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Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz.

Adotando o conceito green building, o edifício
comercial Parque Ana Costa está em fase de
acabamento na Avenida Ana Costa, 433, em
Santos, e atende os requisitos da modalidade
Silver da certificação LEED............Págs. 6 e 7.
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Formica apresenta lançamentos na ExpoRevestir, a
Fashion Week da Decoração, de 5 a 8 de março, no
Transamérica Expo Center, em São Paulo............Pág. 8.
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A impermeabilização adequada da laje é a única solução
para evitar problemas de umidade nas edificações,
geralmente acentuados no Verão............................Pág. 5.
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para as ações
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ME London, da Meliá Hotels International, abre suas
portas em março, na capital inglesa, como um hotel
lifestyle, orientado pelo design................................Pág. 8.
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diversidade

gastronômica

A hipnose é eficaz no tratamento de doenças em que não
existe lesão ou comprometimento da estrutura de
determinado órgão...................................................Pág. 10.
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Lei da TV Paga aquece mercado
Murray - Advogados

ISABEL CARDOSO DE OLIVEIRA

CORTELLINI

Isabel Cortellini: estímulo ao
investimento na modernização
das redes de infraestrutura

Divulgação

ALei nº 12.845, de 12 de
setembro de 2011, é um marco

regulatório que visa, entre outras
coisas, remover barreiras à
competição, valorizar a cultura
brasileira e incentivar uma nova
dinâmica para produção e circulação
de conteúdos audiovisuais
produzidos no Brasil.

De acordo com balanço da
Agência Nacional de Cinema
(Ancine), apresentado em fevereiro,
o número de obras brasileiras
veiculadas em 15 dos principais
canais de TV por assinatura do país
foi quadruplicado desde que a norma
entrou em vigor. Em 2012, 56
programas nacionais foram exibidos
no mês de janeiro, enquanto em
dezembro o número saltou para 273.

A Lei determina maior oferta de
conteúdo nacional, exigindo 1.070
horas anuais de conteúdo nacional e

independente inédito e demanda
novos canais brasileiros de espaço
qualificado. A ampliação do espaço
para exibição aqueceu o mercado,
aumentando o número de produtoras
filiadas a associações organizadas,
canais brasileiros de TV fechada e o
próprio número de projetos
audiovisuais aprovados pela Ancine.

O cenário de maiores
oportunidades impõe desafios ao
Poder Público, que deverá aumentar

a quantidade de pessoal qualificado,
investir na modernização de
infraestrutura de produção e pré-
produção, além de estimular o
mercado de licenciamento de novas
obras e um maior desenvolvimento
do mercado fora da Região Sudeste.

Segundo a Ancine, o efeito mais
evidente para os consumidores, além
da maior oferta de conteúdo
nacional, será a redução do preço
dos pacotes de serviços de TV paga
e também do acesso à Internet de
banda larga de alta velocidade, tendo
em vista que as empresas de
telecomunicações serão estimuladas
a investir na modernização das redes
de infraestrutura e expandir sua
atuação para novos municípios.

Isabel Cardoso de Oliveira
Cortellini é advogada do escritório
Murray - Advogados, de São Paulo.

Revestimentos com padrões
exclusivos: destaque para os

madeirados, como o
Carvalho Modena

Divulgação

Culpa consciente

I mpressionantes os estragos causados pelas
fortes chuvas que caíram sobre o Litoral
Paulista nos últimos dias de fevereiro,

especialmente na região da Serra do Mar, em
Cubatão, e que revelaram mais uma vez a resposta
inexorável – e que, pela inércia dos responsáveis,
tende a ser cada vez mais constante –, resultado de
décadas de ocupação da Mata Atlântica sem
qualquer planejamento; seja pela permissiva
invasão e construção de habitações precárias, seja
pela instalação e desenvolvimento de negócios
autorizados a empresas públicas, ou
concessionárias, que assim atuam para aproveitar o
potencial energético do meio ambiente ou explorar a
mobilidade estratégica de ligação com o maior
complexo portuário da América Latina... Num e
noutros casos, os danos ambientais são fantásticos e
trouxeram à luz que a situação é muito mais grave
do que é possível supor, e muito pior do que querem
fazer crer os porta-vozes da atual tragédia, que
classificam o episódio como “caso fortuito”,
buscando socorro no vocabulário jurídico para
tentar convencer que a culpa é da Natureza e que
não há responsáveis para reparar os
incomensuráveis danos ao cidadão, ao meio
ambiente... Enfim, como trazer de volta à família a
mulher de 43 anos, que morreu soterrada com a
queda de barreira na Rodovia dos Imigrantes?
Parece fácil recompor o patrimônio dos
proprietários dos 24 carros destruídos; e a própria

concessionária já admite acionar o seu seguro. Mas
e a vida? E mais: a quem caberá a reconstrução – e
que seja num lugar bem longe! – das humildes
habitações e os sonhos de mais de 1.000 famílias que
estão desabrigadas? E a chuva que não pára! E o
porta-voz incrível que diz que a situação está sob
controle! Ora, a situação nunca esteve sob controle;
e, apesar de tanta incompetência que contamina o
prestador de serviços públicos, é o momento de fazer
com que, ao assumir os direitos de cobrar pelo
negócio, assuma também os deveres, como a
responsabilidade objetiva pela reparação de eventos
danosos. Recorrendo ainda à figura jurídica, não se
trata apenas de atribuir culpa – por imperícia,
imprudência e negligência – ao gestor público ou ao
concessionário, mas de argumentar que, agindo
como agiu (sem impedir a ocupação irregular de
moradores, ou realizar obras de contenção etc.),
assumiu o risco de produzir o resultado, ou seja,
agiu com “culpa consciente”. Afinal, ao terem
conhecimento técnico da instabilidade do solo da
Serra do Mar – e que, em condições de chuva
intensa, como o verificado nos últimos dias, há
perigo de ocorrerem deslizamentos de pedras de
terra; e que, registrando esse movimento, há enorme
risco para as famílias que moram nas áreas
urbanizadas pelo Poder Público e da mesma forma
para os veículos que utilizam o complexo Anchieta
Imigrantes –, tais responsáveis assumiram o risco
de produzir o resultado!

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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� Defensoria Pública do Estado de São Paulo alerta para o direito de a
gestante pedir na Justiça que o pai pague os chamados “alimentos
gravídicos”, visando custear as despesas durante a gestação, como com
alimentos, vestuário, exames médicos, transporte, enxoval. A grávida
carente, com renda familiar de até 3 salários mínimos, pode pleitear esse
direito desde o primeiro mês de gravidez, devendo apresentar exame que
ateste a gravidez e documentos que comprovem o relacionamento
mantido com o suposto pai – como fotos, e-mails, ou prova testemunhal.
Na maior parte das vezes, não é necessário apresentar exame de
paternidade, bastando indícios de que se trata do pai da criança.

CidadePOR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

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

Sr. Editor. Tomei conhecimento que o projeto Tamar, base
Espírito Santo, teve um ano de muito sucesso na procriação
das tartarugas marinhas, trabalho este patrocinado pela
Petrobras, que nos orgulha muito pela preocupação

ambiental. Parabéns a todos envolvidos nesta grande vitória em prol da
natureza do nosso querido Brasil. As tartarugas e o meio ambiente
agradecem! Eduardo Filetti, médico veterinário.

� Ministério Público do Trabalho
(MPT) em São Bernardo do Campo
ajuizou Ação Civil Pública (ACP)
contra a Breda Transportes e
Serviços S/A, por desrespeito ao
intervalo interjornada, prorrogação
da jornada de trabalho além de 2
horas diárias e por não conceder
descanso semanal remunerado. O
MPT pede indenização de R$ 10
milhões por danos morais coletivos.

� Maioria expressiva de estudantes
concorda com a redução da
maioridade penal para 16 anos,
constatou enquete realizada pelo
Centro de Integração Empresa
Escola (CIEE), São Paulo. O
trabalho envolveu cerca de 14.000
jovens e apurou que 83% são a favor
da redução, enquanto 13% se
posicionaram contra e 4% afirmaram
não ter opinião a respeito.

� Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor (IDEC) está
mobilizando os consumidores a
participar da campanha “Energia
Pré-Paga: Você Vai Ficar No
Escuro”. A adesão pode ser feita por
meio do site www.idec.org.br/
mobilize-se/campanhas/energia-pre-
paga-voce-vai-ficar-no-escuro,
enviando mensagens à Agência
Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
e à Presidência da República, para
solicitar que esta modalidade de
cobrança não seja aprovada. A
proposta de regulamentação da
energia pré-paga está em processo
de aprovação.

� Aquisição que envolve uma série
de riscos, a compra de imóvel é
tema de cartilhas lançadas pela
Fundação de Proteção e Defesa do
Consumidor de São Paulo, o
Procon-SP. Segundo o órgão, são
constantes as reclamações
relacionadas a construtoras e
incorporadoras, referentes ao não
cumprimento de contrato, cobrança
de taxas indevidas, problemas
construtivos e atraso na entrega.

Imóvel na planta: pesquisar
as melhores ofertas

Divulgação

� Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (TCE-SP) divulgou a
relação de fornecedores que foram
proibidos de ser contratados para
fornecer materiais e bens ou prestar
serviços ao poder público. A lista é
atualizada mensalmente e contém o
nome dos fornecedores – pessoas
físicas e jurídicas – que não podem
participar de licitações e contratos
com a administração pública por
estarem em situação irregular. Para
ter acesso aos dados, utilize o link
www4.tce.sp.gov.br/consulta-
apenados e clique no botão de
consulta para visualizar detalhes
sobre a relação.

117 municípios do Interior de São
Paulo, com até 50 mil habitantes,
iniciaram o ano com seus rios
tratados ou em processo de
tratamento, dentro do Programa
Água Limpa, desenvolvido há oito
anos pelo Governo do Estado, por
meio do Departamento de Águas e
Energia Elétrica (DAEE). Segundo
dados do órgão, 3.900 toneladas de
carga orgânica são retiradas
mensalmente dos rios paulistas,
ajudando a classificar o Estado entre
os que mais conservam seus rios.

“Até o final de 2013, os
investimentos projetados somarão
R$ 324,4 milhões”, afirma Lupercio
Ziroldo Antonio, coordenador do
programa que beneficia cerca de 2,2
milhões de pessoas. Outros R$ 396

milhões estão previstos até 2015,
para atender mais 55 municípios
com a construção de 58 sistemas de
tratamento dos esgotos sanitários
domésticos, atingindo diretamente
mais 3 milhões de pessoas.

Em cidades com até 50 mil

“Água Limpa” recupera rios

S antos passou a contar este
ano com duas legislações que

buscam conciliar a expansão da
construção com a preservação do
meio ambiente e a qualidade de
vida da população. Com base na
Lei Complementar nº 792/2013, o
Programa Municipal de
Gerenciamento dos Resíduos
Sólidos da Construção Civil
estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos técnicos para a
destinação desse tipo de entulho,
além de propor ações que

Conciliando o desenvolvimento
estimulem o beneficiamento ou
reciclagem dos materiais.

Já a Lei Complementar nº 793/
2013 estabelece a obrigatoriedade
de os novos empreendimentos e
atividades portuárias e
retroportuárias apresentarem
Estudo Prévio de Impacto de
Vizinhança (EIV). O objetivo é fazer
com que a implantação dos projetos
ou atividades geradoras de
impactos garanta a qualidade de
vida da população residente na área
e em suas proximidades. A nova

legislação cria o Atestado de
Conformidade de Infraestrutura
Urbana e Ambiental, que passa a
ser exigido de empreendimentos ou
atividades em que não haja a
obrigatoriedade do EIV. O
documento comprovará que o
fornecimento necessário de água,
esgoto e energia elétrica atende à
demanda gerada por novos
empreendimentos e atividades,
como edifícios de uso industrial
com mais de 1.000 metros
quadrados de área construída.

habitantes onde os
trabalhos de
implantação e operação
dos sistemas de esgoto
são realizados pelas
Prefeituras, o DAEE

realiza as obras, mas a operação é
das administrações municipais.
“Neste cenário, a responsabilidade
pela boa operação dos sistemas e,
consequentemente, a qualidade dos
rios, precisa ser cobrada também das
Prefeituras”, alerta Lupercio.

ETE Ipiguá, em Água
Limpa: iniciativa
não exime
responsabilidade
das Prefeituras

Imprensa DAEE

Apartir de fevereiro, a travessia
de pedestres e ciclistas entre

Santos e Guarujá está mais
confortável para cerca de 18.000
usuários que utilizam o sistema
diariamente. Entrou em operação a
primeira de quatro novas lanchas
adquiridas pela Desenvolvimento
Rodoviário S/A (Dersa), que
administra o serviço. Ela substituiu a
“Adhemar de Barros”, com mais de
40 anos de uso. A segunda lancha
começará a navegar em março e as
duas últimas, no segundo semestre.
O investimento é de R$ 26,8
milhões.

As novas embarcações, que têm
capacidade para 350 passageiros
cada, operarão no trecho entre a

Lancha em
processo de
acabamento:
fechada, ar
condicionado,
bicicletário,
portas
separadas para
pedestres e
ciclistas...

Travessia com mais conforto
Novas lanchas para
atender o trecho entre
Santos e Guarujá

Praça da República, em Santos, e
Vicente de Carvalho, em Guarujá.
Elas são fechadas e equipadas com
ar condicionado central, possuem
poltronas com encosto de cabeça e
aparelhos de TV. O embarque e o
desembarque serão realizados na
metade do tempo atual por portas
separadas para pedestres e ciclistas,
que disporão de um bicicletário com
capacidade para 57 bicicletas.

As novas lanchas, construídas
com fibra de vidro utilizada em
aviões de grande porte, são do tipo
catamarã e possuem casco duplo, o
que garante navegação com maior
estabilidade. Mais leves, são
equipadas com motores que
consomem menos combustível e
manutenção será feita em prazo
menor. A tarifa permanece em R$
1,15 por viagem.

Imprensa/Dersa
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Aimpermeabilização adequada
da laje é a única solução
para evitar problemas de

umidade nas edificações, geralmente
acentuados no Verão, quando as
chuvas são mais frequentes. E sem a
devida impermeabilização, o excesso
de água pode trazer sérios

transtornos na estrutura da
construção. Para enfrentar esses
problemas, a Viapol orienta para as
ações necessárias visando proteger
as áreas mais afetadas. Nos
condomínios residenciais, por
exemplo, a grande preocupação é
com as lajes de cobertura e do térreo,
terraços e jardins: “Quando bem
realizada, a impermeabilização
oferece maior vida útil à edificação,
com menor exigência de manutenção
ao longo dos anos, valorizando a

construção e permitindo ainda maior
conforto térmico se associada a um
sistema de isolação térmica”.

A escolha do produto para cada
tipo de laje deve ser feita por
especialista. De forma geral, para
coberturas não transitáveis, de
pequenas dimensões, a
impermeabilização mais indicada é
com produtos acrílicos de cores
claras, que refletem a radiação solar,
reduzindo a temperatura sob a laje e
que possuem baixo valor de
Compostos Orgânicos Voláteis
(COV). Já para as lajes maiores e
transitáveis o ideal são as mantas
asfálticas. Ambas trazem resistência
a raios UV, ajudam na redução do
calor e garantem proteção contra
infiltrações e goteiras.

Para pequenas áreas e não
transitáveis, a Viapol indica o
Vedalage Plus Manta Líquida, um
impermeabilizante à base de água,
que pode ser aplicado a frio com
trincha, rolo de pintura ou vassoura
de pelo, formando uma membrana
impermeável, elástica e flexível sobre
a superfície, impedindo a infiltração
de água e umidade. É resistente a
intempéries e possui secagem rápida
(duas a três horas), facilitando e
agilizando o trabalho de aplicação.

O produto possui alto
rendimento – até 18 metros
quadrados com um balde de 18 kg –,
proporcionando excelente custo-
benefício. Vedalage Plus Manta
Líquida é indicado para a
impermeabilização de lajes de
cobertura, marquises, abóbadas,
telhas de fibrocimento, entre outras
áreas. É resistente aos raios
ultravioletas e favorece a redução de
calor nos ambientes. Para sua
aplicação a superfície deve estar
limpa e seca. O produto deve ser
diluído em água e aplicado em
seguida. Se necessário, deve-se
intercalar uma tela de poliéster
(Mantex), malha de 2x2mm, entre a
2ª e a 3ª demãos.

As mantas asfálticas das linhas
Torodin, Premium e Classic são
indicadas para as lajes maiores.
Compostas de asfalto polimerizado
e estruturantes de poliéster e fibra
de vidro, as mantas são apresentadas
nos acabamentos polietileno,
alumínio e ardoseada, e estão
disponíveis com espessuras de
3mm, 4mm e 5mm – que devem ser
escolhidas de acordo com as
características locais. Elas são
indicadas para uso em varandas,
terraços e lajes, entre outras
aplicações.

A melhor proteção contra vazamentos
Excesso de água pode
trazer transtornos na
estrutura da edificação

Divulgação

Para áreas não
transitáveis,
aplicação com
trincha ou rolo
de pintura:
membrana
impermeável,
elástica e
flexível



6     Fevereiro/2013     Perspectiva

Construção

Comercial com
certificação LEED será
entregue em Santos

Parque Ana Costa

Sustentabilidade no Gonzaga

Adotando o conceito green
building, o edifício
comercial Parque Ana Costa

está em fase de acabamento na
Avenida Ana Costa, 433, coração do
Gonzaga, em Santos, com
programação de entrega em março. O
empreendimento é uma realização da
SDI Desenvolvimento Imobiliário e
atende os requisitos da modalidade
Silver da certificação LEED
(Leadership in Energy and

Environmental Design), o selo
internacional que reconhece as
soluções e tecnologias sustentáveis
utilizadas para reduzir os impactos
ambientais, conforme critérios da
ONG americana U.S. Green
Building Council (USGBC).

Desde sua concepção e em todas
as fases de construção, o comercial
de alto padrão demonstrou
preocupação com meio ambiente –
incorporando a racionalização de
recursos, como energia e água. Nesse
sentido, o projeto assumiu
diferentes conceitos um
aproveitamento energético, como
medidores individualizados em todas

as unidades, revestimento da fachada
com vidros termoacústicos,
implantação de ar condicionado
VRF, setorizado, conforme a
utilização no andar. Segundo revela o
engenheiro Gilberto Polízio, da SDI,
o funcionamento dos edifícios terá
uma redução em custo energético de
aproximadamente 30%, o que deve
refletir algo em torno de 12 a 15%
no condomínio.

A certificação LEED exigiu que
os materiais utilizados na obra
apresentassem certificação de
procedência sustentável. Nesse
sentido, todos os produtos que
entraram na obra foi certificado,
desde a madeira, cabos, tintas...
“Não entrou material sem
certificação e também não saiu
material sem certificação de bota-
fora”, sintetizou Polízio: “Além
disso, toda a estrutura da obra, toda
ambientação para os trabalhadores,
os colaboradores, tudo foi feito
dentro da certificação,

proporcionando condição de
conforto”.

Somando-se à certificação LEED
e à localização privilegiada –
próxima a restaurantes, shoppings,
hotéis, bancos, serviços –, o
empreendimento possui heliponto
com capacidade para 4,5 toneladas,
com sala de espera e marquise para
embarque e desembarque. O Parque
Ana Costa também é dotado de
auditório para até 90 pessoas, com
foyer e sanitários, estrutura

operacional de edifício AAA, pé-
direito livre de 2,70 m, sistema de
segurança e central de gerenciamento
predial. O estacionamento está
distribuído em seis pisos: dois
subsolos, térreo e três sobressolos,
totalizando 295 vagas para autos, 33
para motos e vaga para carga e
descarga.

Segundo o engenheiro da SDI, o
Parque Ana Costa destina-se
totalmente à locação e traz para
Santos, junto com o conceito de
sustentabilidade, modernidade nas
instalações e flexibilidade de uso,
com andares que possibilitam uma
ocupação racional e integrada. O
andar tipo tem 827,60 metros
quadrados, enquanto o meio andar
possui 380,52 metros quadrados.
“O empreendimento oferece
unidades tanto no âmbito
corporativo, para grupos
empresariais, como salas
individualizadas, para médios
empresários e profissionais liberais”,
salientou, ao frisar que, para
conseguir vãos maiores e trabalhar
dentro do conceito de laje
corporativa, foi utilizado o sistema
de protensão das vigas.

Dentro dessa flexibilidade, o
prédio atende do 5º ao 21º
pavimento três níveis de
necessidades: do 5º ao 9º pavimento,
são seis conjuntos por andar; do 9º
ao 17º, dois conjuntos por andar, o
correspondente a meia laje; e do 17º
até 21º pavimento, a laje
corporativa. O heliponto está no
alto da torre “B.” A opção por duas
torres foi em função do
aproveitamento do terreno de 2.800
metros quadrados, o que
possibilitou a criação de uma torre
independente, que poderá ser
utilizada de forma diferenciada.

O Parque Ana Costa é equipado
com 11 elevadores inteligentes,
sendo quatro unidades na torre “A”

Luiz Carlos Ferraz

Parque Ana Costa: unidades para uso corporativo e salas
individualizadas, para médios empresários e profissionais liberais



Perspectiva     Fevereiro/2013     7

Construção

e sete unidades na torre “B”, com
uma unidade exclusiva para acesso
ao heliponto. Eles possuem com
velocidade de 3 metros por segundo
e são dotados de sistema de
antecipação de destino de chamada.

Entre outros diferenciais do
projeto, de autoria do arquiteto
Cláudio Abdalla, nos subsolos e
mezanino haverá bicicletário com
vestiário exclusivo para
funcionários, depósitos seletivos de
lixo, área de expedição para
motoboys, refeitório e sala de
segurança. No térreo, que tem pé-
direito duplo, o edifício oferece a
facilidade do porte-cochère, com
acesso de veículos pela Avenida Ana
Costa. Já nos andares tipo, o pé-
direito livre é de 2,70 metros, sendo
que a distância laje a laje é de 3,50
metros, com ar-condicionado
individualizado, previsão para
instalação de piso elevado de 12 cm,
forro modular, luminárias de 500 lux
por conjunto, sprinklers e detectores
de fumaça, entrada de energia em
baixa tensão nas áreas comuns e
privativas, disponibilidade de carga
para iluminação (teto) de 10w/m2,

tomadas (teto) de 25w/m2, e ar-
condicionado de 55w/m2, com
sobrecarga de piso prevista de 300
kg/m², e gerador de 250 KVA para
áreas comuns, emergência e
elevadores.

O acabamento é primoroso. No
térreo, com previsão para instalação
de catracas e cancelas (com controle
de acesso) e painel artístico, a
recepção possui revestimento em
granito. Já a fachada, as esquadrias

são em alumínio
anodizado, com
vidros laminados
termoacústicos e
revestimento em
fulget.

Sobre o custo
da construção,

Polízio destaca que todos os
diferenciais aumentam o custo, o que
ao longo do tempo compensará:
“Até porque, a locação para
empresas de porte, integradas no
conceito de sustentabilidade, que
exigem instalações com certificação,
gera uma excelente relação custo-
benefício”. Aliás, acrescenta o
engenheiro, a sustentabilidade é
tendência da construção civil: “Esta
é uma questão irreversível, não tem

como fugir. O mercado de Santos
está em expansão e exige esse tipo
de investimento. É algo global”.

O Parque Ana Costa foi mais
uma obra em Santos que teve o
projeto de fundação assinado pela
Zaclis, Falconi Engenheiros
Associados. Para a fundação dos
edifícios foram projetadas paredes
diafragma e estacas escavadas de
grande profundidade. “O
acompanhamento da execução do
estaqueamento da obra, através de
visitas periódicas, foi feita por
nosso corpo técnico e transcorreu
sem problemas”, frisou o engenheiro
Frederico Fernando Falconi.

O estaqueamento foi executado
pela Costa Fortuna Engenharia de
Fundações.

A Votoraço forneceu o pacote
“Obra Fácil”, ou seja, os produtos
CA 50 e CA 60 foram entregues
cortados e dobrados, o que, entre
outras vantagens, agiliza o ritmo dos
trabalhados e evita desperdício.

Conforme detalhou o engenheiro
Wang Mou Suong, sócio-diretor da
PHE Engenharia de Projetos
Hidráulicos e Elétricos, como o

empreendimento foi concebido para
certificação LEED CS V3.0, os
projetos de instalações hidráulicas e
elétricas do Parque Ana Costa
contemplaram os seguintes
requisitos: controle de consumo de
água potável, com uso de
dispositivo controladores de vazão;
dimensionamento de linhas elétricas
de alimentação com queda de tensão
inferior aquela determinada pela
norma de elétrica de baixa tensão;
controle setorial de iluminação
interna e externa com sistema de
automação predial, otimizando o
consumo energético; média tensão,
com ramais independentes para o
condomínio e condôminos; e cabine
de barramento blindado para
distribuição de energia com
transformadores de rede em
redundância.

Atuando no acabamento, a
Conspem Revestimentos realizou no
Parque Ana Costa um revestimento
em fulget tradicional, cuja amostra
foi desenvolvida juntamente com os
arquitetos do prédio, em tons
compostos de cinza claro com
vinho.

Luiz Carlos Ferraz

Engenheiro
Polízio:
edifícios terão
redução em
custo
energético de
cerca de 30%
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Arq & Decor

OHexágono, da Lepri, possui
conceito ecológico e formato

inusitado, com seis lados, que,
assentado, forma uma composição
elegante. O produto é fabricado a
partir de vidros de lâmpadas
fluorescentes e de telas de
computadores e aparelhos de TV
reciclados e da reciclagem da própria
cerâmica, entre outros materiais. A
linha está disponível nas cores
Paglia, Rosso, Cioccolato,
Champagne e Verona. O
revestimento possui alta resistência
à abrasão e é ideal paredes, pisos
com alta circulação e ambientes
molhados. Fabricado nas dimensões
30x30 cm e 11,5x11,5 cm.

Resistência à abrasão

Revestimento
hexagonal

Uma das participantes da
ExpoRevestir, a Fashion
Week da Decoração, de 5 a

8 de março, no Transamérica Expo
Center, em São Paulo, a Formica
apresentará novos padrões para o
revestimento de paredes, pisos e
móveis, em laminados decorativos
de alta pressão. O Concreto, que
simula o produto, está disponível
nos acabamentos Texturizado e
Stone; o Soft é patinado, e visto de
longe tem o efeito monolítico; já o
Nogueira Nodo é um padrão
madeirado que apresenta catedrais
estreitas e repetidas, tonalidade rica
em cores através da técnica de
contraste simultâneo (cappuccino,
amarelo e violeta); e o Trama utiliza
cores frias, ideal para ambientes
sofisticados.

Já o Formica Real Color é
apresentado em placas de diferentes
espessuras. As de 0,6 e 0,8 mm são

ideais para revestir móveis,
armários e prateleiras. Por
ser unicolor, com face decorativa e
miolo da mesma cor, o produto
dispensa o uso da fita de borda no
acabamento. Na espessura de 1,3
mm, é apropriado para revestir não
só os móveis, mas portas de closet.
Os padrões podem ganhar
acabamento brilhante, que substitui
a pintura com vantagens, devido à
resistência superior a impactos,
manchas e não descascar.

Entre outros diferenciais, a

resina utilizada na composição do
Formica Real Color é isenta de fenol
e foi desenvolvida para oferecer
resistência à umidade e ao impacto,
estabilidade de cor, corte mais fácil
para os processos que requerem
usinagem ou corte por meio de serra,
comum em marcenarias. O produto
está disponível em sete padrões
unicolores.

Mais informações no site
www.formica.com.br

Imprensa Formica

Lançamentos na ExpoRevestir

Novos padrões Formica: Nogueira
Nodo, Trama, Concreto e Soft

ADocol lança a linha Epic de
metais com design que destaca

silhuetas orgânicas, inspirada na
simplicidade, equilíbrio e matemática
da natureza. A coleção é composta
por torneira de mesa e parede,
misturador de mesa, acabamento
para registro, ducha higiênica e
misturador para bidê. Entre os
diferenciais, o acabamento cromado
biníquel garante beleza por muito
mais tempo, enquanto o cartucho
cerâmico de alta performance
promove mais conforto durante o
uso, além de impedir vazamentos. O
arejador embutido no produto evita
o desperdício de água e respingos na
cuba.

Linha Epic da Docol: design
com equilíbrio

Inspirado em
formas
orgânicas

Acuba de piso IOS, da Doka
Bath Works, adota o conceito

stand-alone, com peças capazes de
se sustentarem por si só,
dispensando móvel de apoio ou
alvenaria. Além de sua
funcionalidade, ela decora o
ambiente com requinte e bom gosto,
devido ao seu formato arredondado e
fixação direta no chão.

A cuba é produzida com rochas
vulcânicas, uma pedra calcária rara e
resina de alto desempenho resistente
à quebra. Outra vantagem é que a
cor, branco natural, não perde o
brilho e nem amarela, como
normalmente acontece com as peças
de fibra ou acrílico, o que facilita a
conservação e limpeza, que deve ser
feita apenas com água e sabão não
abrasivo.

A instalação é simples e similar a
da cuba de bancada: com um sifão,
adapta-se a válvula de escoamento à
tubulação de saída d’água que fica na
parede. Na parte posterior da cuba,
existe uma abertura que permite que
este sifão seja conectado à tubulação
que fica na parede. As medidas: 85
cm de altura, 45 cm de comprimento
e 19 cm de profundidade. Mais no
site www.dokabathworks.com.br

Cuba de piso: dispensa apoio

Inovação no
banheiro

Laminados de alta pressão
para paredes, pisos,
móveis...

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Ampliando atividades, a Elétrica
Sanchez, de Santos, criou a

Sanchez Eletric Assistance – um
serviço focado em atender as
necessidades do empresário, do
síndico, do administrador de
condomínios, no que se refere a
soluções em eletricidade e projetos
de iluminação. Conforme destacam
os empresários Pablo e Irani
Sanchez, o diferencial do programa é
proporcionar uma manutenção
preventiva e corretiva, reduzindo as
chances de ocorrerem problemas no
sistema elétrico e, ao mesmo tempo,
corrigi-los caso aconteçam.

“Nossa equipe é qualificada e

está em constante treinamento”,
afirmam Pablo e Irani, ao frisar que,
ao optar pelo serviço, são
programados check-ups periódicos
de todos os equipamentos, visando
verificar as condições de
conservação e funcionamento de
todas as instalações. Esse
atendimento possibilita a criação de
um Cadastro Geral de Instalações,

com a relação dos
equipamentos elétricos

instalados para facilitar
futuros atendimentos:
“A Elétrica Sanchez

coloca mais de 20 anos de
experiência em elétrica para

resolver de uma vez por todas os
problemas da sua empresa ou
condomínio com eletricidade e
iluminação”.

O Sanchez Eletric Assistance
funciona junto ao showroom de
material elétrico e de iluminação, na
Rua Luiz de Camões, 198, em
Santos, telefones (13) 3234.8024 e
3223.1476.

Sanchez garante manutenção
preventiva e corretiva

Reprodução
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

OMinistério do Turismo está
investindo R$ 25,3 milhões

em projetos de qualificação
profissional nos estados e
cidades-sede da Copa do
Mundo. Os projetos são
implementados por meio de
convênios com estados e
municípios e objetivam oferecer
formação específica aos
profissionais que lidam diretamente
com os turistas no dia a dia, como
taxistas, guardas municipais,
permissionários de mercados
públicos, salva-vidas, policiais,
artesãos, entre outros.

Ao todo, foram
aprovados 18 convênios
que beneficiarão 19.550
profissionais em 13
cidades e dois estados: Brasília,
Belo Horizonte, Salvador,
Fortaleza, Belém, Recife, Olinda e
Jaboatão dos Guararapes (PE), Rio
de Janeiro, Natal, Porto Alegre,
Florianópolis e Balneário Camboriú
(SC), além de destinos consolidados
de São Paulo e Rio Grande do Sul.

“O próximo passo é realizar
convênios com os municípios que
ficam no entorno das cidades-sede”,

MTur investe R$ 25,3
milhões no receptivo

OME London, da Meliá
Hotels International, abre
suas portas em março, na

capital inglesa, como um hotel
lifestyle, orientado pelo design.
Atualmente, existem hotéis ME by
Meliá em Madri, Barcelona, Cancún
e Cabo, com previsão de inauguração
em Viena ainda este ano.

Localizado na Marconi House, o
ME London possui 157
apartamentos, incluindo 16 suítes e
a ultraluxuosa suíte ME, uma
penthouse de dois pisos na
cobertura do edifício. Todas
possuem camas e jogos de cama
luxuosos, banheiros com ducha tipo
“chuva” e amenities Premium, bem
como acesso ao hub de mídia digital
do hotel. O detalhamento dos
interiores mescla o contemporâneo
com tradições clássicas e uma
dramática paleta monocromática.

ME London: 157 apartamentos, incluindo 16 suítes e a
ultraluxuosa suíte ME, uma penthouse de dois pisos na cobertura

Em Londres, ME by Meliá

Entre as opções gastronômicas,
o bar Radio na cobertura oferece
uma vista panorâmica estupenda de
Londres; o STK steakhouse e grill é
celebrado por sua vibração intensa; o
Cucina Asellina dá um toque
contemporâneo na cozinha rústica
italiana; e o Marconi Lounge é ideal
para encontros, aberto o dia inteiro.

O hotel possui fitness center e
oferece relaxamentos e tratamentos
de spa no apartamento. A estada é
orquestrada pelo dedicado Aura
Manager, cuja função é conhecer
todos os pontos da cidade e fazer o
serviço do hotel ser sob medida.
Informações e reservas
www.melondonuk.com

Divulgação

Interiores mesclam o
contemporâneo com
tradições clássicas...

Destinado para
casais
liberais, a

agência Casal
First Tour

programou uma viagem
romântica e sensual, de 24 a 30
abril, para a Riviera Maya
México. A hospedagem será no
luxuoso resort all inclusive
“Desire Resort & Spa”. No
programa, a Playa Del Carmen,
o parque temático natural de
Xcaret, a ilha de Cozumel, que
mantém a segunda maior
barreira de coral do mundo, e a
magnífica área arqueológica
Tulum, conhecida como uma
antiga cidade maia à beira-mar,
protegida por muralhas, com
trilhas por castelos e
monumentos históricos. À noite,
festas temáticas. O pacote para
as cinco noites, passagem área
ida e volta, transfer do aeroporto
para o resort e vice-versa, custa
a partir de US$ 2.680,00 por
pessoa. Mais no site
www.casalfisrttour.com.br

Cancun,
para casais
liberais

frisa o secretário Nacional de
Programas de Desenvolvimento do
Turismo, Fábio Mota: “São
aproximadamente 120 destinos com
influência direta ou indireta para os
turistas da Copa, seja pela
proximidade, seja por abrigarem
Centros de Treinamento, por
exemplo”.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Rodeado por montanhas,
ocupando área com 150 mil

metros quadrados, a apenas 1 hora
da cidade de São Paulo, o Vale Suíço
Resort, em Itapeva, oferece
infraestrutura tanto para quem busca
momentos de lazer e tranquilidade
com a família, ou para empresas que
desejam realizar evento corporativo
– um verdadeiro “oásis”, com o
charme de hotel fazenda, combinado
com o requinte e as facilidades de
um dos melhores resorts do país.

Localizado na rodovia Fernão
Dias, Km 931, o resort possui 121
acomodações, com ar condicionado,
banheiras de hidromassagem,
frigobar, cofre eletrônico, TV LCD e
varanda com vista panorâmica.
Destaque para os 25 chalés em
madeira ou alvenaria, que oferecem
romantismo, principalmente nas
noites frias em frente à lareira.

A estrutura de lazer inclui o

Vale Suíço
Resort:
centro de
convenções,
piscinas com
toboágua,
quadras de
tênis...

Em São Paulo, “oásis”
para lazer e eventos

Parque Aquático Du Soleil, com
toboágua, kids play, piscina de
biribol, cascata e bar molhado. A
estrutura externa conta com cinco
piscinas (adulto e infantil), sendo
três climatizadas. Para os dias frios,
as Thermas de Inverno possuem
mais cinco piscinas cobertas e
aquecidas, além de duas jacuzzis e
saunas. O Vale Suíço também possui
quadra poliesportiva e de tênis; vôlei
de areia; campos de futebol gramado
adulto e infantil; pista de cooper;
salão de jogos com mesa de carteado,
bilhar, pebolim e ping pong; espaço
fitness; danceteria; e jogos
eletrônicos. Para quem gosta do
contato com a natureza, o complexo
oferece passeio de pedalinho,
caiaque, ou pesca no lago. Entre
outras atrações, a tirolesa de 130
metros ou o passeio a cavalo na
pista de hipismo. Mais informações
no site www.valesuico.com.br
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Técnica refinada de cura,
utilizada desde a época dos
faraós, não faz muito tempo

que a hipnose é reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde
(OMS) e pelos conselhos de
medicina e psicologia como método
científico para diagnosticar e tratar
doenças físicas e psicológicas. O
Conselho Federal de Medicina, por
exemplo, só no final da década de 90
reconheceu a hipnose como
ferramenta de apoio ao diagnóstico e
tratamento médico.

A hipnose é um estado de
relaxamento profundo entre o sono e
a vigília no qual a pessoa entra
espontaneamente ou de forma
induzida, quando medita, ora ou por
intermédio de terapeuta. Ela só
entrará em estado hipnótico se
realmente quiser e estiver disposta a
novas descobertas e aprendizagens.
Quando está em estado de transe
não corre risco algum; no máximo,

Hipnose: diagnosticar e tratar doenças físicas e psicológicas

Potencializando resultados
Hipnose é um estado de
relaxamento profundo
entre o sono e a vigília

passará dele para o sono profundo.
“Nesse momento, somos

capazes de ativar nossos
mecanismos internos de autocura”,
explica a psicóloga Amélia Kassis,
diretora da Companhia Zen, de São
Paulo: “Nosso poder curador é
impulsionado, assim como todos os
nossos recursos internos, muitas
vezes mantidos inconscientes. É o
próprio hipnotizado quem faz todo

o trabalho, o terapeuta apenas age
como facilitador. Aproveitando-se
do estado de transe, ele demonstra o
caminho para nossos tesouros
internos”. A hipnose é eficaz,
sobretudo, no tratamento de doenças
em que não existe lesão ou
comprometimento da estrutura de
determinado órgão. Nesta categoria,
podem ser incluídos, por exemplo,
enxaquecas, vertigens, diversas dores

crônicas, problemas digestivos como
gastrites e diarreias, rinites alérgicas,
TPM, algumas alergias, doenças de
pele associadas a fatores emocionais
e, também, a disfunção sexual.

De acordo com os urologistas,
cerca de 70% das disfunções sexuais
são causadas por fatores
psicológicos – e por esse motivo a
hipnose se mostra eficaz. Nesse
estado de transe, um profissional
treinado é capaz de ajudar a
encontrar a causa emocional da
disfunção erétil ou frigidez e tratá-la,
encontrando soluções para esses
problemas mais íntimos.

“Esse método terapêutico é
muito eficaz para acessar conteúdos
internos do paciente, resignificando
experiências traumáticas e,
consequentemente, adquirindo os
comportamentos operantes
desejados. Dessa maneira, a hipnose
torna a psicoterapia mais direta e
rápida, potencializando seus
resultados. Hipnose não é regressão,
mas pode levar a ela, não é mágica,
mas pode levar à magia”, afirma
Kassis. Mais informações em
www.ciazen.com.br

Divulgação

V elha conhecida nos
tratamentos antiestresse, a

acupuntura pode ser uma grande
aliada para amenizar a irritação
fácil, dificuldade para dormir,
tontura e perda de memória, entre
outros sinais de esgotamento. “O
efeito da acupuntura é uma
resposta do Sistema Nervoso
Central em defesa ao organismo”,
afirma a médica Aparecida
Enomoto, de São Paulo: “Até
mesmo quando se trata de estresse
ou cansaço, o estímulo neurológico
libera através dos feixes nervosos
determinados hormônios da
alegria e do prazer trazendo bem-
estar e equilíbrio”.

O paciente que opta pelo
tratamento tende a ter alívio
temporário imediato e ótimo
resultado ao final do tratamento.
“Acupuntura não trata os
sintomas ou queixas, trata a
pessoa como um todo. O tratamento pode
ser feito em 12 sessões, se necessário com
ajuda da fitoterapia chinesa”, acrescenta
Enomoto.

A especialista frisa: “A acupuntura não
tem contraindicações e pode ser feita em
indivíduos de qualquer idade ou sexo, salvo
pacientes com baixa imunidade em
tratamento de quimioterapia”.

Agulhas de bem-estar e equilíbrio
Aparecida:
“Acupuntura
não trata os
sintomas ou
queixas, trata a
pessoa como
um todo”

Fotos Divulgação

� Novidade para
as mãos, o
sabonete em pó
foi lançado pela
EOS
Cosméticos, da

empresária Mariangela Bordon.
Disponível nas versões Blue e Iron,
o produto é formulado com
ingredientes especiais que
proporcionam um toque delicado e
refrescante às mãos, limpando e
perfumando sem ressecar. Mais no
site www.eoscosmeticos.com.br

� A norte-americana
Revlon lança no
Brasil o Colorstay
Gentle Eye & Lip
Makeup Remover,
um demaquilante
bifásico, que remove
todos os tipos de maquiagens,
inclusive as de longa duração e à
prova d’água. Colorstay Gentle Eye
& Lip Makeup Remover possui
fórmula suave, que não agride a pele.

Demaquilante
bifásico: não
agride a pele

Versões Blue e
Iron: limpa e
perfuma sem
ressecar

Fotos Divulgação

A Pfizer recebeu da FDA, a
agência regulatória de

medicamentos e alimentos nos
EUA, a aprovação de Xeljanz
(citrato de tofacitinibe) para
tratamento de adultos com artrite
reumatoide (AR) moderada a
grave, que tiveram intolerância
ou não responderam
adequadamente à terapia com
metotrexato. Trata-se de
medicamento modificador do
curso da doença com
administração oral. Ao contrário
de outras terapias para AR, que
costumam atuar em alvos fora
das células, o tofacitinibe atua
nas vias intracelulares que
desencadeiam os processos
inflamatórios, especificamente
inibindo a proteína janus quinase
(JAK) – substância que tem um
importante papel no
aparecimento desta doença.

FDA aprova
medicamento
contra AR

Inúmeros casais que se preparam
para uma gravidez enfrentam

dificuldades, quando se constata a
infertilidade permanente ou
temporária. No Brasil, estima-se que
mais de 278 mil casais tenham
dificuldade para gerar um filho em
algum momento de sua idade fértil.
Há poucas instituições públicas e
filantrópicas vinculadas ao SUS com
serviço de reprodução humana
assistida no Brasil. Segundo
esclarece o médico Newton Busso,
do Hospital Pérola Byington, de São
Paulo, quem tem acesso à clínica
privada não encontra maiores
dificuldades em começar o
tratamento. Porém, embora existam
os centros que atendam
gratuitamente, a fila de espera é
longa. O especialista afirma: “Uma
fila de espera de até 5 anos não é
aceitável na medicina reprodutiva,
pois a idade faz a diferença na
assertividade dos tratamentos”.

O Projeto de Lei nº 4726/2012,
de autoria do deputado federal
Eleuses Paiva (PSD-SP), prevê que
os planos de saúde sejam obrigados
a cobrir também as despesas dos
tratamentos de reprodução assistida.

Drama atinge
15% de casais
brasileiros
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

� Feicon Batimat 2013, 19ª Salão
Internacional da Construção, de
12 a 16 de março, no Pavilhão de
Exposições do Anhembi, Avenida
Olavo Fontoura, 1.209, Santana,
em Sampa.

� Associação de Confrades e
Amigos do Caminho de Santiago
de Compostela (Acacs-SP)
realiza trilha ecológica de
Páscoa, de 28 a 31 de março, em
Itararé, região Sudoeste do
Estado de São Paulo, divisa com
o Paraná. No site
www.santiago.org.br

� Café do Theatro, no Theatro
Municipal de São Paulo, na Praça
Ramos de Azevedo, renovou seu
menu à la carte, by chef Sandra
Valeria, com opções de pratos
principais e sobremesas, no
almoço de segunda a sábado, ao
lado do buffet, que continua a ser
oferecido por R$ 40.

� Doze peças da arte Naïf de
Constância Nery, com temas
ingênuos, infantis, jocosos ou da
zona rural, em exposição, a
partir de 28 de março, no Sofitel
Guarujá Jequitimar, Praia de
Pernambuco.

� Até 28 de junho, alunos de
Design e Tecnologia Moveleira
podem se inscrever no 8º Prêmio
Tok&Stok de Design
Universitário, com o tema
“Dobrar”. Informe-se no site
www.tokstok.com.br

� Parque Balneário Hotel, de
Santos, participa da 12ª edição
do São Paulo Restaurant Week,
de 4 a 17 de março, com menus
especiais e valores fixos...

� “Pimenta for Cage”, o ensaio
do brasileiro Emanuel Dimas de
Melo Pimenta realizado na casa e
atelier de John Cage, em Nova
York, em 1988, será apresentado
de 8 a 11 de março, na Expoarte
Bari 2013, Itália, comemorando o
centenário do nascimento de
Cage.

� Associação Brasileira de
Medicina de Grupo (Abramge)
abriu inscrições para os Prêmios
de Medicina e Jornalismo sobre
“Doenças Mentais e Emocionais
– Causas, Diagnósticos,
Tratamentos e Orientação para
População”.

� Festival Mundial das Artes
pela Paz agitará de 5 a 15 de
setembro a cidade de Ubá, em
Minas Gerais, com a presença de
1.800 artistas de 118 países.
Evento visa semear a paz através
da disseminação da cultura.

O presidente da Mercedes do Brasil Juren Ziegler e os casais,
Mel Lisboa e Felipe Roseno, Isabella Fiorentino Hawilla e

Stefano Hawilla: na 7ª edição da Mercedes-Benz Top Night, o
projeto anual que celebra a ligação da montadora com a

inovação, a moda e o luxo.

Chef franco-
lusitano Théo
Medeiros: no
restaurante
que leva seu
nome, no
Cambuí, em
Campinas,
Théo pratica
uma cozinha
totalmente

francesa, mas com muitos ingredientes brasileiros, como o risoto
de lula na própria tinta e o mignon suíno ao molho foie gras.

Gabriel Medina,
de São
Sebastião: o
mais jovem
brasileiro a
ingressar no
seleto grupo
ASP World Title,
restrito aos 36
melhores atletas
do planeta,
conta agora com
patrocínio até
2015 de Guaraná
Antarctica.

Yoani Sánchez, a
blogueira

cubana que
denuncia a

censura na ilha
dos irmãos Fidel

e Raúl Castro:
em sua estada no

Brasil,
participou do

programa Roda Viva, da TV Cultura, e contou como é fazer
oposição num regime que não admite críticas...

Jair Magri

Antonio Salani

Luciana Bragante, diretora da ASA Alumínio: veio especialmente
a Santos para promover workshop na DecorNews e apresentar a
arquitetos, designers e profissionais de engenharia e construção
o revolucionário RoofMaxx. “O sistema de vigamento de
alumínio substitui as tradicionais armações de madeira e aço para
sustentação de telhados”, explicou Erwin Kriegel, gerente de
projetos especiais da Asa.

Pablo e Irani Sanchez, da
Elétrica Sanchez, e Lúcia
Navajas: na festa que o Club
Design Litoral Paulista, da
Associação dos Empresários
do Litoral Paulista,
promoveu em Santos, para
apresentar os profissionais
que se destacaram em 2012
e contribuíram para o
desenvolvimento do setor.

Divulgação

Sandra Netto

Divulgação

Divulgação

O médico veterinário santista Eduardo
Ribeiro Filetti ministra em 21 de março a palestra
“Desafios e legislação no manejo de pombos”, na

Unesp, campus de Jaboticabal, durante o V Curso de
Tratamento Domissanitário. Filetti focará pesquisa

realizada com apoio da Unisanta, sobre controle
da hiperpopulação da espécie.
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Solidariedade

Relatada inicialmente num
blog, a peregrinação do
jornalista Luiz Carlos

Ferraz pelos 800
quilômetros do Caminho Francês, de
Saint Jean Pied de Port, na França,
até Santiago de
Compostela, na
Espanha, é contada
agora no livro “Pedras
do Caminho, meu
encontro no Caminho
de Santiago de
Compostela” (Titan
Comunicação). O
lançamento do livro,
junto com exposição de
fotos, acontecerá em 11
de março, das 16 às
18h30, no foyer do Teatro Guarany,
na Praça dos Andradas, 100, Centro
Histórico de Santos. Aberto ao
público, o evento tem patrocínio de
Engecon e apoio de Pet Memorial,
Engeplus, Click Mania, Demar
Gráfica, Jornal Perspectiva,
Secretaria Municipal de Cultura de
Santos e Fundação Arquivo e
Memória de Santos.

Na versão em livro, a saga foi
ampliada com textos e fotos inéditos
e revela a mística do Caminho de
Santiago de Compostela como um
desafio possível para qualquer
pessoa. “Como eu, como você,
como milhões de peregrinos que já

trilharam o
Caminho, seja por
aventura, turismo,
ou devoção ao
Apóstolo”, afirma
Ferraz, o Cebola.

O Caminho
Francês é a mais tradicional entre as
rotas que levam a Catedral de
Santiago de Compostela, em cuja
cripta estão guardadas as relíquias
do Apóstolo de Cristo. A
peregrinação a pé é um excelente
exercício de superação e, nesse
sentido, o livro pode servir de ajuda
a todos os que duvidam de sua força
interior, pessoas de qualquer idade,
classe social, religião.

“O livro mostra que não há
limites para o ser humano e o
imponderável predomina nas
relações humanas”, avalia o autor:
“Uma pessoa nem sempre tem ideia
de sua força e, para conhecê-la, tem

que estar atenta e agir como um
guerreiro, pois, no dia a dia, sempre
enfrentará ‘demônios’, sejam na
forma de pessoas, animais, uma
árvore, ou mesmo um peregrino”.

Ferraz utiliza a técnica de
reportagem, que desenvolve por
meio de observações e opiniões, a
partir de sua visão de mundo, e
entrevistas com personagens do
Caminho: peregrinos, hospitaleiros,
religiosos, os moradores dos
inúmeros pueblos que nasceram e se
mantém em função da peregrinação a
Santiago de Compostela. “Meu foco
narrativo é de personagem e
testemunha”, sintetiza.

Conta a tradição que, após
pregar na Espanha, Santiago
regressou à Palestina e foi
decapitado por ordem do Rei
Herodes (41-44 d.C.). Seu corpo foi
colocado numa barca de pedra e,
milagrosamente, viajou da Palestina

à Galícia, chegando à costa
em Iria Flavia, atual
Padrón. O corpo foi
enterrado e mais tarde
encontrado e declarado
autêntico pelo bispo
Teodomiro. No local, por
determinação de Alfonso
II, Rei de Astúrias e León,
foi construída uma igreja,
dando origem à cidade de
Santiago de Compostela, e
ao fenômeno da

peregrinação.
Luiz Carlos Ferraz, 56 anos, é

natural de Santos, no Litoral do
Estado de São Paulo, e exerce as
atividades de jornalista e advogado.
Diretor-editor da Titan
Comunicação, é responsável pela
edição do Jornal Perspectiva. Já
atuou em vários jornais do Estado de
São Paulo, entre os quais, Jornal
Cidade de Santos e Diário do
Grande ABC.

O Caminho Francês foi
peregrinado pelo autor durante 29
dias, em junho/julho de 2009. No
ano seguinte, considerado Ano Santo
– quando o Dia de Santiago, 25 de
julho, cai em domingo –, Ferraz

realizou a peregrinação pelo
Caminho Português, desde Oporto –
240 quilômetros em 10 dias. Em
2012 foi a vez do Caminho
Aragonês, de Somport a Puente la
Reina – cerca de 180 quilômetros em
8 dias. As duas últimas viagens
também foram relatadas no blog
www.blogcomcebola.zip.net e
formatadas em livros, ainda inéditos,
que compõem a trilogia “Pedras do
Caminho”.

Em junho próximo, o jornalista
peregrinará o Caminho Sanabrês, a
partir de Zamora, até Santiago de
Compostela – um trajeto de 400
quilômetros, que pretende percorrer
em 16 dias.

� Título: “Pedras do Caminho, meu encontro no Caminho de Santiago
de Compostela”
� Autor: Luiz Carlos Ferraz
� Editora: Titan Comunicação
� Formato: 21 cm x 15 cm
� Nº de Pág.: 152
� Preço: R$ 29,00, com parte da renda revertida à Casa da Esperança,
de Santos, que atende crianças e adolescentes carentes, portadores de
comprometimentos motores, mentais e sensoriais.
� Além da venda em livrarias de Santos e São Paulo, o livro poderá ser
solicitado pelo e-mail titan.com@uol.com.br, cujo valor será acrescido de
despesas postais. Informações pelos telefones (13) 3284.2373 /
9147.6668.

Ficha Técnica

PEDRAS DO CAMINHO

Livro aborda
peregrinação a
Santiago de
Compostela

Desafio possível para qualquer pessoa!
Fotos Luiz Carlos Ferraz

Belas paisagens do
Caminho serão
mostradas em
exposição de fotos

Peregrinos atravessam os magníficos bosques da Galícia

Ferraz e a capa do livro: “Apenas um peregrino”


