoções
relâmpagos.

A entrada é gratuita e o 1 kg
de alimento será trocado por um
brinde “Copo dos Minions da
Universal Studios”.

Hiper Feirão agita
trade em Santos
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Cada vez mais, e mais cedo,
os jovens estão sendo
atraídos para a musculação e

a suplementação com o desejo de
adquirirem um corpo sarado. Como
o assunto envolve dúvidas,
principalmente dos pais, que
desconhecem os riscos dessa busca –
e às vezes, também, os benefícios da
prática da atividade física desde cedo
–, o educador físico e coach
Cristiano Parente e a nutricionista e
coach de bem-estar, Lara Natacci,
relacionaram os principais mitos e
verdades que envolvem a
combinação da musculação e
suplementação na adolescência.
Parente foi eleito o melhor personal
trainer do mundo, em concurso
internacional promovido pela Life
Fitness.

Há idade mínima para a
prática da musculação?

Mito. O que limita alguém a
começar a musculação, além do fator
motivacional, é o tamanho dos
equipamentos. Eles são feitos para
pessoas com determinada altura.
Quando uma criança ou adolescente
está abaixo desse mínimo, o
equipamento não consegue se ajustar
e se adaptar a ela. Com
acompanhamento de educador físico,
que determinará os tipos de
movimento e cargas a serem
utilizadas, não há qualquer limite

mínimo de idade para iniciar a
prática da musculação. Os
movimentos ali realizados não se
diferem dos já feitos pelas crianças
ou jovens rotineiramente.

A musculação na adolescência
traz benefícios?

Verdade. A prática da
musculação bem como de qualquer
outra atividade física deve começar
desde cedo. A musculação, inclusive,
em muitos casos, tem menos
sobrecarga de pesos do que outros
esportes, desde que a intensidade
seja controlada pelo educador físico.
Entre os benefícios,
desenvolvimento do corpo de
maneira melhor; produção hormonal
mais regulada; ganho de massa
muscular; mais consumo de energia;
circulação controlada; menos
acúmulo de gordura; entre muitos
outros.

Musculação e suplementação

Mulheres suecas na pós-
menopausa que faziam ou

tinham feito Terapia de Reposição
Hormonal (TRH) apresentaram
taxas mais elevadas de remoção de
catarata em comparação com
mulheres que nunca fizeram TRH. A
relação foi apurada em estudo com
mais de 30.000 mulheres, que
indicou que o consumo de álcool
pode aumentar este efeito da TRH.
Mais de 4.300 cirurgias de catarata
foram realizadas nas participantes
do estudo, entre 1997 e 2005. “A
catarata é mais prevalente em
mulheres na pós-menopausa do que
nos homens em idades semelhantes”,
diz o oftalmologista Virgílio
Centurion, diretor do Instituto de
Moléstias Oculares (IMO): “Isto
implica que as diferenças hormonais
estão envolvidas no surgimento da
catarata e sugere um possível papel
do estrogênio”.

TRH é fator de
risco para a
catarata?

Há maior risco de lesão aos
jovens?

Mito. Os riscos de lesão na
musculação são exatamente os
mesmos da execução de qualquer
outro movimento, como um simples
ato de levantar e sentar ou na
realização de qualquer tipo de
esforço. Basta fazer o trabalho
controlado que o jovem não se
machucará ao realizar exercícios.

Suplementos alimentares
potencializam resultados nos
jovens?

Mito. Esse, aliás, é um problema
recorrente não só dos jovens, mas
dos frequentadores de academia em
geral. Além do consumo
indiscriminado, sem orientação
especializada, o problema mais
comum é o consumo exagerado.

Jovens que usam suplementos
podem sofrer riscos à saúde?

Verdade. A constatação de que o
uso exagerado e desnecessário dos
suplementos alimentares acarreta
riscos à saúde também vale para os
jovens. E os riscos são inúmeros.

Parente: mitos e verdades
desta combinação entre
adolescentes

Musculação, como outras
atividades físicas, deve
começar desde cedo

Divulgação
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

www.blogdasandranetto.zip.net
sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� “Tapas: design espanhol para
gastronomia”, produzida pela
Acción Cultural Española (AC/E)
com curadoria do designer e
arquiteto Juli Capella,
permanecerá até 8 de novembro
no Museu da Casa Brasileira, em
São Paulo, com visitação de
terça-feira a domingo, das 10 às
18 horas.

� “Muretas na Cidade” é o tema
da Tarefa Fotográfica da
Secretaria Municipal de Turismo
de Santos, que receberá
trabalhos até 15 de outubro, com
foco nas 15 muretas espalhadas
nos jardins da orla. As imagens
serão postadas no portal
www.turismosantos.com.br e os
autores das três mais curtidas
receberão brinde de Santos.

� Com percursos de 3k, 7k, 14k
e 21k, para iniciantes e
experientes, a prova “O Rei da
Montanha” acontecerá em 25 de
outubro, em Mogi das Cruzes, na
Região Metropolitana de São
Paulo. O tema é “Like a Running
Stone”, com inscrições limitadas
em www.oreidamontanha.com.br

� Divino Sobral apresenta entre
27 e 29 de outubro, na Fundação
Pinacoteca Benedicto Calixto, em
Santos, a oficina Liga-Sacola, do
Itaú Cultural Workshop
Singularidades-Anotações:
Rumos Artes Visuais, para
apenas 20 vagas, com inscrições
de 14 a 18 de outubro.

� Em segundo livro, Marcos
Maciel lança “Composição
Poética” na quarta-feira, 30 de
setembro, às 19h30h, no Ferry
Boat Plaza Shopping, em
Guarujá.

� “Extremos da Riqueza Mato-
Grossense: Cerrado, Pantanal e
Floresta Amazônica”, da artista
plástica Tania Pardo pode ser
apreciada até 11 de outubro no
Catavento Cultural, no Palácio
das Indústrias, em São Paulo.

� reSPira São Paulo – Árvores
Paulistanas agita até 10 de
outubro o Espaço Cultural
Conjunto Nacional, na Avenida
Paulista, Sampa, utilizando a
fotografia para ampliar a
consciência ecológica na paisagem
urbana, com mostras,
documentários e espaço para
interação do público.

� 18ª edição do São Paulo Boat
Show movimenta o mercado
náutico, de 1º a 6 de outubro, no
Transamérica Expo Center, na
capital paulista, com 100
expositores do universo náutico.

S
   antos comemorou em 22 de setembro o Dia Mundial sem
  Carro com o lançamento do programa “Sou Mais Bike” e a
 inauguração da ciclovia na Avenida Coronel Joaquim

Montenegro (Canal 6): uma pista com 1,8 quilômetro de extensão,
ampliando para 37,2 quilômetros a malha de ciclovias na cidade.
Acompanhado de secretários municipais, colaboradores e
incentivares do ciclismo, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa
chegou ao Canal 6 de bike e, após inaugurar oficialmente o novo
trecho, foi de ônibus para o seu gabinete, no Paço Municipal:
“Estamos realizando obras importantes, especialmente na Zona
Noroeste, para estimular mais deslocamentos com bikes, o que
significa que são menos carros nas ruas, aumentando ainda mais a
qualidade de vida na nossa Cidade”, disse Paulo Alexandre.

Dia Mundial Sem Carro

Prefeito
Paulo

Alexandre
Barbosa

chegou ao
evento de

bike

Santos ganhou mais 1,8 km de ciclovia no Canal 6, facilitando a
ligação por bicicleta entre o porto e a orla da praia

Nelson Pinto Rema Jr., subcomandante da GM, Antonio Silva
Gonçalves, presidente CET, e Paulo Miyashiro, presidente Fupes

Rivaldo Santos, secretário de Comunicação e Resultados, seguido
por Jessé Teixeira, incentivador das ciclovias em Santos

Isabela Carrari/Secor-PMS

Ao final, prefeito Paulo Alexandre retornou ao Paço de ônibus

Isabela Carrari/Secor-PMS

Isabela Carrari/Secor-PMS

Sandra Netto

Sandra Netto
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BRUNO SCARPA

Divulgação

Mesa Litoral

Prestes a completar oito anos
de casa, o Al Kabir é
referência na Baixada Santista

quando se fala em comida libanesa.
Dirigido por Faisal Assaf, sua
esposa Siham e o filho Tarek, a
família tem como princípio básico
para gerir o negócio o respeito,
tanto com o cliente quanto com os
funcionários, o que, segundo Faisal,
é muito importante para que os
clientes gostem e sempre voltem ao
local – sem esquecer do bom
atendimento, que é essencial.

Dentre os pratos do cardápio,
destaque, sem sombra de dúvida,

para o Festival Vegetariano, com
várias opções, entre elas, as pastas
homus, babaganouche e qualhada
seca. E ainda o tradicional charuto
de folha de uva e o charuto de folha
de repolho, tabule e a tradicional
kafta, o arroz com aletria e o arroz
libanês com carne moída e
amêndoas, além dos pratos

executivos.
Faisal enfatiza que todos os

ingredientes usados são importados
e de primeira linha. “Nosso
restaurante procura sempre manter
o sabor nos pratos com uma comida
artesanal e bem trabalhada”, diz o
proprietário.

Entre as bebidas típicas, o Al

Kabir oferece a limonada
libanesa, a Red Night, que é
feita de gim, xarope de romã
e morango, e a Red Summer,
composta de limão, xarope
de Morango e água com gás.
Na parte dos doces e
sobremesas, muitas delícias,
como o tradicional raha, o
ataif, que é um crepe
recheado com nozes regado
ao mel de flor de laranjeira,

e o mahlabii, uma geleia com calda
de damasco e uva passa.

O Al Kabir fica localizado na
Rua Jorge Tibiriçá, 28, Gonzaga, em
Santos, e é encontrado na internet
no site www.alkabir.com.br, no
Facebook como Al Kabir Culinária
Libanesa e no Instagram
@restaurantealkabir.

Toque
libanês
Todos os ingredientes
usados são importados e
de primeira linha

Al Kabir: família tem
como princípio
básico para gerir o
negócio o respeito,
tanto com o cliente
quanto com os
funcionários

Em sua 6ª
edição, o
Festival
Gastronômico
Sabores de

Itanhaém acontece até 18 de
outubro envolvendo 48
restaurantes, bares, pizzarias e
quiosques. O evento é promovido
pela Prefeitura, por meio da
Secretaria Municipal de Turismo,
e é destacado no guia “Rota dos
Sabores”, que lista os principais
pratos da gastronomia local, a
relação dos participantes, assim
como os principais atrativos
turísticos e onde se hospedar no
município. Os estabelecimentos
que participam do Festival são
identificados com banner,
aventais personalizados,
bandanas, certificado e displays
de mesa.

As delícias
da culinária
de Itanhaém

Divulgação


