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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Cruzeiros responsáveis

P or ser a coqueluche do setor turístico,
sonho de consumo de jovens, casais e
aposentados abonados da Terceira

Idade, os cruzeiros marítimos continuam sendo
na temporada de verão 2009 o centro das
atrações nos portos brasileiros, especialmente
em Santos, onde os investimentos no receptivo
têm sido bastante significativos. Apesar da
diversidade de pacotes temáticos e do
crescente número de embarcações e escalas,
pode-se dizer, contudo, que a movimentação é
tímida, se formos comparar com outros modais
de transporte utilizados no turismo, como o
aéreo e o rodoviário, este, aliás, o campeão
absoluto de acidentes com mortes neste
período de férias – apesar do rigor da
legislação e da vigilância policial.

Dois episódios ocorridos em luxuosos
transatlânticos foram manchete nacional nas
últimas semanas: no MSC Opera, no litoral de
São Paulo, a morte de uma estudante, por
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Em meio a mitos e verdades, há
chás que podem ser aliados
terapêuticos, como o verde e o
branco. No geral, são ótimos
para a hidratação e favorecem a
expectoração...................Pág. 10.

Capa: Arquivo de José Roberto Lisbôa Júnior.

Depois de peregrinar o Caminho de Santiago
de Compostela, o santista José Roberto Lisbôa
Júnior voltou para retribuir a solidariedade e
tornou-se hospitaleiro diplomado para ajudar
peregrinos no Refúgio de Castrojeriz.....Pág. 12.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

Pesquisando o concreto
autoadensável, o aluno de
Engenharia Civil Valdir
Scors, da Ulbra, recebeu o
Prêmio Falcão Bauer de
Inovação Tecnológica, da
CBIC........................Pág. 9.

ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução

excesso de bebida e, eventualmente, ingestão
de droga; no MSC Sinfonia, no litoral da
Bahia, a intoxicação de 380 pessoas, a morte
de uma mulher, no porto do Recife, por causas
que estão sendo apuradas; a internação de
outra, de 87 anos, por problemas cardíacos; o
enfarte de um homem de 71 anos, no porto de
Salvador – enfim, um clima que motivou o
abandono do passeio por 51 dos 2.050
passageiros.

Dir-se-á que os casos estão “dentro da
margem” – até pelo tamanho do mercado,
ainda em evolução. Essa infeliz relatividade,
no entanto, deve ser avaliada com atenção
pelos agentes envolvidos no transporte
marítimo de passageiros na costa brasileira,
para que a crescente demanda do setor seja
tratada com responsabilidade e não continue
sendo associada a tragédias.

PS.: No fechamento desta edição, no navio
Soberano, fretado pela CVC, mais uma morte.

O Museu de Arte Sacra de Santos, no Morro do São Bento,
é uma excelente opção de passeio nas comemorações de
mais um aniversário da cidade...............................Pág. 7.
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Museu de
Arte Sacra de

Santos:
segundo
maior do
Estado na

especialidade

AutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestimaAutoestima

A CPI das Operadoras de Seguros da Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo preparou relação de
convidados a prestar depoimentos...........................Pág. 4.
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Francisco Arrais/Secom-PMS

O Hotel Avenida Palace e a sede da Sociedade Visconde
de São Leopoldo, em Santos, foram tombados pelo
Condepasa..................................................................Pág. 6.
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Chás:
hidratar e ajudar
a expectoração

Reprodução

Participação estrangeira nas
sociedades limitadas

HENRIQUE DE BRIDA

PRMurray

Henrique: curto prazo para
adequação poderá gerar
problemasOvetusto, agora novo, Código

Civil brasileiro, de 10 de
janeiro de 2002, faz aflorar mais uma
polêmica interpretativa, que já causa
dores de cabeça aos juristas e
empresários estrangeiros.

Trata-se da participação de
sociedade estrangeira em sociedade
limitada no Brasil, em decorrência de
interpretação extensiva dada ao
artigo 1.134 do Código Civil.
Segundo esse dispositivo, uma
sociedade estrangeira não pode
funcionar no Brasil sem autorização
do Poder Executivo, ressalvada a
hipótese de ser acionista de
sociedade anônima brasileira. A
interpretação que vem tomando
corpo, ainda que por hora
minoritária, é a de que a regular
constituição de uma sociedade
limitada demandaria a autorização do
Poder Executivo no que tange a
presença do sócio estrangeiro.

Na opinião do autor, contudo, a
lei civil pátria se refere à atuação
“direta ou por meio de filial” de
sociedade estrangeira no Brasil, sem
implicação para o caso em que se
venha a constituir uma sociedade
brasileira própria, cuja participação

da pessoa estrangeira se dê como
quotista ou acionista desta.

Esta interpretação tem suporte
histórico, toda vez que a regra do
artigo 1.134 remonta à do artigo 64
do Decreto-Lei nº 2.627/40, ambos
hoje revogados, e que visava a evitar
a possibilidade do doing business
indireto, sem a participação
acionária em sociedade anônima aqui
constituída.

A interpretação em sentido
contrário também não se sustenta do
ponto de vista do sistema jurídico,
quer interna, quer externamente ao
Código Civil. Ao se cotejar o
polêmico dispositivo com outros do
mesmo Código, surgem no inciso I

do artigo 997, como requisitos do
contrato social, os itens
“nacionalidade e sede dos sócios”, o
que por si só corrobora a
possibilidade de ter-se, sim, sócio
estrangeiro ou com sede no exterior.
Externamente, ao se cotejar o mesmo
dispositivo da lei civil com outros da
lei maior, o artigo 170, e incisos, da
Constituição Federal, ao tratarem
dos princípios gerais da nossa ordem
econômica, não só vedam a
concorrência desleal como ainda
incentivam a participação do capital
estrangeiro na economia nacional.

Conclui-se, para falar com o
ilustre jurista Pontes de Miranda,
tão citado quanto pouco lido, que a
lei se insere entre a História e o
sistema. Ainda que se olvide do
passado, sempre restará o sistema,
vivo e presente no cotidiano do
jurista e do povo, assim como o é a
sociedade estrangeira na vida
nacional.

Henrique De Brida é advogado
de Paulo Roberto Murray –
Advogados, em São Paulo.

Aldrin Bottega/Ulbra
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Luiz Carlos Ferraz

Enfim, a plataforma urbanizada

Denominado Roberto Mário
Santini, em homenagem ao
ex-diretor-presidente do

Sistema A Tribuna de Comunicação,
falecido em 2007, a inauguração do
parque municipal na plataforma do
emissário submarino, no José
Menino, é o ponto alto das
comemorações do 463º aniversário
de Santos. Ao anunciar a entrega do
equipamento, o prefeito João Paulo
Tavares Papa ressaltou a vitória da
comunidade no resgate do espaço e
confirmou a presença do governador
José Serra na solenidade oficial.

A urbanização do local põe fim
ao impasse de mais de três décadas,
entre a Municipalidade e a União.
Durante todo esse tempo, a
Prefeitura foi impedida impediu de
realizar melhorias na área de 43 mil

m², o que facilitou sua ocupação por
desocupados e afastou seu uso pela

população. “Com a reurbanização,
este parque será mais um importante

cartão-postal da Cidade”, festejou
Papa.

A plataforma foi alvo do projeto
“As Ondas Santos 21”, de autoria
do arquiteto Ruy Ohtake e recebeu
investimento de R$ 6.722.784,09,
oriundos da Prefeitura,
Departamento de Apoio ao
Desenvolvimento das Estâncias
(Dade) e Sabesp. Entre as melhorias,
a área foi dotada de espaços
ajardinados, pista de cooper,
ciclovia, playground, pista de skate,
equipamentos de ginástica ao ar
livre, gibiteca, sanitários, bicicletário
e um heliponto, além da escultura da
artista plástica Tomie Ohtake,
inaugurada no ano passado, nas
comemorações ao centenário da
imigração japonesa.

O projeto contemplou

especialmente ampla infraestrutura
para competições de surfe, com
torre de árbitros e arquibancada para
cerca de 600 pessoas, junto ao
quebra-mar, com guarda-corpo em
aço inoxidável, igual aos das
passarelas dos canais, incluindo
espaço para implantação do Museu
do Surfe.

A obra foi executada pela
Terracom, sob supervisão da
Secretaria de Obras e Serviços
Públicos. Finalizando os serviços, a
Terracom realiza o acabamento do
piso cerâmico em toda a área,
pintura dos espaços de apoio,
instalação dos vidros do museu,
paisagismo, linha guia para
deficientes, câmeras de
monitoramento e placas de
comunicação visual.

Retoques no Parque do José Menino:
o melhor presente para Santos

Cidade

Santos, São Vicente e Praia Grande comemoram aniversário em janeiro, com
variado programa de inaugurações, eventos culturais, esportivos e projetos sociais
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� O Tribunal Superior do Trabalho
(TST) decidiu que o Banco do Brasil
está obrigado a pagar R$ 100 mil,
por danos morais, a um ex-gerente
geral de agência, em Santiago do
Chile. Conforme explicou a
advogada Crislaine Simões, do
escritório Innocenti, de São Paulo, a
demissão por justa causa foi
divulgada, por e-mail, a toda a área
internacional do banco.
O Tribunal também
decidiu que a demissão
foi sem justa causa.

� O primeiro ano da Nota Fiscal Paulista
somou R$ 542 milhões em créditos ao
consumidor, informou a Secretaria de
Estado da Fazenda. O programa, que
obriga o consumidor revelar o seu CPF e,
talvez por isso, ainda não é uma
unanimidade, devolve parte do imposto
embutido das compras de varejo. Os
créditos podem ser resgatados em conta
corrente ou poupança ou serem destinados
ao abatimento do valor do IPVA, o que, em
janeiro, já teria beneficiado 236 mil
proprietários de veículos. Houve casos, diz
a Fazenda, em que o IPVA saiu de graça!
Quem adere ao programa também participa
de sorteios mensais. Informe-se no site
www.fazenda.sp.gov.br

Maria Luiza Ulisses de Carvalho escreve para manifestar o
desrespeito ao consumidor que foi vítima na loja Sylvia
Design, da Zachi Narchi, em Santana, Zona Norte da Capital,
ao comprar um sofá por R$ 2.790,00. Teve que pagar parcela

no ato e não recebeu o produto antes do Natal, contrariando o que a
empresa anunciou na propaganda. “Vou entrar no Procon/Pequenas
Causas por propaganda enganosa”, informa. Perfeito, Maria Luiza. Vai
demorar, mas, torcemos para que seja feita Justiça.

ACPI das Operadoras de
Seguros da Assembleia
Legislativa do Estado de São

Paulo preparou a lista de convidados
a prestar depoimentos para
colaborar na investigação de
irregularidades cometidas pelas
seguradoras. Conforme o presidente
da CPI, o deputado estadual Said
Mourad (PSC), a pretensão é ouvir
Rubens Sanches Proença, presidente
do Instituto Brasileiro Contra
Fraudes de Seguros; Ângelo Coelho,
presidente do Sindicato da Indústria
de Funilaria e Pintura do Estado de
São Paulo (Sindifupi); e Evandro
Zuliani, diretor de atendimento e
orientação ao consumidor do
Procon. Também serão enviados
ofícios solicitando que a OAB-SP, o
Ministério Público e a Fundação
Procon nomeiem representantes
para acompanhar a CPI em caráter
permanente.

“O Instituto contra Fraudes de
Seguros, o Procon e o Sindifupi têm

muitos subsídios a fornecer à CPI,
principalmente estatísticas do
volume que reclamações dos
segurados”, avalia Mourad. Ele
lembrou que no ano passado Rubens
Proença foi vítima de atentado,
baleado no peito, e alegou ter sido
vítima da “máfia das seguradoras”.

“As irregularidades denunciadas
no que diz respeito a seguros de
veículos e seguro-saúde são muito
preocupantes”, afirmou o presidente
da CPI. “Elas vão desde laudos
maquiados para evitar pagamento de
apólices de seguro de veículos até
coação do segurado para a
desistência do recebimento do

seguro. As
oficinas seriam
forçadas a usar
peças
recondiciona-
das,

alimentando o mercado de
desmanches e carros roubados”.

Mourad pretende investigar por
que há dificuldade para as vítimas de
atropelamentos receberem o valor do
seguro obrigatório (DPVAT): “Na
área dos planos de seguro-saúde, os
problemas são muitos: alterações
durante a vigência do seguro,
extinção da apólice e falta de
cumprimento contratual por parte
das empresas, entre outros”. Ele
também quer discutir uma proposta
que agilize os processos em
tramitação na Justiça movidos por
segurados que alegam ter sido
lesados.

CPI vai apurar denúncias
Seguradoras

D iretores do Sindifupi, Valdair
Coelho Elias, o Zinho, e

Miguel de Jesus Filho, que também
representam a Associação das
Oficinas Reparadoras de Veículos
da Baixada Santista, reuniram-se
com o deputado estadual Paulo
Alexandre Barbosa (PSDB). Eles
foram pedir apoio ao parlamentar
às ações do sindicato para
garantir o direito dos
consumidores nas questões
relacionadas ao seguro de
automóveis. Na opinião dos

Diretores pedem apoio a deputado
sindicalistas, algumas práticas
adotadas pelas seguradoras lesam
os proprietários de veículos.

“Hoje, são apenas 12 oficinas
credenciadas pelas seguradoras”,
explicou Jesus Filho. “Um número
muito baixo, considerando que
existem 1.200 estabelecimentos na
Baixada Santista. Já denunciamos
essa situação ao Ministério Público,
mas o problema persiste”.

Segundo levantamento do
Sindifupi, cinco em cada 10 oficinas
atuam de forma clandestina na

região. Elas deixam de recolher os
impostos estaduais e municipais.
“Isso vem acabando com o setor
de reparação. Muitos preferem
trabalhar na ilegalidade, o que
também prejudica o mercado de
trabalho”, ressaltou Zinho.

Outro ponto discutido foi o
projeto para capacitação
profissional em funilaria e pintura,
em parceria com o sindicato, que
também prevê a formação da
mão-de-obra entre os adolescentes
em situação de risco social.

Irregularidades envolvem
seguros de veículos e
seguro-saúde

Reprodução

Laudos
maquiados
para evitar
pagamento
de apólices

� A Alfândega da Receita
Federal do Brasil do
Porto de Santos
apreendeu 60 toneladas
de mercadorias
irregulares – óculos,
bolsas, relógios, roupas
etc. –, avaliadas em mais
de R$ 8 milhões, na
“Operação Olhos Abertos”, realizada pela Equipe de Operações Especiais da
Divisão de Vigilância e Controle Aduaneiro. A carga era procedente dos
portos de Ningbo e Xiamen, na China, e estava em 4 contêineres, 3
apreendidos por falsa declaração de conteúdo e contrafação, e 1 por
interposição fraudulenta.

� A Aliança de Controle do Tabagismo (ACT) encerrou 2008 indagando
dos deputados estaduais o motivo pelo qual ainda não votaram o Projeto
de Lei nº 577/08, de autoria do governador José Serra, que proíbe o uso
de qualquer produto derivado de tabaco em ambientes fechados, sem
exceções. Além do apoio popular, a ACT alega que o PL é medida de
saúde pública e ocupacional.

� A ONG Ambiental denuncia
poluição sonora em Santos, por
meio de carros de som com
mensagens comerciais na orla da
praia, em flagrante desrespeito à
legislação. Por e-mail a entidade
informou que a irregularidade é
cometida, entre outros, pelo veículo
da marca gol, branco, placa JYR
1965, de Guarujá-SP.

Divulgação

� CPFL Energia lançou o
“Cartão de Visita do
Eletricista”, para prestar
contas aos clientes sobre a
execução dos serviços
solicitados, que leva o nome
do eletricista responsável
pela tarefa realizada e
indica o canal de
atendimento. O cartão
integra o projeto “Ligado
no Cliente” e está sendo
implantado em Santos,
Cubatão, São Vicente, Praia
Grande e distrito de Vicente
de Carvalho, no Guarujá.
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Os dados do IBGE são de
2006, mas, com certeza, se
alguma coisa mudou nos

últimos anos foi para melhor. Assim,
ao completar em 26 de janeiro mais
um aniversário, o 463º, de fundação
da Vila, Santos comemora a 20ª
colocação no ranking das cidades que
mais produziram riquezas em 2006,
conforme revela estudo elaborado
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que envolveu
as principais regiões de Produto
Interno Bruto (PIB) do Brasil. A
posição, aliás, é a mesma do ano
anterior, 2005, e significa estar à
frente de várias capitais, como

Goiânia, Belém, São Luis, Campo
Grande, Natal e Maceió.

As riquezas construídas em
2006, em Santos, somaram R$ 16,1
bilhões, representando 0,68% dos

R$ 2,3 trilhões do PIB nacional.
Grande parte da arrecadação se deve
às atividades ligadas ao porto, na
prestação de serviços de
armazenamento, embarque e
desembarque e alfandegamento de
cargas. Para 2009, o orçamento de
Santos está projetado em R$ 1,1
bilhão, enquanto o do ano passado
atingiu cerca de R$ 1 bilhão, embora
estivesse estimado em R$ 949
milhões.

BAIXADA SANTISTA –
Apesar da evolução dos PIBs das
cidades da Baixada Santista, os
números revelam queda quando se
comparado ao ano de 2002, quando
o IBGE iniciou os estudos – o que
significa que estão sendo
ultrapassadas por outras cidades
brasileiras. Cubatão, por exemplo,
caiu 10 posições no ranking; Guarujá
perdeu 12; São Vicente, 25; Praia
Grande, 8; Itanhaém, 34; Peruíbe,
37; Mongaguá, 21; e Santos, 1.
Apenas Bertioga evoluiu sua
colocação em 53 posições.

Na frente de capitais...
Grande parte da
arrecadação se deve às
atividades portuárias

Luiz Carlos Ferraz

Orla da praia de
Santos: à direita, a
ilha Urubuqueçaba
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Os imóveis onde funcionam o
Hotel Avenida Palace, no
Gonzaga, e a sede da

Sociedade Visconde de São
Leopoldo, no Pompeia, em Santos,
foram tombados pelo Conselho de
Defesa do Patrimônio Cultural de
Santos (Condepasa).

A partir de agora, qualquer obra
de manutenção deverá ser
comunicada com antecedência ao
órgão municipal, para avaliação do
impacto e descaracterização do
projeto original. Apesar das
limitações, o proprietário poderá
pleitear benefícios fiscais.

Com estilo eclético, o Hotel
Avenida Palace foi construído pelo
empresário português Manuel Dias
Marcelino. Projeto de Eduardo
Correia da Costa, o hotel foi

Condepasa
tomba imóveis

inaugurado em 1931 e está associado
ao apogeu da economia santista, na
época do café.

Conforme explicou o arquiteto
Edson Luiz da Costa Sampaio, do
Condepasa, o tombamento do
Avenida Palace foi parcial, com a
preservação da fachada principal,
telhado da frente e fachada lateral da
Rua Marcilio Dias. Internamente,
contudo, o imóvel não foi tombado,
para permitir sua revitalização.

O tombamento do imóvel onde
hoje funciona a Sociedade Visconde
de São Leopoldo foi total,
preservando a fachada, telhado e as
partes internas. Ele foi construído
em 1928/1929 pelo empresário
Francisco de Assis Barbosa
Loureiro, para residência de sua
família.

Luiz Carlos Ferraz

Hotel Avenida Palace: inauguração aconteceu em 1931, apogeu da economia santista

Santos valoriza patrimônio arquitetônico

Cidade
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Praia Grande comemorou 42 anos
de emancipação político-

administrativa no dia 19 de janeiro.
O programa iniciou com Missa em
Ação de Graças, foi seguido de
inaugurações de obras públicas e
encerrado com o Baile da Cidade –
Noite Cigana, com participação dos
cantores Sidney Magal e Margareth
Menezes. “Praia Grande é exemplo
em várias áreas da Administração
Pública”, afirmou o prefeito Roberto
Francisco dos Santos.

Praia Grande,
42 anos de
emancipação

São Vicente, a primeira vila do
Brasil, “Cellula Mater” da
nacionalidade, completou 477

anos em 22 de janeiro. Tudo
começou quando uma expedição
portuguesa comandada por Gaspar
de Lemos chegou ao Brasil, em 22 de
janeiro de 1502 e deu à ilha o nome
de São Vicente, pois o local era
conhecido, até então, como Ilha de
Gohayó.

Outro fidalgo português,
Martim Afonso de Sousa, nomeado
pelo rei de Portugal Dom João III
donatário de duas capitanias
hereditárias que incluíam a ilha, foi
enviado pela coroa portuguesa para
explorar a nova colônia e colocar
marcos territoriais no litoral
atlântico e no Rio da Prata. Desse

São Vicente, a ‘Cellula Mater’

modo, foi fundada a
vila de São Vicente
em 22 de janeiro de
1532.

Quase 500 anos
depois, São Vicente
possui 330 mil
habitantes em uma
área de
aproximadamente
148 km² e conta com
diversos pontos
turísticos, como o
Centro Cultural de

Luiz Carlos Ferraz

Teleférico:
passeio
proporciona uma
bela vista da Praia
do Itararé e da
Ilha Porchat

FELIPE REIS

E ntre tantas dicas de passeio
em Santos, quando se

comemora o 463º aniversário de
fundação da Vila, o Museu de
Arte Sacra de Santos (MASS) é
uma boa opção para quem
aprecia arte, cultura, história
religiosa e do Brasil. Fundado
em 1º de janeiro de 1650, o
museu funciona na subida do
Morro do São Bento, na entrada
da cidade, anexado à Igreja de
Nossa Senhora do Desterro,
erguida em 1631. Na sua
especialidade, é segundo maior
do Estado de São Paulo. Aberto
de terça-feira a domingo, das 11
às 17 horas, na Rua Santa Joana
D’Arc, 795, (13) 3219.1111.

História de
Santos no
MASS

Imagem e Som, Ponte Pênsil, Casa
Martim Afonso, teleférico, e lugares
paradisíacos, como o Morro da Asa
Delta, Praia dos Milionários e
Gonzaguinha.

O atual prefeito, Tércio Garcia
(PSB), foi reeleito e permanecerá no
cargo até 2012. O vice-prefeito é
Rogério Barreto (PPS), enquanto a
presidência da Câmara é ocupada
por Gilberto Rampon (PSB).

Para marcar a data, a cidade
realizará uma série eventos
esportivos e culturais, projetos
sociais e entrega de equipamentos de
saúde. O destaque é a 27ª Encenação
da Fundação da Vila de São Vicente,
na Praia do Gonzaguinha, de 19 a 25
de janeiro. É considerado o maior
espetáculo de praia do mundo, com
atores famosos e 1.200 da
comunidade.
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Ao seu estilo, a Revolução
cubana se recicla ao
completar 50 anos –
especialmente no comércio
exterior, um dos alvos do
Brasil na estratégia de
ampliar o seu intercâmbio
com a Ilha. Mantém,
contudo, alguns
paradigmas incólumes,
como o desprezo à
liberdade de Imprensa. Em
contatos com o Comitê
Central do PC e o Centro
de Imprensa Internacional,
em Havana, foi descartada
a possibilidade de
entrevista oficial, com
quem quer que fosse; nem
mesmo houve resposta a
questionário sobre temas
atuais. Após insistência, fui
recebido extraoficialmente
pelo embaixador Felipe
Ruiz O’Farrill, que
conversou apenas sobre
aspectos históricos.

Os negócios
brasileiros com
Cuba vão de vento
em popa – mostra
a segunda
reportagem da
série sobre os 50
anos da Revolução,

comemorados em 1º de janeiro. No
ano passado, as exportações
brasileiras alcançaram cerca de US$
600 milhões, um crescimento em
torno de 74% em relação ao ano
anterior. Entre os principais
produtos exportados, destaque para
o óleo de soja, frango, leite, açúcar,
arroz, café, carne. As importações,
contudo, foram de apenas US$ 20,1
milhões

Para 2009, a perspectiva dos
exportadores é ainda melhor: US$
1,2 bilhão. Entre os inúmeros
negócios, que vão desde produtos
alimentícios à prospecção de
petróleo, está em gestação um
significativo investimento de grupo
empresarial do Paraná, com a
reforma e gestão de dois hotéis em
Havana, o “Velho e o Mar”, na
Marina de Hemingway, e o “Capri”,
também na área nova da capital.

A disposição de intensificar as
relações comerciais foi marcada pelo
governo Lula ao implantar, em
Havana, o escritório da Apex-Brasil
(Agência Brasileira de Exportações e

Brasil gera oportunidades de negócios

Investimentos), do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, nos moldes do
que funciona em Miami, nos
Estados Unidos, e em países da
Europa. Nesse contexto, foi
marcante a presença brasileira, no
ano passado, na 26ª Fihav Feira
Internacional de Havana, que teve
1.200 mil expositores de 30 países.
Desde 2003 o Brasil participa do
evento, mas desta vez a comitiva foi
organizada pela Apex-Brasil, o que
resultou em US$ 8,9 milhões em
negócios imediatos e US$ 41,7
milhões em contratos futuros. “É
cada vez maior o interesse em fazer
negócios em Cuba, prova disto é que
no próximo ano traremos o dobro de

empresas à Fihav”, disse o
presidente da Apex-Brasil
Alessandro Teixeira.

O estande brasileiro exibiu
produtos de 25 empresas dos
setores de alimentos, casa e
construção, materiais de limpeza,
máquinas e equipamentos,
tecnologia e saúde, do Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, São Paulo e
Minas Gerais. Para Teixeira, Cuba é
um mercado em expansão, o maior
do Caribe.

Conforme explicou Hipólito
Rocha Gaspar, diretor do escritório
da Apex-Brasil em Havana, a base
operacional já atende Cuba, Panamá
e República Dominicana. “Lula quer
que o Brasil compre mais de Cuba”,

comentou
Gaspar, ao
informar que
as empresas
cubanas estão sendo contatadas para
apresentar seus produtos ao Brasil e
diminuir o desequilíbrio comercial
entre os dois países.

Da mesma forma, aumenta a
investida brasileira para ampliar os
negócios. A pretensão é implantar a
produção de etanol na ilha,
considerando que Cuba chegou a
produzir 9 milhões de toneladas de
cana, mas hoje ela é em torno de 1,2
milhão de toneladas. Gaspar
acrescentou que, além do comércio, é
forte a ajuda humanitária do Brasil
com doações.

LUIZ CARLOS FERRAZ

Cuba

Centro velho de Havana: policiamento,
o coco-táxi e ônibus turísticos

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Hipólito Rocha
Gaspar, da Apex:

ampliar comércio

Opresidente Luiz Inácio Lula da
Silva esteve em Cuba pela

última vez em 31 de outubro
passado para presenciar a assinatura
do contrato de risco, de partilha para
exploração e produção de petróleo
do Bloco 37, no mar ao norte da
Província de Matanzas,
investimento de US$ 8 milhões, com
vigência por 32 anos.

O documento foi assinado, em
Havana, pelo presidente da
Petrobras, José Sergio Gabrielli de
Azevedo, e pelo diretor da
Companhia Cubana de Petróleo
(Cupet) Comercial S.A., Rafael
Arias Batista. Além de Lula, esteve
presente o presidente cubano, Raúl
Castro, que salientou que o Brasil é
o 6º principal sócio de Cuba.

As atividades da Petrobras serão
por meio da filial Petrobras Middle

Petrobras vai explorar
petróleo no mar

East B.V. O bloco 37 tem extensão
de 1.600 quilômetros quadrados,
está entre 3 e 12 quilômetros de
distância da costa e profundidade de
500 a 1.600 m – e está localizado
próximo às reservas cubanas de
petróleo em terra.

A fase de exploração será
dividida em quatro períodos, cada
um com duração entre 18 e 24
meses. Ao fim de cada período, a
Petrobras poderá avaliar sua
permanência no negócio. Em caso de
descoberta de reservas, a Cupet terá
opção de participar pagando pelos
investimentos passados e futuros
correspondentes ao custo para
exploração, desenvolvimento do
campo e produção.

Meliã Varadero:
cinco estrelas
tudo incluído

Opragmatismo da economia
cubana produz uma parceria

eficiente no setor turístico – que
recepciona 2 milhões de visitantes
por ano –, entre o governo e a rede
espanhola de hotéis Meliã. Um
negócio que desde 1990 tem sido
bom para ambas as partes, o que
mereceu a presença do comandante
Fidel Castro na inauguração de
alguns deles e justifica a gestão de 24
unidades, cerca de 10.238 quartos,
espalhadas na ilha com as bandeiras
do grupo – Tryp, Sol, Meliã e
Paradisus.

Ir a Cuba, entre tantos destinos
no Caribe, é uma experiência
tentadora. Melhor ainda é ir e se
hospedar Meliã, que responde por
26% da rede hoteleira cubana. Seja

na capital Havana ou nas
paradisíacas praias, como na
Península de Varadero, o padrão
Meliã, com o serviço tudo incluído,
é certeza de experiência inesquecível.

Segundo informou Sven Boen,
diretor de Comunicação da Sol
Meliã, o grupo ingressa anualmente
em Cuba com cerca de US$ 355
milhões em investimentos – o que
significa de 8 a 9% da rede, que tem

280 hotéis em 25 países, nos cinco
continentes.

Para entender um pouco da
economia em Cuba, o peso
conversível (CUC) foi introduzido
em 2004 para substituir o dólar,
enquanto o peso cubano (CUP) se
mantém como moeda nacional. Hoje,
1 CUC vale cerca de 24 CUP e o
dólar é taxado em 20% quando
convertido para CUC.

Parceria
viabiliza
turismo

A viagem a Cuba foi uma parceria
Abrarj, este jornal e Sanchat Tour.



Construção

OCentro Popular de
Compras, denominado
“Camelódromo”, em Porto

Alegre, utiliza em sua estrutura o
concreto autoadensável produzido
pela empresa Verdi Construções. O
produto conta com uma fórmula
inovadora, da qual participou nas
pesquisas Valdir Scors, aluno de
Engenharia Civil, da Universidade
Luterana do Brasil (Ulbra), de
Canoas, no Rio Grande do Sul. Por
esse feito, ele conquistou em Brasília
o 1º lugar no Prêmio Falcão Bauer de
Inovação Tecnológica, promovido
pela Câmara Brasileira da Indústria
da Construção (CBIC).

Valdir venceu na categoria
habitação com o trabalho sobre
Tecnologia de Fachadas Pré-
Moldadas em Concreto
Arquitetônico Autoadensável. O
autoadensável que ele pesquisou
conta com até 11 componentes,
diferente do modelo tradicional que
agrega apenas quatro (cimento, brita,
areia e água). A nova fórmula
apresenta materiais poucos usuais
para essa finalidade, como
polipropileno e aditivos químicos.

“O desenvolvimento desse
concreto é um processo industrial
que não deixa de ser uma alquimia”,
comentou Valdir. De acordo com o

Aldrin Bottega/Ulbra

Aluno recebe prêmio da CBIC

Valdir, premiado na categoria habitação: material quatro vezes mais resistente que o convencional

Diferente do modelo
tradicional, concreto
autoadensável pesquisado
conta com 11
componentes

Mulheres terão treinamento

Para desenvolver programas de
treinamento e fazer com que

30% das vagas nas obras do Plano
de Aceleração do Crescimento
(PAC) sejam ocupados por
mulheres, conforme meta do
Governo Federal, a Confederação
das Mulheres do Brasil (CMB) está
contatando as Prefeituras da Baixada
Santista.

Em janeiro, a presidenta da
entidade, Gláucia Morelli, e a
coordenadora geral do projeto de
capacitação, Ilda Fiore, estiveram
com a prefeita de Cubatão, Marcia
Rosa, e a secretária de Assistência
Social, Erenita Maria Barbosa.

Segundo disseram as
representantes da CMB, a entidade
foi selecionada em chamada pública

pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, sendo beneficiada pela
experiência na construção de 10.000
casas em São Paulo, Minas Gerais,
Paraná e Pernambuco.

A meta é profissionalizar 1.841
trabalhadoras e trabalhadores para a

construção civil em 2009. Para a
oferta de cursos, a CMB firmou
parcerias com inúmeras empresas e
entidades, entre as quais, a
Petrobras, Accor, Água de Cheiro,
Avon, Carrefour, além de setores
governamentais.

C onstrutoras e
incorporadoras poderão se

atualizar sobre tributos e
encargos do setor na 3ª Semana
Tributária da Construção Civil,
que o Sindicato da Indústria da
Construção Civil do Estado de
São Paulo (SindusCon-SP)
realizará de 14 a 16 de abril, das
18 às 22 horas, na sede da
entidade, em São Paulo. No
programa, a advogada e
contabilista Martelene
Carvalhaes abordará INSS; o
advogado e professor Mariano
Carneiro explicará a Sefip/Gefip
8.4; e o auditor Wagner Mendes
falará sobre PIS/Cofins. (11)
3334.5600.

SindusCon-SP
atualiza setor

engenheiro Hélio Greven, da Verdi,
cada componente deve ser colocado
na medida e ordem certa, sob risco
de não obter o composto desejado.
O resultado é um material quatro
vezes mais resistente que o
convencional, que se distribui
homogeneamente na forma,
dispensando o uso do vibrador e
reduzindo a mão-de-obra e tempo de
cura.

O concurso promovido pela

CBIC completou 15 edições no ano
passado e busca a melhoria do
processo construtivo, tendo como
objetivo incentivar construtoras,
profissionais e estudantes ligados ao
setor a pesquisar novos materiais,
ferramentas, equipamentos e
técnicas.

Ao receber o prêmio, Valdir
manifestou sua felicidade com o
rumo de sua carreira profissional. Na
reta final de sua graduação, ele

aponta a oportunidade de estágio
como complemento a sua formação.
O mestrado é uma possibilidade
futura que ele cogita, principalmente
se puder ampliar sua pesquisa sobre
concreto autoadensável. Para o
gestor da Verdi, Giovani Deboni, a
política de estágios vai continuar na
empresa. “Queremos ampliar a
parceria com a Ulbra e propiciar a
mais estudantes o aprendizado com
a prática da construção”, afirma.

Intervenções
em centros
urbanos –
Objetivos,
estratégias e
resultados |
Heliana
Vargas e Ana
Luisa de

Castilho (Org.) | Manole | R$
69,00

Ao discutir as intervenções
que vêm ocorrendo no mundo
desde a década de 1950, o livro
apresenta seus objetivos, analisa
as estratégias e avalia os
resultados, com textos sobre
projetos produzidos em sete
capitais brasileiras, escritos por
acadêmicos, gestores públicos,
arquitetos e urbanistas.

Planejamento
urbano no
Brasil –
Trajetória,
avanços e
perspectivas |
Jupira de
Mendonça e
Geraldo

Costa (org.) | C/Arte | R$ 44,00
O livro aborda questões

sobre o planejamento de base
territorial, tanto em termos
teóricos quanto na forma de
contribuições para se pensar as
políticas metropolitanas no
Brasil, com análises sobre os
avanços e limites do
planejamento urbano e reflexões
sobre os processos de gestão
democrática e utilização de
instrumentos atualmente
consolidados no Estatuto da
Cidade.

Projetando
com maquetes
| Criss B.
Mills |
Artmed | R$

78,00
Um guia sobre a utilização de

maquetes como ferramenta de
projeto. Ilustrado, o livro aborda
desde assuntos básicos, como
materiais e determinação de
escala, até questões complexas,
como prototipagem rápida,
programas de projeto de ponta e
domínio da modelagem de
componentes curvilíneos.

POR FLÁVIA FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br
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Até certo ponto comum durante
a infância, quando a criança

começa a articular as primeiras
palavras – e mesmo até os seis anos,
na pronúncia de palavras mais
complexas –, a gagueira pode se
tornar um problema e atrapalhar o
desenvolvimento da personalidade, o
aprendizado na escola e o convívio
social.

Conforme explica a
fonoaudióloga Erica Ferraz, do
grupo Microsom, é importante os
pais ficarem atentos à fala da criança
e, caso suspeitem de gagueira, buscar
a avaliação de um profissional
especializado, no caso, o
fonoaudiólogo.

“Ao não conseguir pronunciar
corretamente determinada palavra, a
criança pode ficar insegura e se
sentir incapaz, acarretando
bloqueios de ordem psicológica que

Cuidados
com a
gagueira

afetarão sua vida mais adiante, além
de ocasionar ansiedade e timidez
excessivas”, comenta Erica.

Ela explica que, quanto mais
cedo for diagnosticado o problema,
maior será a possibilidade de realizar
um tratamento adequado. “As
pessoas também costumam associar
a gagueira ao baixo desenvolvimento
intelectual, o que não é verdade. A
pessoa com disfluência tem
inteligência normal”, explica a
fonoaudióloga.

Para tratar o problema, o grupo
Microsom comercializa o
SpeechEasy, um dispositivo
portátil, personalizado e usado na
orelha. Ele trabalha a partir de duas
grandezas, tempo e frequência, que
simulam o efeito coro, um fenômeno
natural que reduz a gagueira e
permite às pessoas falar mais
fluentemente.

Em meio a mitos e verdades, há
chás que podem ser aliados

terapêuticos, como o verde e o
branco. Eles são feitos a partir da
erva Camellia sinensis e possuem
propriedades antioxidantes e
auxiliam na perda de peso, sendo
que o branco, por ser menos
processado, teria uma maior
concentração de nutrientes.

Ao fazer a avaliação, a
nutricionista Gláucia Midori
Shiroma, adverte que para que
ocorram os efeitos benéficos deve
haver equilíbrio alimentar. “Não se
pode contar apenas com os chás
para o emagrecimento. Vale lembrar

Conhecendo as propriedades terapêuticas do chá
que toda a eficácia é
sempre associada a
uma alimentação
balanceada e
atividades físicas”,
afirma Shiroma, que
trabalha em parceria
com o Ganep Nutrição
Humana.

Muitas pessoas
preferem chá ao café
para evitar o consumo
de cafeína, um forte
estimulante do sistema
nervoso. Porém, certas
plantas como a erva-
mate, também contém

a substância em sua
composição, ainda
que em teores
reduzidos. “Chá
preto, chá mate e
chá verde contém
cafeína. Outros,
como os de
camomila, erva-doce
ou erva-cidreira, não
contém”, informa
Gláucia.

Segundo a
nutricionista, além
da cafeína, o chá da
erva-mate não é tão
rico em vitaminas e

minerais quanto os verde e branco,
mas possui quantidade igual de
flavonóides (substâncias
antioxidantes). No geral, chás são
ótimos para a hidratação, favorecem
a expectoração e ajudam a amenizar
os sintomas da gripe. Mas nenhum
tem poder para curar as diversas
formas da infecção, alerta Gláucia.

A nutricionista destaca que a
camomila tem propriedades
calmantes, que promovem alívio de
dores, como as cólicas intestinais;
enquanto que o boldo pode auxiliar
no tratamento de doenças hepáticas
e gastrointestinais, como má
digestão e gases.

Atiara voltou à cabeça
das mulheres neste

Verão, combinando com
qualquer idade e
personalidade. “Tiara é
bacana, é clássico, é
feminino e vai bem tanto
para as românticas quanto
para as fashions”, afirma a
consultora de imagem
Sabina Donadelli.

Ela sugere que modelos
muito psicodélicos não são
ideais para quem tem mais
de 35 anos. “Cuidado com as
versões com joaninhas, penas,
flores, antenas”, alerta. “É
lindo na passarela, na
revista, mas na vida real e
no dia-a-dia deve
prevalecer o bom-senso”.

Sabina acrescenta que
os modelos mais
elaborados, com strass,

Tiara
retorna
no Verão

brilho, assim como as bolsas muito
sofisticadas, devem ser reservados

às ocasiões especiais. “A tiara
é um acessório como outro

qualquer. Da mesma forma
que existem bolsas de

festa e bolsas para o dia-
a-dia, existem tiaras
para dia, noite, festa,
casamento”.

O vitiligo e a psoríase
encontraram no laser uma

considerável amenização do
problema, afirma Miriam
Franco, da Medic Laser, em São
José dos Campos, no Vale do
Paraíba. A clínica disponibiliza o
tratamento por meio do aparelho
Xtrac, cuja vantagem em relação
a outros aparelhos de laser é a
ausência de dor. Não há
sangramentos, lesões ou
curativos, e os raios tratam
apenas a pele comprometida, não
atingindo outras áreas. Além
disso, os raios dirigidos têm
comprimento de onda
controlado.

No caso do vitiligo, a pele é
pigmentada e em apenas 5% dos
casos é necessário que o paciente
se submeta ao tratamento
novamente. Já no caso da
psoríase, é possível ficar até dois
anos sem a recorrência da
doença. O Xtrac também trata
problemas estéticos como estrias
e outras dermatoses.

Laser contra
vitiligo e
psoríase

Chás ajudam a amenizar os sintomas da gripe

Modelos mais elaborados devem ser
reservados às ocasiões especiais

SpeechEasy:
efeito coro

Divulgação Fotos Reprodução

Divulgação
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

No horóscopo
chinês, o ano do boi, que
inicia em 26 de janeiro, é
de trabalho duro, período

de colocar a casa em
ordem, quando o sucesso
só é possível mediante

esforço rigoroso.
Trabalhe e não

reclame!

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Divulgação Aderbau Gama/PMC

Margareth Alves,
administradora de empresas,
assumiu a gerência do
Mendes Convention, em
Santos. Ela atua há 15 anos
na área de eventos, com
passagem pelo próprio
Mendes Convention e
Editora Pini.

Deputado estadual Luciano Batista (PSB) e a
prefeita de Cubatão, Marcia Rosa de

Mendonça e Silva (PT): parlamentar colocou
seu mandato na Assembleia Legislativa à

disposição, visando trazer recursos do
governo do Estado para o Município.

� Engenheira civil,
Carmita Salci
ministra curso de
patchwork, a técnica

de costurar retalhos coloridos de
tecido e fazer várias formas e
desenhos. A aula é individual,
com três horas de duração, uma
por semana em seu ateliê.
Informações no telefone (13)
9735.3440 ou e-mail
salci@uol.com.br

� Sucedendo Walter Estevam
Júnior, do jornal ABC Repórter
de Santo André, Gerson de
Barros Galvão Filho, da Gazeta
Mineira, de São Jerônimo, no Rio
Grande do Sul, foi eleito o novo
presidente da Associação
Brasileira de Revistas e Jornais
(Abrarj). Posse festiva será na
Assembléia Legislativa do Rio
Grande do Sul. Nosso diretor,
Luiz Carlos Ferraz, mantido
como vice-presidente jurídico.

� 3º Harmonia dos Sabores
acontece aos sábados, até 23 de
fevereiro, no Sofitel Guarujá
Jequitimar, na Praia de
Pernambuco, com a proposta de
harmonizar cozinha especial com
vinhos e cervejas. Entre os chefs,
Erick Jacquin, Marc Le Cornec,
Tsuyoshi Murakami, Tereza
Paim e Carlos Ribeiro.

� Ainda no Jequitimar, a 3ª
edição do Projeto Musical Canto
pro Mar, parceria entre a agência
Tudo e o SBT. Depois de Cesar
Menotti e Fabiano, Jota Quest,
Monobloco e Tony Garrido,
Daniela Mercury, encerra em 31
de janeiro com a banda Eva.

� Luiz Thomas, ator e diretor,
abriu inscrições para o curso de
interpretação para tevê, teatro e
cinema, a partir de 12 anos, com
início em março, no Clube Sírio-
Libanês, em Santos. Informações
(13) 9708.2753.

� Jornalista Taís Assunção Curi
Pereira lançou o livro “Theatro
Guarany – O renascer de um
palco centenário”, que registra a
história do teatro santista, do
apogeu a decadência, até sua
recente restauração.

� O médico Gerson Aranha
assumiu a presidência do Clube
dos 21 Irmãos Amigos de São
Vicente, no Terraço Chopp.

� Orquestra Sinfônica Municipal
de Santos, regida pelo maestro
Luís Gustavo Petri, e o cantor
Ivan Lins se apresentam na Praia
do Gonzaga, segunda-feira 26, às
20 horas, para comemorar o 463º
aniversário de Santos.

Flashes do Santos Fight Festival 1º Desafio
SPx RJ, o grande evento do ano de MMA
(Mixed Martial Arts), promovido pela

Memorial em dezembro, no Mendes Convention:
Hugo Duppre, vereador; Eduardo Pamplona, que
venceu a “luta do ano”, contra Daniel Acácio;

Walter Melo, repórter-fotográfico de A Tribuna; Vitor Belfort, campeão de MMA,
com Edinho Arantes do Nascimento, aproveitando para divulgar o açaí Belfort.

Marinho e Cássia Cheganças, Acácio e
Alexandra Marques: muitos amigos no

aniversário delas, em pleno Píer do Chopp.

Fotos Luiz Carlos Ferraz
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Solidariedade

Peregrino do Caminho de
Santiago de Compostela
durante maio e junho de 2006,

o santista José Roberto Lisbôa
Júnior voltou no ano passado para
trabalhar como voluntário no
Refúgio de Castrojeriz, mantido pela
Asociación de Amigos de los
Refugios del Camino de Santiago.
Foi uma decisão que selou de forma
definitiva sua ligação com o famoso
roteiro, pois Lisbôa acabou sendo
agraciado com o título de
hospitaleiro diplomado: a partir de
agora terá a oportunidade de
retribuir anualmente a solidariedade
que recebeu durante sua
peregrinação.

Nos últimos anos, este tem sido
o destino dos muitos peregrinos que
fazem o caminho. A gratidão ao
espírito solidário encontrado em
todas as passagens é o convite para
retornar a prestar assistência aos
peregrinos. Além disso, ao fazer essa
opção, os voluntários assumem o
compromisso de divulgar o Caminho
de Santiago em seus países de
origem e ampliar cada vez mais o
número de peregrinos. “O caminho é
feito por gente, o importante são as

pessoas”, afirma Lisbôa.
Entre os vários caminhos que

chegam a Santiago de Compostela,
na Espanha, o santista percorreu a
pé os 835 quilômetros do “Caminho
Francês”, que inicia em Saint-Jean-
Pied-de-Port, na França. Segundo
constatou, é o mais conhecido e
organizado, dotado de uma ampla
rede de solidariedade, e que é
classificado pela Unesco como
Patrimônio da Humanidade, por ser
fator de integração entre os povos
europeus, americanos e orientais.

Dois anos depois de sua
peregrinação, feita com o objetivo de
superar um desafio pessoal, Lisbôa
decidiu voltar em 2008 ao Caminho
Francês para trabalhar em setembro

e outubro como voluntário no
Refúgio de Castrojeriz, que é
comandado há muitos anos pelo
conhecido Resti. “Só pode ser
voluntário quem já fez o caminho”,
explica Lisbôa, que se emociona ao
falar da satisfação em ajudar
peregrinos de todo mundo. Como
reconhecimento à sua dedicação,
recebeu o título de hospitaleiro,
conforme certificado que lhe foi
conferido pelo presidente da
entidade, José Miguel Fernandez.

Agora, para poder cumprir sua
função de hospitaleiro, Lisbôa
dispõe de habitação e alimentação, o
que facilitará seu retorno anual ao
caminho. Neste ano, por exemplo,
está programando viajar para

Castrojeriz em julho.
Além de filiado à Asociacón de

Amigos de los Refugios del Camino
de Santiago, Lisbôa pertence à
Regional Santos da Associação
Brasileira dos Amigos do Caminho
de Santiago (AACS-Brasil), com
sede no Rio de Janeiro. Informações
www.caminhodesantiago.org.br e
aacsregionalsantos@yahoo.com.br

O Refúgio de Castrojeriz está na
etapa 13 do Caminho Francês, que
compreende o trecho de Hontanas a
Frómista. Possui 28 camas e ocupa
um imóvel medieval que a
Asociación de Amigos de los
Refugios del Camino de Santiago
recebeu por doação. Sem sistema de
calefação, não funciona nos meses de

Retribuir a solidariedade com
trabalho voluntário

inverno, de novembro a janeiro.
 “O albergue é absolutamente

gratuito”, diz Lisbôa. “Tradicional,
ele segue normas rígidas de
comportamento. Às 10 horas da
noite, por exemplo, apagam-se todas
as luzes. Às 7 da manhã os
peregrinos são despertados com
cantos gregorianos e recebem café-
da-manhã, com café, leite, bolachas,
pão, manteiga e frutas da época”.

Um dos diferenciais do albergue
é sua independência em relação a
qualquer seita ou religião,
conservando o espírito original do
famoso Caminho.

Para saber mais sobre o
Caminho de Santiago acesse o site
www.caminodesantiago.consumer.es

LUIZ CARLOS FERRAZ

UM SANTISTA
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NO CAMINHO

DE SANTIAGO
Lisbôa, à

direita, com
o peregrino
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Giuseppe
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A medieval Castrojeriz...

C ortada pelo Caminho de Santiago, a medieval Castrojeriz
se localiza a oeste na província de Burgos, vizinha à

província de Palencia. Possui rica arquitetura, com igrejas
monumentais, três conventos, diferentes hospedarias para os
peregrinos e ativo comércio. De seu ponto mais alto é possível
ver inúmeras cidades fronteiriças, como Hontanas, Villasilos,

Villaveta, Villasandino, Castrillo de Murcia, Castrillo
Matajudíos, Hinestrosa e Pedrosa do Príncipe. Sua população é
estimada em 1.105 pessoas, que, como a maioria dos povos
castelhanos, aumenta no verão e diminui no inverno.

Mais informações sobre Castrojeriz no site
www.castrojeriz.com

Lisbôa, ladeado por Ramón Suárez Trigo e José Miguel Fernandez: voluntário
diplomado, compromisso de divulgar o Caminho e ajudar peregrinos no refúgio

Na entrada de
Castrojeriz, a
Colegiata da

Virgem de
Manzano

Fotos arquivo de José Roberto Lisbôa Júnior


