


Novo revestimento de paredes externas e fachadas de
edifícios comerciais e residenciais, Formica Linewall
promete velocidade à instalação.............................Pág. 5.

Arq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & DecorArq & Decor

O domingão de Páscoa neste ano emenda com o feriado
de Tiradentes – uma possibilidade de cinco ou mais dias
para curtir praia, campo, Pantanal........................Pág. 10.

TTTTTurismourismourismourismourismo

2     Março/2014     Perspectiva

Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz.

Anamar Construtora programa para abril a
entrega do Costa Residenza, no Bairro Embaré,
em Santos, uma torre de 29 pavimentos, sendo
subsolo, térreo, dois mezaninos, 25 pavimentos-
tipo, um apartamento por andar, cada com área
útil de 277 metros quadrados...........Págs. 6 a 9.
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fim da missa do
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Jornalista Luiz Carlos Ferraz lança o segundo livro da
trilogia “Pedras do Caminho”, que foca o fenômeno das
peregrinações pelos Caminhos de Santiago...........Pág. 12.
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Itanhaém receberá 1.284 moradias, com investimento de
R$ 25,6 milhões do Governo do Estado, resultado de
convênio assinado pelo governador Alckmin.........Pág. 3.
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OMarco Civil da Internet (PL nº
2.126/2011) visa estabelecer

direitos e deveres para usuários e
provedores da rede mundial de
computadores no Brasil. Muito
embora a atividade legislativa tenha
se iniciado no ano de 2009, o projeto
de lei foi oficialmente apresentado
apenas em 2011, após um processo
de consultas e audiências públicas
nas quais a sociedade civil teve
grande participação, e atualmente
tramita no Congresso Nacional em
regime de urgência, trancando a
pauta para demais votações.

O Brasil já está atrasado. A
necessidade de um marco regulatório
civil contrapõe-se à tendência de se
estabelecerem restrições, de modo
que o marco a ser proposto tem o
propósito de determinar, de forma
clara, direitos e responsabilidades

relativas à utilização dos meios
digitais. Algumas questões já foram
pacificadas, outras, como
neutralidade de rede, nem tanto.

A neutralidade de rede é um
princípio intrínseco desde a origem
da Internet e diz respeito à
interferência no conteúdo que passa
pela rede, evitando distinção de
origem e destino. É, afinal, um

desdobramento de outros princípios
constitucionais, como a liberdade de
expressão e o direito à informação.
Apesar de se tratar de um tema
bastante sensível (a Organização das
Nações Unidas incluiu o uso da
Internet como um direito humano,
reconhecendo os amplos benefícios
que o uso livre e aberto produz), o
tema tem sido utilizado como moeda
de troca no jogo político em Brasília.
A Câmara aprovou o texto que
restringe as exceções à neutralidade.
Agora, devemos aguardar o resultado
da votação no Senado e ver se o
novo marco regulatório atenderá
necessidades antigas dos cidadãos ou
interesses privados de companhias e
congressistas.

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

O futuro da Nação

N ão se trata de ser pessimista ou
otimista, ter olhos de águia ou estar
míope, mas o que parece ser uma

tendência natural nas últimas semanas é que
neste país nada anda bem. Ainda que
estejamos em ano eleitoral, período em que as
disputas costumam se acirrar, o jogo sujo
imperar e a tolerância beirar a zero, não é
possível deixar de concordar que a onda de
fatos infelizes, desagradáveis, diria até
nojentos, parece predominar no cenário, seja
nacional ou local, para onde quer se olhe,
onde quer que se esteja. No aspecto ético, não
bastasse a desmoralização da classe política,
que continua a jogar na lama figuras
proeminentes de governos atuais e passados,
tanto da chamada situação quanto da
propalada oposição (?), e aí incluindo
pessoas e legendas da banda fisiológica,
causa indignação o caso da refinaria de
Pasadena, nos Estados Unidos, na qual a
Petrobras revelou-se investidora
irresponsável, causando enorme prejuízo ao
governo, seu financiador majoritário, e, vá lá,
a seus acionistas. Evidente que é inócuo
insistir na reflexão sobre o famigerado
episódio com base no que foi divulgado até
este momento pela Imprensa; pela simples
dedução de que, pela fúria manipulatória
deste e daquele veículo, todo conteúdo é
apenas meia verdade do que efetivamente deve

ter ocorrido no âmbito das deliberações sobre
os gastos da estatal do petróleo. Isto é, a
dúvida há de prevalecer em qualquer mente sã
que se aventure a avaliar o caso. Dúvida
semelhante causa agitação em face à falência
da segurança pública, ao caos na saúde, ao
descaramento na educação, ao colapso no
transporte coletivo... e haja espaço para que
sejam elencados todos os setores em que o país
tropeça, no âmbito nacional, estadual e
municipal. Lamentável que não caminha com
bons passos apenas na gestão da coisa
pública ou das empresas de economia mista,
mas também entre as organizações do terceiro
setor e, de forma às vezes criminosa, nas
empresas privadas – a maioria das quais
especulando à custa do dinheiro público, não
aquele sem dono, mas o de todos nós,
resultado da pesada carga tributária. Em meio
a essa balbúrdia e a poucos meses de estarmos
sediando o maior evento de futebol do mundo,
a ocupação militar em certas favelas do Rio de
Janeiro causa preocupação planetária e, com
certeza, polarizará ainda mais o conflito entre
os que defendem rigor exemplar no combate
ao poder paralelo, que contamina polícia e
cidadãos, e os que pregam o estrito respeito
aos direitos humanos. Ter sucesso na solução
deste conflito, até mesmo por estamos no
centro das atenções mundiais, é crucial para o
futuro da Nação.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião



Itanhaém terá 1.284 moradias
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Cidade

Ogovernador Geraldo
Alckmin assinou em março
convênios com 71

prefeituras para a construção de
36.966 moradias populares e
urbanização de 253 lotes,
beneficiando 37.219 famílias. Na
Baixada Santista, Itanhaém receberá
1.284 moradias, com investimento
de R$ 25,6 milhões do Governo do
Estado.

As unidades serão viabilizadas
por meio da Casa Paulista, dentro
dos programas de parceria com a
União (Pmcmv/FAR/Entidades),
Lotes Urbanizados e Moradia
Melhor. Serão investidos R$ 3,2
bilhões, sendo R$ 2,6 bilhões do
Governo Federal, R$ 634 milhões do
Governo de São Paulo e R$ 10,2
milhões de contrapartida das

prefeituras. A cerimônia foi realizada
no Palácio dos Bandeirantes, com a
participação do secretário da
Habitação Silvio Torres.

No evento também houve a
assinatura do termo de cooperação e
parceria do Governo do Estado, por
intermédio da Secretaria da
Habitação, com o Banco do Brasil,
visando o aporte de recursos
financeiros estaduais destinados ao

desenvolvimento
do programa de
apoio financeiro
complementar
ao Programa

Nacional de Habitação Rural, na
construção de moradias rurais. A
parceria prevê a construção de 2.000
moradias. O Estado repassará R$ 20
milhões, sendo R$ 10 mil por
unidades.

“São moradias para quem ganha
até R$ 1.600,00 por mês”, disse
Alckmin: “Queremos proporcionar
casa para quem não tem, estamos
ajudando a quem precisa. Tudo é

resultado da união de esforços, a
melhor forma de parceria entre a
Federação, Estado, municípios e
iniciativa privada”.

O secretário Silvio Torres, da
Habitação, enfatizou a parceria:
“Hoje é um dia de festa para a
habitação de São Paulo e graças à
parceria podemos apresentar neste
evento números extraordinários,
como resultado de um alinhamento
institucional inédito. Famílias que
não estavam conseguindo ter um
imóvel próprio para morar poderão
realizar o sonho da casa própria”.

Torres anunciou que a Casa
Paulista investe R$ 1,199 bilhão
para viabilizar 84.510 unidades
habitacionais, sendo 79.437 uhs por
meio do programa de parceria com o
governo federal Pmcmv e 1.506 uhs
pelo programa Servidor Público;
2.410 lotes pelo programa Casa
Paulista – Lotes Urbanizados e
1.157 uhs pelo programa Casa
Paulista - Moradia Melhor.

Edson Lopes Jr./GESP

Alckmin
assina
convênio:
governo
investirá R$
634 milhões
em habitação

Unidades foram
viabilizadas na parceria
Casa Paulista e União

U batuba realiza o V Festival
da Mata Atlântica entre os

dias 27 de maio e 8 de junho. O
evento, que comemora de forma
conjunta o Dia da Mata
Atlântica, 27 de maio, Dia
Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho, e Dia dos Oceanos, 8 de
junho, é fruto de parceria entre a
Prefeitura de Ubatuba, Fundação
Florestal, entidades e
profissionais ambientalistas.
Entre os objetivos dos
organizadores, oferecer
informações sobre a Mata
Atlântica e todo o ambiente
envolvido, impulsionar o
ecoturismo, incentivar a
expressão cultural, prestigiar a
relação dos povos tradicionais
com a floresta e estimular
culturas agroflorestais.

V Festival da
Mata Atlântica
em Ubatuba



4     Março/2014     Perspectiva

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

POR

LUIZ

CARLOS

FERRAZluizferraz@jornalperspectiva.com.br

Cidadania

Acordo para erradicar a
escravatura moderna e o
tráfico humano no mundo

até 2020, foi assinado em março, no
Vaticano, pelo bispo Marcelo
Sánchez Sorondo, chanceler das
Academias Pontifícias das Ciências e
das Ciências Sociais (em nome do
Papa Francisco); Mahmoud Azab
(pelo Grande Imã de Al Azhar,
Egipto); David John Moxon
(representando o arcebispo de
Canterbury, Justin Welby), e
Andrew Forrest, fundador da Walk
Free Foundation.

Denominado Global Freedom
Network, o acordo define a
escravatura moderna e o tráfico
humano como a supressão
sistemática da liberdade do
indivíduo, conforme os seguintes
instrumentos internacionais:

ASecretaria da Educação do
Estado de São Paulo e o

governo da Espanha anunciaram
parceria, por meio da qual 139
estudantes dos cursos de espanhol
dos Centros de Estudos de Línguas
(CELs) terão a chance de participar
em junho de intercâmbio de 20 dias
no país europeu. Em 2013, na
primeira edição do projeto, 356
alunos da rede estadual desfrutaram
da experiência na Argentina, França e
Inglaterra.

Para ser selecionado, o
intercambista passa por processo
que avalia o conhecimento adquirido
nas aulas de idiomas nos CELs (no
caso, espanhol, francês e inglês). É
exigida também frequência mínima
de 75% nas aulas e média igual ou
superior a 7 em língua inglesa nos
quatro bimestres do curso de Ensino
Médio no ano letivo anterior ao de
realização da prova. A seleção está
marcada para abril e a viagem para
junho, durante as férias escolares.

A Secretaria oferecerá todo o
suporte necessário, desde o trâmite
para a emissão de documentação, até
transporte, alimentação e estadia.
No país destino para o intercâmbio,
além das aulas em centros de ensino,

Espanha é destino de intercâmbio

� Tráfico humano, incluindo
prostituição forçada – Protocolo de
Palermo 2000, Convenção Europeia
relativa à Luta contra o Tráfico de
Seres Humanos;
� Escravatura – Convenção relativa
à Escravatura (1926) e Convenção
Suplementar relativa à Escravatura
(1956);
� Trabalho Forçado – Convenção da
OIT sobre o Trabalho Forçado (nº
29, 1930) e Convenção sobre a

Abolição do Trabalho Forçado (nº
105);
� Crianças em conflitos armados –
Protocolo Facultativo à Convenção
sobre os Direitos da Criança relativo
ao Envolvimento de Crianças em
Conflitos Armados;
� Prostituição infantil – Protocolo
Facultativo à Convenção sobre os
Direitos da Criança relativo à Venda
de Crianças, Prostituição Infantil e
Pornografia Infantil;
� Piores formas de trabalho infantil
– Convenção sobre os Direitos da
Criança e Convenção sobre a
Proibição e Acção Imediata para a
Eliminação das Piores Formas de
Trabalho Infantil (nº 182);
� Servidão por dívida e casamento
forçado – Convenção Suplementar
relativa à Escravatura (1956);
� Quaisquer formas de escravatura
moderna e de tráfico humano que o
Conselho considere que devam ser
incluídas na visão e objetivos deste
Memorando de Acordo.

Jaqueline de Mello Vicente, de São Paulo, envia e-mail para
denunciar descaso da empresa rodoviária Breda, pois
contratou viagem do terminal Jabaquara, na capital, até
Praia Grande, na véspera do feriado de Carnaval, e, ao

desembarcar, esqueceu de retirar sua mala do bagageiro que, embora
identificada com etiqueta, foi extraviada. Ao recuperá-la – depois de sofrer
com o atendimento ineficiente da Breda – constatou que o cadeado da mala
havia sido violado, com desaparecimento de máquina fotográfica
profissional. Agiu corretamente ao registrar Boletim de Ocorrência na
Delegacia de Polícia de Praia Grande e preencher formulário de extravio da
Breda. Jaqueline, caso não seja ressarcida, com a reparação do dano
material e dano moral, exija seu direito pela via judicial e boa sorte.

� Jornalistas de todo o país têm até
o dia 30 de maio para participar no
Prêmio CNI de Jornalismo, podendo
inscrever reportagens publicadas
entre 1º de abril de 2013 e 25 de
maio de 2014, Dia da Indústria.
Matérias devem abordar desafios e
realizações do setor, tendo como
base os 10 fatores-chave para o
Brasil aumentar a produtividade e a
competitividade, apontados pelo
Mapa Estratégico da Indústria 2013-
2022. Informe-se em
www.premiocnidejornalismo.com.br

� Projetos voltados à questão
ambiental poderão ter apoio por
meio de chamada pública
promovida em conjunto pela
Fundação Grupo Boticário de
Proteção à Natureza e pela
Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo (Fapesp).
Há R$ 5 milhões disponíveis para
projetos realizados por
instituições paulistas e que
tenham duração de até 48 meses.
Inscrições encerram em 11 de
abril no site www.fapesp.br

� A maioria dos consumidores brasileiros declara-se estar mais
preparada e consciente sobre seus direitos, segundo pesquisa realizada
pela Boa Vista Serviços, administradora do Serviço Central de Proteção
ao Crédito (SCPC). Dos usuários que responderam ao questionário no
site www.consumidorpositivo.com.br, 93% declararam estar mais
preparados para tomar decisões de compra, 84% mais conscientes sobre
seus direitos, e 65% sentem-se mais respeitados pelas empresas do que
há quatro anos. A intenção do levantamento foi conhecer a percepção do
consumidor acerca de questões relacionadas a seus direitos, crédito e
consumo em março quando se comemorou, no dia 15, o Dia Mundial do
Consumidor.

Ecumenismo na defesa
dos direitos humanos

Global Freedom Network:
erradicar a escravatura

moderna e o tráfico humano

Posição contra a
supressão sistemática da
liberdade do indivíduo

Reprodução

os estudantes também farão
passeios culturais monitorados, tudo
sem custo. “O contato com uma
outra cultura e a oportunidade de
conversar com nativos da língua são
experiências únicas para qualquer
estudante de idiomas. A Espanha,
com todas suas características
históricas e culturais, preenche essas

expectativas e vai ampliar ainda mais
o universo dos nossos alunos”,
afirma o secretário da Educação,
professor Herman Voorwald.

Os Centros de Estudos de
Línguas proporcionam ao estudante
da rede estadual a oportunidade de
aprender gratuitamente um novo
idioma.



Perspectiva     Março/2014     5

Novidades da Doka Bath Works
P ela segunda vez participando

da ExpoRevestir, que
movimentou o mercado da
construção civil em março, no
Transamérica Expo Center, em São
Paulo –, a Doka Bath Works
apresentou mais de 20 produtos,
sendo cinco lançamentos.
Especialista em banheiras com
conceito freestading, que não exige

Divulgação

Radford:
inspirada no

período
Vitoriano,

com toque
moderno

AFormica inova o revestimento
de paredes externas e fachadas

de edifícios comerciais e residenciais
com o laminado de alta pressão
Formica Linewall. O produto sugere
excelente custo benefício e promete
ser a solução rápida para as fachadas
ao proporcionar velocidade à
instalação.

Para dar fim aos processos
demorados e complexos de revestir
fachadas, o sistema Formica
Linewall dispensa fixação. O
laminado é colado diretamente sobre
as superfícies a serem revestidas,
com uso de produto especialmente
desenvolvido (O2 Adesivo da
Formica), podendo ser aplicado
também sobre revestimentos já
existentes, como azulejos e cimento.

Sua composição baseia-se na
impregnação de camadas sucessivas
de materiais celulósicos com resinas
termoestáveis (melamínicas e
fenólicas), formando um conjunto
que é prensado por meio de calor e
alta pressão.

Disponível em diversos padrões

Maior velocidade,
menor custo

madeirados e unicolores, possui
chapas nas dimensões 1,25 x 3,08 m
e 1,25 x 2,51 m, e módulos nas
dimensões 1,25 x 0,60 m e 0,60 x
0,60 m. Versátil, permite realizar
diversos planos de corte, mosaicos e
fazer curvas, resultando em
interessantes combinações.

O Formica Linewall apresenta
ainda: filme de proteção UV,
resistência a impactos e a manchas

de agentes químicos, é antipichação,
resistência a intempéries (pode ficar
exposto à ação do sol e variações
climáticas, como chuva ácida, desde
que o material não fique submerso),
não sofre corrosão, facilidade de
limpeza, não contém amianto,
metais pesados ou ureia-formaldeido
em sua composição e seu peso
reduzido (1,7 kg/m²) produz carga
menor sobre as estruturas.

Laminado é
colado com uso
de produto
especialmente
desenvolvido

Divulgação

Fim dos processos
demorados e complexos de
revestir fachadas

Arq & Decor

A NBR 16280:2014 “Reforma
em edificações — Sistema de

gestão de reformas — Requisitos”
da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que
passa a vigorar em 18 de abril,
estabelece que toda reforma de
imóvel que altere ou comprometa
a segurança da edificação ou de
seu entorno precisará ser
submetida à análise da
construtora/incorporadora e do
projetista, dentro do prazo
decadencial (a partir do qual
vence a garantia). Após este
prazo, exigirá laudo técnico
assinado por engenheiro ou
arquiteto. E o síndico ou a
administradora, com base em
parecer de especialista, poderão
autorizar, autorizar com ressalvas
ou proibir a reforma, caso
entendam que ela irá colocar em
risco a edificação.

A iniciativa de propor a norma
partiu do presidente do
SindusCon-SP, Sergio Watanabe,
após o desabamento do Edifício
Liberdade e de mais dois prédios,
devido a reformas irregulares, em
janeiro de 2012, no Rio de Janeiro.
Para Paulo Eduardo Fonseca de
Campos, superintendente do
Comitê Brasileiro da Construção

ABNT regula reforma
em edificações

Civil (CB-02) da ABNT, a
expectativa é que a norma também
subsidie os projetos de lei que
tramitam nos Legislativos, para
impedir que reformas clandestinas
coloquem em risco a vida da
população.

Ricardo Pina, coordenador da
Comissão de Estudos de Reformas
em Edificações do CB-02 e
membro do Comitê de Meio
Ambiente do SindusCon-SP, explica
que o texto trata de requisitos
como as exigências fundamentais
para que uma reforma aconteça de
modo legal, com base em um
projeto feito por profissional
habilitado e com as devidas
autorizações da Prefeitura.

Jerônimo Cabral Fagundes
Neto, secretário da Comissão de
Estudo da norma e diretor do
Departamento de Engenharia de
Produção do Instituto de
Engenharia, informa que o
regramento esquematiza as etapas
da obra e lista os requisitos para
antes, durante e depois de uma
reforma em um prédio ou em uma
unidade. A NBR 16280:2014 custa
R$ 67,00 e pode ser adquirida pelo
site www.abnt.org.br/catalogo, e-
mail atendimento.sp@abnt.org.br
ou pelo telefone (11) 3017.3610.

alvenaria para instalação, sendo
necessário apenas um ponto de
água, a Doka exibe três novidades
da inglesa Victoria+Albert e dois
exclusivos da marca. A Viena atende
a necessidade do mercado por
produtos tecnológicos e com visual
moderno e elegante. Como parte da
linha New Tradicional, a banheira
Radford foi inspirada no período

Vitoriano, mas recebeu toque
moderno. Projetada para
proporcionar conforto ao usuário,
a novidade possui simetria em
suas linhas e oferece ângulo
perfeito de inclinação e apoio para
o corpo durante o banho. O design
diferenciado aparece nos pés
contemporâneos, nas bordas
afinadas e na curvatura arrojada.
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Construção

Anamar investe em
residencial de alto padrão,
em Santos

Costa Residenza

Um por andar,
no Embaré

Luiz Carlos Ferraz

Procurando oferecer o máximo
em qualidade, privacidade e
segurança, a Anamar

Construtora realizou o Costa
Residenza, na Rua Castro Alves, 27,
Bairro Embaré, em Santos. Com
programação de entrega para abril, o
empreendimento consiste numa
torre de 29 pavimentos, sendo
subsolo, térreo, dois mezaninos, 25

pavimentos-tipo, um apartamento
por andar, cada com área útil de 277
metros quadrados, com living
integrado ao terraço gourmet, 4
dormitórios, todos suíte, demais
dependências, e 3 ou 4 vagas na
garagem.

Os espaços de lazer estão
distribuídos no térreo – onde ficou o
salão de festas, para que os
convidados não tenham necessidade
de circular pelas áreas privativas – e
na cobertura coletiva duplex, com
áreas totalmente exclusivas para os
condôminos: no 28º andar, sala de

ginástica, de jogos, cinema,
brinquedoteca e espaço gourmet; e
no 29º, piscinas adulto e infantil,
jacuzzi, área gourmet com
churrasqueira, sauna seca e úmida e
dois banheiros. Para garantir o
isolamento acústico entre o teto do
último pavimento-tipo e o primeiro
andar de lazer foi executada laje
dupla com vão de 70 cm, preenchida
com isopor.

Conforme destaca o diretor da
Anamar, Adelino Bastos, este é o
14º empreendimento da linha Costa,
iniciada em 1981 com o Costa
Blanca. O projeto arquitetônico,
com concepção contemporânea, é
assinado pela arquiteta Irene Lopes
Torre, em conjunto com o projetista
Auro Sérgio e os engenheiros
Antonio Madeira Jr. e Silvio
Miranda, da Engos Engenharia e
Projeto. A Engos também foi
responsável pelo projeto estrutural
desenvolvido em compatibilidade
com o arquitetônico, no sentido de
valorizar os terraços balanceados e
os espaços de circulação nos pisos
de garagens.

Uma característica do projeto
salientada por Adelino é a integração
de ambientes, conciliando sala,
terraço, espaço gourmet e cozinha, e
mantendo a privacidade nas áreas

íntimas, entre as suítes. Dentro
desse conceito, o living ganhou
possibilidade de maior amplitude
com a instalação de painéis
deslizantes. O sistema Slide Glass
foi colocado em todos os
apartamentos, entre a sala e o
terraço, com a ausência de perfis de
alumínio vertical, proporcionando a
integração desses ambientes por
meio de painéis de vidro incolor de
10 mm. O sistema Slide Glass está
presente também no envidraçamento
dos terraços do apartamento
decorado.

Nesta fase de entrega, como
incentivo de vendas, a Anamar
celebrou parceria com a arquiteta
Irene Lopes Torre, e além de decorar
um apartamento como modelo, está
presenteando os compradores com
projeto personalizado de decoração
interna.

Entre outros detalhes de
acabamento, as unidades são
entregues com piso laminado nos
quartos e porcelanato 80x80 nas
áreas frias. Na cozinha, terraço
gourmet e banhos, os metais são
importados e as bancadas feitas em
mármore e granito. Nos terraços, o
teto de gesso rebaixado possui
iluminação embutida. Todos os
ambientes, inclusive cozinha, terraço

e closet da suíte do casal, estão com
infraestrutura para ar condicionado
split.

Foi a Spaço Cerâmico, dirigida
por Daniella Marques e Mauro
Marques, que forneceu o
acabamento de alto padrão de todos
os apartamentos. No piso do living,
sacadas e áreas frias, porcelanato
marfil polido 80x80 (Porto Design),
nas sacadas, azulejo 30x60 retificado
acetinado (Via Rosa), nos banhos
pastilhas cristal pedra (Porto
Design); na suíte master pastilha
madre pérola (Porto Design) e
metais monocomando (Porto
Design); hall de entrada, painéis de
parede em resina Infinit Silver,
Laguna Bronze e Dune Bronze, da
Studio Marmo; salão de festas,
porcelanato Corten Nigth Fine e
painel na parede de resina Studio
Marmo; nas piscinas, pisos
cimentícios (Scirocco), revestimento
interno em pastilha cristal prisma
450, assentado com argamassa para
pastilha maxijunta (Rejuntabras). A
Spaço Cerâmico revende linhas
diferenciadas, produtos exclusivos e
as melhores marcas nacionais e
importadas, com soluções modernas,
sofisticadas e de bom gosto.

Entre outros diferenciais do
Costa Residenza, o diretor da
Anamar destaca que o alumínio e o
vidro utilizados nas janelas, portas e
terraços, voltados para a fachada,
são importados de Portugal, da
empresa da Carvalho e Mota. As
janelas e portas são em alumínio
especial com vidro duplo, sendo que
as portas da sacada são equipadas
com persianas elétricas, tudo de
Portugal. “É uma tecnologia
moderna, diferente, que combinou
bem com o projeto”. Com modelos
diferentes, o alumínio é mais
encorpado e pesado que o nacional,
o que exigiu a utilização de
acessórios especiais.

Já os vidros dos apartamentos
foram fornecidos pela Master
Vidros. Segundo o diretor
Alessandro Valentim, nas janelas foi
utilizado cristal verde 4 mm de
espessura, enquanto no guarda-
corpo das sacadas a opção foi pelo
vidro laminado verde 8 mm. No
gradil de entrada do prédio do andar
térreo foi utilizado cristal verde 10
mm temperado e na pele de vidro da
fachada o laminado refletivo verde
de 8 mm de alta performance.

Costa Residenza: espaços de
lazer estão distribuídos no
térreo e na cobertura
coletiva duplex, com áreas
totalmente exclusivas para
os condôminos
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As pedras naturais foram
fornecidas pela Marmoraria Santista.
Segundo o diretor André Glerean,
esta é a 8ª obra em parceria com a
Anamar, na qual a nobreza do
mármore e do granito está presente
tanto na imponente fachada frontal
em marmostone bege prime e o
pórtico em mármore verde alpi,

quanto nos
detalhes. Ao
citar os
produtos
utilizados nas
áreas comuns,

André especificou o granito natural
verde ubatuba no hall social, portais
dos elevadores, escadarias internas e
de serviço; e granito natural branco
itaúnas levigado, nas escadarias do
acesso social. Já nos apartamentos,
granito quartzo branco na bancada
do espaço gourmet; granito diamante
negro na bancada da cozinha,

mármore branco
piguês nos banhos e
lavabo; mármore
crema marfil nas
soleiras internas.
“Nesta parceria de
15 anos com a
Anamar a qualidade
prevalece no custo
beneficio”, afirma o
diretor da
Marmoraria
Santista, ao
agradecer e
parabenizar a
diretoria da Anamar
por mais este
residencial de luxo.

O edifício
possui dois
elevadores Atlas
Schindler da linha

NeoLift, desenvolvidos com
conceitos de segurança e
performance, e dotados de sistemas
que trazem agilidade e tranquilidade,
como o “Bio Pass”, que faz com que
sejam acionados apenas por pessoas
previamente cadastradas,
reconhecidas por meio de biometria.
O design tem formas ergonômicas e
linhas curvas, integrando o elevador
ao projeto arquitetônico, com
acabamentos de portas, batentes e
cabina em aço inoxidável. O elevador
social possui capacidade para 9
passageiros e dispõe de tela de LCD
no interior da cabina, que indica
horário, temperatura e posição. O de
serviço atende as necessidades do
condomínio visando a movimentação
de volumes, com capacidade para 12
passageiros, portas de pavimento
com altura livre de 2,20 m e cabina
com altura livre interna de 2,60 m.

A ArcelorMittal, soluções em
aço para a construção civil, forneceu
os vergalhões CA 50 e CA60, além

de pregos, arames recozidos, perfis,
telas e treliças.

O fechamento utilizou alvenaria
em blocos cerâmicos de vedação,
com furos horizontais de primeira
qualidade, afirmaram os diretores da
Tapinaré Representações, Albano da
Silva Soares e Cristiane R. Soares.
Entre as vantagens de utilizar
produto 100% natural, estão a baixa
absorção de umidade, isolamentos
térmico e acústico, proporcionando
elevada performance na obra e mais
conforto no interior das unidades:
“Os produtos seguem a norma NBR
15270 da ABNT”, frisaram Albano e
Cristiane, lembrando que os blocos
podem ser entregues a granel ou
paletizado.

A Instel executou os serviços de
instalação elétrica, com profissionais
treinados, uniformizados com
equipamentos de segurança, todos
com os cursos NR 10, obedecendo
as normas da ABNT, sob o comando

do encarregado Enaldo, com suporte
técnico do engenheiro eletricista
Reginaldo Carrera, tendo como
responsável técnico engenheiro
eletricista Luiz Fernando Barbosa.
Tradicional parceira da Anamar, a
Instel, junto com a Elo Projetos, sob
o comando da diretora do setor,
Viviane Camargo Martins, realizou
os projetos de elétrica, centro de
medições, telefonia, interfonia, tv a
cabo, para-raios estrutural, câmeras,
sinalizações. Conforme detalha o
diretor da empresa, Delso Teixeira
Camargo, os serviços
compreenderam a execução dos
quadros de medidores, aterramento e
instalação de para-raios, tubulações
elétricas, telefonia, interfonia,
câmeras, quadros de disjuntores,
equipados com DR contra choque,
contra surtos de raios, persianas
automatizadas dos dormitórios,
quadro VDI, e quadro para
automação, deixando o apartamento

Projeto integra
ambientes, conciliando

sala, terraço, espaço
gourmet e cozinha, e

mantém a privacidade
nas áreas íntimas

Mário Bastos e
o filho
Adelino: “A
Anamar
continua
acreditando
em Santos”
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pronto com central para automação
e sinais de tv, telefone, toda a área
comum iluminada com lâmpadas de
LED, além de cabeamento específico
para os motores de pressurização e
gerador de 125 KVA, da marca
Stemac. O equipamento é dotado de
acionamento automático na falta de
energia, suprindo as áreas comuns,
como corredores, escadarias,
garagens, elevadores, bombas d’água,
pressurização, portaria, interfonia.

A Prógas Tecnologia em Gás
implantou a rede de distribuição de
gás, incluindo a instalação dos
medidores individuais, detalhou o
diretor Jorge Henrique de Jesus
Ribeiro, ao frisar que os futuros
moradores terão a opção do GLP ou
gás natural. A Prógas é credenciada
pela Supergasbras e adota as normas
ISO 9001.

O Lojão do Serralheiro forneceu
os acessórios para a caixilharia em
esquadrias de alumínio utilizados em
portas, janelas e guarda-corpos do
Costa Residenza, incluindo roldanas,
fechaduras, parafusos, buchas
espumas e escovas, rebites, conchas,
nylons, maçanetas, fechos para
janelas e portas de correr,
recolhedores, palhetas. Ao contar
que a Anamar é parceira desde 2001,
o diretor Alexandre Anésio Gomes,
enfatizou que o Lojão do Serralheiro,
localizado na Avenida Senador Feijó,
319, na Vila Mathias, em Santos, é
referência no segmento de acessórios
para alumínio desde 1989.

A Lumen Iluminação forneceu
serviços e produtos, com projeto da
arquiteta Irene Torre, para o
apartamento modelo decorado,
assim como para toda a área social,
incluindo halls de entrada, salão de

festas, espaço gourmet, fitness,
brinquedoteca, salão de jogos,
cinema, além da iluminação dos
terraços de todas as unidades.

Os materiais hidráulicos da
Tigre, bem como as louças Deca
foram fornecidos pela Comercial
Casa D’Água. A obra também usou
o sistema Sekapiso, um novo
conceito de ralos, e que é revendido
exclusivamente pela Comercial Casa
D’Água.

A Engecon Engenharia executou
a impermeabilização de lajes
expostas e piscinas, utilizando
manta asfáltica Viapol Torodin 4
mm, sendo que nas piscinas foi
aplicada camada dupla de manta,
acompanhando o prazo de execução
do cronograma da obra, destacou o
diretor João Batista de Azevedo:

“Esta é a quinta obra que a Engecon
executa para a Anamar, todas com
material da Viapol, o que representa
uma parceria vencedora, focada na
qualidade, prazo de execução,
garantia e confiança, pois são obras
de alto padrão de acabamento”.

A Cerâmica Atlas, que atua no
segmento de pastilhas de porcelana e
revestimentos cerâmicos, iniciou as
celebrações de seu cinquentenário na
Expo Revestir 2014, recentemente
realizada em São Paulo,
apresentando soluções para espaços
residenciais e corporativos a partir
de cores e dimensões que
personalizam projetos nos mais
diferentes estilos arquitetônicos. No
Residenza, conforme destacou
Fernando Ferraz, representante da
Cerâmica Atlas no Litoral de São

Paulo, a fachada
recebeu
revestimento em
pastilhas de
porcelana, no
formato 5x5,
referências B 2140 –
Branca. O mesmo
padrão foi aplicado
na área de lazer e
nos terraços. “Por
se tratar de produto
de baixa absorção de
água, < 0,5%, e
baixa expansão por

Fotos Luiz Carlos Ferraz e Sandra Netto

Quarto dos avós:
diversos
parceiros para
valorizar a
decoração do
apartamento
modelo

Costa Residenza: 14º
empreendimento da

linha Costa da Anamar,
iniciada em 1981 com o

Costa Blanca
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umidade, a pastilha de porcelana é o
revestimento ideal para fachadas,
principalmente em prédios no
Litoral”, frisou Ferraz, ao
acrescentar que nos terraços
integrados ao espaço gourmet foi
utilizada pastilha 5x5 da linha
Rústica.

A Bontempo forneceu para o
apartamento decorado armários sob
medida para cozinha, lavanderia,
dormitórios, closet, home-office e
home-theater. Entre as peças
diferenciadas, o diretor da
Bontempo Fernando Carrera
Fernandez, destacou o tampo em
vidro Piano Zaffiro, na bancada do
terraço gourmet, na cor arancione
(laranja). No living, o home em
laccato vanilla com painel movie,
onde a tv só aparece no momento
em que está ligada; e no dormitório
dos avós, armário em lacca com
portas frizadas na cor petróleo. No

dormitório do menino, portas de
vidro preto cristallo nero com tv
integrada e nichos de parede com
acabamento em lacca vermelho
passione. E no dormitório do casal o
belíssimo laccato lúcido perla
(perolizado, exclusividade
Bontempo). Fernando salientou a
parceria com a arquiteta Irene Torre,
que fez o projeto do decorado:
“Irene utilizou a variada coleção de
acabamentos para compor os
ambientes e deixá-los do jeito da
Anamar, únicos, requintados e de
altíssimo padrão”.

A D’Casa Móveis decorou o
apartamento modelo com peças de
mobiliário e objetos exclusivos,
valorizando os espaços da sala de
jantar, living, varandas e
dormitórios. “Agradecemos a
Anamar pela escolha da D’Casa
Móveis, ao mesmo tempo em que
parabenizamos pela realização de

mais um
empreendimento”,
disseram as
diretoras Daniela
Zucchini e Adriana
Zucchini.

Empresa
familiar tradicional
em Santos, a
Anamar foi criada
em 1980 pelo pai
Mário Bastos e o
filho Adelino.

“Desde então trabalhamos juntos,
numa grande harmonia”, comenta
Adelino: “Tudo é resolvido em
conjunto, desde a compra do terreno
até a venda dos apartamentos”. E a
terceira geração está sendo
preparada. Leandro, filho de
Adelino, cursa Engenharia Civil e já
está participando no escritório e na
obra. A filha Amanda faz Arquitetura
e, assim que formar, pretende
também atuar na Anamar.

“A Anamar continua acreditando
em Santos, independente da forte
concorrência de empresas de outras
cidades”, avaliam Mário e Adelino
Bastos: “O nome Anamar é muito
conhecido e respeitado na cidade e
isso nos motiva a continuar
construindo”. O próximo
empreendimento será implantado
também no Bairro Embaré: será um
residencial, com pré-lançamento no
segundo semestre deste ano.

Sandra Netto

Costa Residenza:
apartamento
decorado com
projeto da
arquiteta Irene
Lopes Torre



Estudo apresentado durante a
reunião anual da Sociedade
Americana de Radiologia da

Coluna, realizada em Miami, nos
EUA, revelou dados que reforçam
que a discectomia endoscópica
lombar é tratamento seguro,
minimamente invasivo e indicado
para pacientes com dores na coluna
– entre moderadas e severas –
causadas por hérnia de disco.

Segundo George Rappard,
membro do The Los Angeles
Minimally Invasive Spine Institute,
27 pacientes com hérnia discal, após
serem submetidos ao procedimento,
apresentaram melhora significativa
nos seus escores de dor. A
apresentação foi centrada nos
resultados obtidos com a realização
da discectomia endoscópica visando
o tratamento de dores nas costas e
ciática. O pesquisador relatou que os
pacientes sofriam de dores
moderadas/severas na coluna devido
à hérnia de disco. Todos
continuaram apresentando os

Cezar de Oliveira: tratamento
minimamente invasivo

Vantagens da discectomia
endoscópica lombar

sintomas dolorosos após o
tratamento convencional,
empregando fisioterapia e
medicamentos. A pontuação média
antes da cirurgia era consistente com
a dor severa. Em acompanhamento
médio de 96 dias, os
pacientes relataram
níveis de dor,
respondendo a
questionário. A taxa de
sucesso, após a
cirurgia, foi de 94% no
tratamento da dor na
coluna.

“A discectomia
endoscópica envolve o

uso de um endoscópio
especialmente concebido colocado
através de uma pequena incisão na
coluna”, explica o neurocirurgião
Cezar Augusto de Oliveira,
especialista em coluna: “O
endoscópio é um pequeno tubo de 6
ou 7 mm, dotado de lente de alta
resolução e câmera. Através do
endoscópio, o cirurgião pode
visualizar com alta resolução o
interior da coluna vertebral,
enquanto opera através de pequena
abertura no endoscópio, utilizando
instrumentos de precisão”.

A hérnia de disco é causa de dor
nas costas e é o fator de dor ciática,
quando o nervo é comprimido e a
dor é sentida nas nádegas ou nas
pernas. Ao detalhar a discectomia
endoscópica, Cezar de Oliveira

afirma que o
procedimento
possibilita ao cirurgião
opção de tratamento
minimamente invasivo
para o tratamento de
dores nas costas
incapacitantes.

Divulgação

Indicada para pacientes
com dores na coluna –
entre moderadas e severas

OInstituto Energia atua em
Santos há 4 anos visando a

construção do envelhecimento
saudável, por meio de projetos para
pessoas a partir dos 60 anos, que
associam atividades físicas, culturais
e socioassistenciais. A pretensão é
resgatar quem, por motivo de
doença, financeiro ou desgaste dos
vínculos familiares, se sente
desmotivado e carece de suporte
profissional. Para tanto, encara o
idoso como pessoa capaz de
produzir, interagir e gerar benefícios
ao meio em que está inserido e,
principalmente, em prol de sua
própria qualidade de vida.

O Energia conta com
profissionais qualificados, com nível
superior e experiência no trabalho
com o idoso, como psicólogo,
assistente social, educadores físicos,
terapeutas ocupacionais,
gerontólogos e voluntários da
comunidade. O instituto também
defende a conscientização dos que

Gerovôlei: idoso saudável

Mais sentido e qualidade de vida
Leandro Ayres

ainda não se encontram na chamada
Terceira Idade, pois entende que a
orientação de crianças, jovens e
adultos sobre o processo de
envelhecimento favorece espírito
reflexivo com o futuro. Interessados
em participar das atividades do
Energia podem obter informações na
sede, no prédio da Fefis, na Avenida
Conselheiro Nébias, 536, 2º andar.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
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Hérnia de disco
em L4-L5
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Feriado prolongado!

Ofurô em Paraty, bom clima
em Campos do Jordão: opções
para curtir Páscoa e Tiradentes

Fotos Divulgação

São muitas as opções para
quem vai viajar para
aproveitar o domingão de

Páscoa, que neste ano emenda com o
feriado de Tiradentes – uma
possibilidade de cinco ou mais dias
para curtir praia, campo, descansar
em meio à natureza, conhecer o rico
patrimônio histórico brasileiro...
Para os mais folgados é possível até
pensar num roteiro internacional!

Os que ficarão por aqui têm a
opção de Paraty, no Rio de Janeiro,
Patrimônio Histórico Nacional. A
Pousada Bromélias está implantada
em área verde com quadra de tênis,
lounge para relaxar, jogos de mesa
(xadrez, cartas), snooker, duas
piscinas, sauna à beira da cachoeira,
fitness e cachoeira. Entre as
atividades, Spa com massagens e
tratamentos especiais. Mais no site
www.pousadabromelias.com.br

Se a preferência é pelo clima de
montanha, Campos do Jordão é

Paraty, Campos do
Jordão, Pantanal... para
todos os gostos

agradável fora da temporada. O We
Hotel oferece, além de massagem em
salas com macas aquecidas,
individual ou para casais, o We
Garden & Restaurant, cuja
especialidade é frutos do mar com
pratos assinados pelo chef Ramon
Fonseca. É possível hospedagem
para animal de estimação. Mais em
www.wehotel.com.br

Se a ideia é fugir da agitação, o
Pantanal mato-grossense permite
passear de barco e fazer pesca
esportiva, andar a cavalo ou de
charrete e conhecer um pouco mais
da fauna e flora pantaneira. A
Pousada Piuval, em Poconé,
programou pacote que inclui passeio
de barco ou a cavalo (por diária),
caminhada pelas trilhas, piscina e a
estrutura, que compreende 7.000
hectares de área. A pousada possui
restaurante com comida típica,
piscina com cascata, quadra gramada
de vôlei, playground e torres de
observação. Entre as atividades, as
caminhadas em trilhas garantem a
observação de macacos, jacarés,
araras azuis, tuiuiús... Mais
www.pousadapiu-val.com.br
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO
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� “Arte Sofitel: Raridades Naif”,
até 23 de maio, no mezanino do
Sofitel Guarujá Jequitimar, Praia
de Pernambuco, em Guarujá.

� Em sua 13ª edição, Casar
2014 acontece de 8 a 11 de maio,
no Shopping JK Iguatemi, na
Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 2.041, na capital
paulista, sob a produção de Vera
Simão e Camila Nunes.

� Casa da Esperança de Santos,
na Rua Imperatriz Leopoldina,
15, Ponta da Praia, realiza
Bazar da Pechincha até 11 de
abril, com roupas e calçados
masculinos, femininos e infantis,
brinquedos, utensílios e
eletrônicos, para gerar renda ao
atendimento gratuito de 270
crianças e adolescentes da
Baixada Santista com deficiências
físicas e intelectuais.

� Clube das Mulheres, liderado
pelos fundadores Focca Barreto e
Marcos Manzano, lançaram a
campanha de conscientização
“Mulher em primeiro lugar”.

� Dica de leitura neste período
de Quaresma é o livro da editora
Ave-Maria “Celebrando o Ano
Litúrgico – Quaresma e Semana
Santa”, de autoria do padre
argentino Guillermo Daniel
Micheletti. Pedido pelo e-mail
comunicacao@liliancomu-
nica.com.br ou (11) 2275.6787

� O argentino Luiz Felipe Noé,
fundador da “Nova Figuração”,
expõe até 27 de abril no Museu
Brasileiro da Escultura (MuBE),
na Avenida Europa, 218, Sampa.

� 8ª edição da Virada Cultural
Paulista prevê shows musicais
na Praça Mauá, Centro de
Santos, dias 31 de maio e 1º de
junho. Parceria do Governo do
Estado, Prefeitura e Sesc-SP.

� Os iates Azimut 70 e Schaefer
800, a lancha Beneteau GT 35, o
veleiro alemão Bavaria Cruiser
41, esquentam a 17ª edição do
Rio Boat Show, de 9 a 15 de
abril, na Marina da Glória.

� Coletiva “Experimentando
Espaços 2” reflete sobre arte,
arquitetura e design, com
instalações de nove artistas
brasileiros, sob curadoria de
Agnaldo Farias, até 25 de maio,
no Museu da Casa Brasileira, na
Avenida Faria Lima, 2.705.

� Nino Cais expõe “Um toque
surreal”, com curadoria de Paulo
Gallina, no espaço Galeria do
Sesc Santo André, Rua
Tamarutaca, 302, Vila Guiomar.

José Joaquim do Amaral
Ferreira, governador do
Distrito 4420 do Rotary Club;
Maria Evangelina de Oliveira,
neta do fundador da Casa da
Esperança de Santos, o
médico Samuel Augusto Leão
de Moura; casal presidente da
Casa da Esperança, Isa Maria
Rocha Barroso e Roberto Luiz
Barroso; Alexandre Ribeiro
Alonso, presidente do Rotary

Club de Santos; Terezinha Maria Calçada Bastos e Lamartine Lélio Busnardo,
respectivamente, diretora e vice-presidente da Casa da Esperança: entidade
completa 57 anos de atuação, atendendo gratuitamente 270 crianças/
adolescentes da Baixada Santista, e comemora com homenagens e inaugurações.

Luiz Carlos Ferraz

Milton Costa, do
Instituto Brasileiro de
Petróleo, Gás e
Biocombustíveis (IBP):
entidade realiza de 8 a
11 de abril, no Mendes
Convention Center, em
Santos, a 7ª edição da
Santos Offshore, com
três dias gratuitos de
conferências sobre
negócios, mercado e
temas técnicos da
cadeia do pré-sal.

Edna Marcelino/Divulgação

Com a bela esposa Thássia Alves, o ex-ministro
Alexandre Padilha realiza pelo Estado a “Caravana
Horizonte Paulista”, para conhecer cada região na

condição de pré-candidato do PT. Em Santos,
Padilha recebeu em março a Medalha Brás Cubas
da Câmara, iniciativa do vereador Adilson Júnior.

Luiz Carlos Ferraz

Murilo Celso de
Campos Pinheiro:

empossado para
mais um mandato
na presidência do

Sindicato dos
Engenheiros no

Estado de São Paulo,
em solenidade na

Assembleia
Legislativa, na

capital, que marcou
os 80 anos da

entidade. “A grande
motivação é

continuar trabalhando em defesa da nossa
categoria”, defendeu Murilo. Delegacia da Baixada

Santista é dirigida por Newton Guenaga Filho.

Imprensa/Seesp

Carol Steig,
Alexis

Pagliarini,
Nancy Saeki e
José Eduardo
Guilger: em

“Meu Brasil”,
que agitou o

teatro do
complexo WTC-

SP, em março,
apresentando

viagem pela
música

brasileira, para
seleta plateia.

Divulgação

Médico
veterinário
Eduardo
Ribeiro
Filetti
ladeado por
diretores da
Bayer e
colegas
médicos

veterinários da América do Sul, México e Espanha, durante o
South America Bayer Symposium (SABS), realizado dias 12 e 13
de março, em Buenos Aires, na Argentina.

Rodrigo Ferreira/Bayer

Ministro
Vinicius Lages,
do Turismo,
Michel Tuma
Ness,
presidente da
Fenactur,
Guilherme
Paulus,
presidente do
Conselho da
CVC, e Nelson
de Abreu,

presidente da Cntur: 20ª edição do Workshop & Trade Show CVC
2014, em março, na capital paulista, agitou o trade e marcou os
42 anos da CVC.

Antonio Salani
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Pedras do Caminho II

Ojornalista Luiz Carlos
Ferraz, editor do
Perspectiva, apresenta em

16 de abril o segundo livro da trilogia
“Pedras do Caminho”, que foca o
fenômeno das peregrinações pelos
Caminhos que levam a Santiago de
Compostela, capital da Galícia, na
Espanha. O evento, que inclui
exposição de fotos, é aberto ao
público e acontecerá das 16 às 20
horas na Casa do Trem Bélico, na
Rua Tiro Onze, 11, no Centro
Histórico de Santos – o mais antigo
prédio público da cidade e que está
na rota do bonde turístico. Também
para facilitar o acesso, será possível
utilizar o estacionamento do Outeiro
de Santa Catarina.

Diferente do primeiro livro,
“Meu encontro no Caminho de
Santiago”, no qual Ferraz abordou os
800 quilômetros do Caminho
Francês (realizado durante 29 dias, a
partir de Saint Jean Pied de Port, na
França), o foco agora é o Caminho
Português, desde Oporto. Embora
menor – 240 quilômetros,
percorridos em 10 dias –, a
peregrinação foi realizada em Ano
Santo Compostelano. O que não é
pouco! Afinal, o peregrino que
realiza o Caminho de Santiago em
Ano Jacobeo, quando o Dia de
Santiago – 25 de julho – cai num
domingo, é beneficiado com
indulgência plenária, como a
doutrina católica denomina o perdão
dos pecados.

Ao revelar aspectos da famosa
rota de peregrinação cristã, o autor
propõe em “Pedras do Caminho II,

Sentido do perdão no
Caminho de Santiago” uma
reflexão sobre perdoar e ser
perdoado. “Muitas pessoas
têm a convicção que não
praticam pecado, e
portando não precisariam
pedir ou receber perdão,
pois se consideram bom
filho, pai, marido, amigo,
que não molestam e nada de ruim
fazem a quem quer que seja. Mas,
será que estão fazendo tudo de bom
que poderiam e que são capazes?”,
questiona Ferraz.

Inicialmente relatada num blog
(www.blogcomcebola.zip.net), a
peregrinação é detalhada com textos
inéditos, referências ao perdão em
diferentes religiões e muitas fotos,
revelando a mística do Caminho de
Santiago como um desafio possível a

qualquer pessoa, seja por aventura,
turismo, ou devoção ao Apóstolo.
Afinal, na cripta da Catedral de
Santiago de Compostela estão
guardadas as relíquias do Apóstolo
de Cristo.

Ferraz utiliza a técnica de
reportagem, que desenvolve por
meio de observações, opiniões, e
entrevistas com personagens do
Caminho: peregrinos, hospitaleiros,
religiosos, moradores das aldeias e

pueblos. “Meu foco narrativo é de
personagem e testemunha”,
sintetiza, ao detalhar que a
peregrinação compreendeu cerca de
240 quilômetros, durante 10 dias, de
6 a 15 de junho de 2010: “Embora
mais curto, o Caminho Português
não é fácil, ou mais fácil que o
Francês. As diferenças são naturais e
se explicam, não só pela magia do
Ano Santo, mas pela constatação de
que cada Caminho é um Caminho,
seja pela rota escolhida, seja por
quem se dispõe a enfrentá-lo e
enfrentar-se; pois as variáveis são
muitas e imponderáveis”. O próximo
Ano Santo será em 2021.

O lançamento do livro é uma
realização da Titan Comunicação,
com apoio da Prefeitura de Santos,
Fundação Arquivo e Memória de
Santos, Pet Memorial, Apply
Auditores Associados, Clínica
Veterinária Filetti, Ferreira &
Cheganças Materiais para
Construções, Le Ayres Fotografia
Profissional, Click Mania Foto
Estúdio Design, Demar Gráfica e
Jornal Perspectiva. Metade da renda
obtida com a venda do livro no
lançamento será doada à Casa da
Esperança de Santos.

� Título: “Pedras do Caminho II, Sentido do
Perdão no Caminho de Santiago de Compostela”.
� Autor: Luiz Carlos Ferraz.
� Editora: Titan Comunicação Ltda.
� ISBN: 978-85-910810-1-1
� Formato: 21 cm x 15 cm.
� Número de Páginas: 136.
� Preço: R$ 30,00.
� O livro estará à venda em livrarias e poderá ser
solicitado pelo e-mail titan.com@uol.com.br,
telefones (13) 3284.2373 / 99147.6668.

Luiz Carlos Ferraz, 58 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 Perspectiva. Já atuou em
vários jornais do Estado de São
Paulo, entre os quais, Jornal Cidade
de Santos e Diário do Grande ABC.
Além do Caminho Francês (2009) e
do Caminho Português (2010), em
2012 Ferraz peregrinou o Caminho
Aragonês, de Somport a Puente la
Reina – cerca de 180 quilômetros,
em 8 dias. Em junho do ano
passado, o jornalista peregrinou o
Caminho Sanabrês, a partir de
Zamora até Santiago de Compostela
– um trajeto de 420 quilômetros, que
percorreu em 16 dias. Em junho
próximo, em função das
comemorações do 8º Centenário da
peregrinação de Francisco, de Assis
a Santiago de Compostela, o
jornalista fará percurso de mais de
2.200 quilômetros, passando por
cidades e pueblos que registram “San
Francisco de Asís estuvo aqui”. As
viagens estão relatadas no blog
www.blogcomcebola.zip.net

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 –
no Caminho Português. O corpo foi
enterrado e mais tarde encontrado e
declarado autêntico pelo bispo
Teodomiro. No local, por
determinação de Afonso II, Rei de
Astúrias, foi construída uma igreja,
dando origem à cidade de Santiago de
Compostela, e ao fenômeno das
peregrinações.

Ficha Técnica

Tarde de autógrafos será
em 16 de abril, na Casa do
Trem Bélico, em Santos

Livro aborda sentido do perdão no
Caminho de Santiago de Compostela

Luiz Carlos Ferraz

As relíquias do
Apóstolo de
Cristo

Peregrinações
deram origem
à trilogia

Reprodução

Ferraz no Caminho Português:
peregrinação a Santiago
proporciona indulgência
plenária em Ano Santo
Compostelano. Buen Camino!


