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Capa: fotos Leandro Ayres.

Aliando segurança, conforto e lazer, Âncora
Construtora e Incorporadora Ltda. prepara a
entrega do Residencial Supremo Boqueirão, no
bairro de mesmo nome, em Santos, dando
continuidade à linha Supremo, inaugurada
com o Supremo Gonzaga.................Págs. 5 a 7.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

Murray - Advogados

Arquivo FAMS

Dois edifícios da orla de Santos levam a assinatura de
um dos mais importantes arquitetos da história do país:
Artacho Jurado.........................................................Pág. 12

O advogado e a Democracia

Acervo FAMS

ALBERTO MURRAY NETO

São Vicente montou sete academias ao ar livre em
diferentes pontos da cidade, visando incentivar a prática
de exercícios pela população...................................Pág. 4.
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Residencial Verde Mar
(ao centro), na orla da
praia do Boqueirão, em
Santos: luxo no final da
década de 1950

Academia na Linha Amarela, no Catiapoã: arte de grafiteiros

Todos os Caminhos levaram à Pinacoteca Benedicto
Calixto, em Santos, no encontro que lançou dois livros
do jornalista Luiz Carlos Ferraz.....................Págs. 8 e 9.

Murray Neto: “Esta é uma
profissão que deve ser muito
valorizada pela sociedade”

MemóriaMemóriaMemóriaMemóriaMemória

PPPPPedras do Caminhoedras do Caminhoedras do Caminhoedras do Caminhoedras do Caminho

Ideias e negócios

N ão é nenhuma novidade que o PIB
brasileiro está fraco, anêmico,
esquálido, e deverá ser negativo se

as previsões não se reverterem. A inflação,
ao contrário, anda bem robusta e muitos
negócios, em diferentes segmentos
econômicos, permanecem em stand by desde
o ano passado. De maneira geral, muita
gente anda se queixando da vida e do país,
numa onda de pessimismo que não interessa
a ninguém; e esperar que setores A, B ou C
se recuperem, ou que o PIB alcance um
mínimo de X%, para nós não é o ideal.
Entendemos que é preciso arregaçar as
mangas, para trabalharmos mais e melhor,
desde já. Por isso, em vez de ter a lamúria
como companheira, nós, do Jornal
Perspectiva, decidimos assumir a vanguarda
e investir agora, somando ao nosso time
mais um colaborador, o jornalista Nelson
Tucci. Com ampla experiência em questões
de economia, a partir desta edição Tucci

coordenará a página VEÍCULOS, que
tratará de automóveis, utilitários,
transportes urbanos, rodoviários,
ferroviários e marítimos, na busca por
clarear a discussão dos sistemas modais e
intermodais. Quais os NEGÓCIOS que estão
sendo desenvolvidos nestas áreas? Para
responder esta questão, entre tantas outras
que possam estimular o intercâmbio de
ideias, vamos trabalhar e trazer ao leitor o
que há de real interesse neste setor de
mobilidade de cargas e de pessoas, conforto,
lazer, geração de oportunidades... Com esta
iniciativa, mantemos a perspectiva de
ampliar nossa proposta de combinar
informação de qualidade com prestação de
serviços ao leitor, mostrando aos parceiros
comerciais que o foco é fundamental e,
quando o serviço é bem feito, com elevado
grau de profissionalismo e
comprometimento, todos ganham. Boa
leitura e bons negócios.
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Em 2015 nosso escritório foi
contemplado, novamente, com

um importante reconhecimento
internacional. A relevante publicação
britânica Latin Lawyers incluiu
nossa Banca, mais uma vez, dentre
as mais recomendadas do país. Isso
é fato de muito orgulho e
responsabilidade para nossa equipe.
O Brasil possui excelentes
advogados e estar listado entre eles,
modestamente, é motivo de
felicidade. As avaliações da Latin
Lawyers são feitas a partir de
pesquisas de mercado, no Brasil e no
exterior, com empresas que
contratam profissionais do direito
em nosso país. Essas marcas
positivas somente são possíveis
quando há excelência de serviços,
mas, essencialmente, quando se
adquire o respeito dos colegas, por
meio de atitudes éticas e coerentes.
Por isso, ao mesmo tempo em que
somos muito gratos aos nossos
clientes, também o somos aos
nossos admiráveis colegas
advogados.

O Brasil vive um clima de

ebulição política e social. O povo,
representando várias vertentes da
sociedade, tem ido às ruas
manifestar-se. Isso é fundamental
para uma Democracia vibrante. Não
importa se contra, ou a favor, é
relevante ver manifestações de rua
pacíficas em um país onde a
Democracia já teve tantos hiatos. A
maioria das manifestações é para
protestar contra lamentáveis atos de
corrupção que temos presenciado. É
de extrema relevância que os poderes
atuem com total isenção e
independência para que o devido

processo legal seja seguido e que seja
garantido aos réus o direito ao amplo
contraditório, que são garantias
constitucionais. Todos queremos o
fim da corrupção e a punição
daqueles que forem julgados
culpados. E, para que isso ocorra,
deve haver o cumprimento do
devido processo legal. Os advogados
são essenciais para a garantia da
observância da Constituição e do
direito de defesa, que são, também,
pilares da Democracia. Sem
advogado não se consolida uma
Democracia, um Estado de Direito
legítimo, pelo que esta é uma
profissão que deve ser muito
valorizada pela sociedade. O
advogado cura o mal social. Por isso,
nesta fase de “passar o Brasil a
limpo”, a função do advogado será
sempre indispensável, para que o
Brasil não se afaste nunca mais da
Democracia.

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

Claudio Magario/Seicom-PMSV

Fotos Luiz Carlos Ferraz

“Busca sem fim” e “Descobrindo novos Caminhos”: livros relatam
peregrinações do autor a Santiago de Compostela, na Espanha
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Amodernização e gestão da
infraestrutura do Terminal
Rodoviário de Passageiros, a

construção e gestão de
estacionamentos públicos e a
modernização e gestão da
infraestrutura do sistema de
iluminação pública foram definidas
como prioridades pelo Conselho
Gestor do Programa de Parcerias
Público Privadas (PPPs) da
prefeitura de Santos.

O anúncio foi feito em março, no
auditório da Associação Comercial
de Santos (ACS), local escolhido
pelo prefeito Paulo Alexandre
Barbosa para assinar os decretos nºs
7.066 e 7.067: enquanto o primeiro
regulamenta a Lei nº 2.955/2013,
referente às PPPs, o segundo institui
a criação do Plano de PPPs, que

estabelece projetos prioritários para
seu desenvolvimento.

Para dar suporte econômico-
financeiro e contábil aos contratos, a
prefeitura contratou a Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas
(Fipe). Justificou o prefeito, ao falar
a empresários presentes:
“Regulamentamos a lei com a

retaguarda da Fipe, por ser uma
instituição renomada que tem o
maior conhecimento técnico sobre
PPPs, com projetos consistentes.
Com seus estudos, ela vai mostrar a
relevância dos temas para que
possamos atrair parceiros
importantes. As perspectivas
econômicas no país não são

favoráveis, mas o poder público
precisa encontrar alternativas para
atender a população da melhor
maneira”.

O professor Denisard Alves, da
Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade da
Universidade de São Paulo (USP),
explicou que as PPPs concedem
ganho para a sociedade, poder
público e empresário, e são
instrumento importante para os
municípios realizarem seus projetos.
Para ser firmada PPP, há valor
mínimo de investimento de R$ 20
milhões. Outro instrumento que a
prefeitura pretende utilizar é a
Manifestação de Interesse Privado
(MIP), por meio do qual empresa de
qualquer atividade pode apresentar
projeto para o município.

Barbosa assinou decretos que
regulamentam investimentos
por meio de Parceria Público-
Privada (PPP)

PPP: Santos define prioridades
Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas
dará suporte a contratos

Divulgação ACS

P reocupado com o número de
pombos que vivem nas

cidades que compõem a Baixada
Santista, o médico veterinário
Eduardo Ribeiro Filetti
desenvolve novo estudo sobre a
população de pombos da região.
Pós-graduado em Saúde Pública
e professor titular de Fisiologia
Médica na Faculdade de Ciências
Biológicas da Universidade
Santa Cecília, Filetti informa que
a análise contará com ajuda de
alunos da Unisanta, sob sua
coordenação e do professor
Roberto Patella. Esta terceira
pesquisa identificará o perfil
infecto-parasitário dos pombos
entre Santos e São Vicente,
visando mostrar o crescimento
constante da espécie e seus
prejuízos à Saúde Pública.

Estudo avalia
população de
pombos
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Adotando a orientação de que
a prática de esportes
melhora o condicionamento

físico e diminui os riscos de doenças
cardíacas, São Vicente montou sete
academias ao ar livre, administradas
pela Secretaria de Esportes, Turismo
e Lazer (Sesportur). Com acesso
aberto a moradores e turistas, as
academias estão em praças, parques
e centros comunitários, e são
equipadas com peitoral duplo,
puxador duplo, leg press, esqui,
bicicleta e simulador de caminhada
triplos. Para facilitar os iniciantes,
os espaços possuem placas que
indicam como fazer os exercícios e
alongamento.

Como o programa municipal
prevê ampliação, por enquanto
foram contemplados os seguintes
pontos: praças Kotoku Iha, no

Parque Bitaru; Oswaldo Cruz, no
Parque São Vicente; Engenheiro
Carlos Alfredo Hablitzel, no Boa
Vista; Manoel Alves da Silva, na
Cidade Náutica; Centro Esportivo
Beija-Flor, na Vila Margarida;
Parque Ecológico Voturuá, no
Voturuá. A mais nova, na Linha
Amarela, no Catiapoã, ganhou a arte
de grafiteiros do Programa Vias
Vivas, da Secretaria de Cultura.

O praticante poderá aliar o
exercício ao contato com a natureza
na academia instalada na entrada do

Parque Ecológico,
um dos pontos
turísticos mais
visitados do

Município, com 825.500 metros
quadrados de área verde da Mata
Atlântica, que é uma das últimas
reservas dentro da zona urbana da
cidade. No local, também há várias
espécies da fauna brasileira. São
mais de 150 animais divididos em
aves, répteis e mamíferos, como
leões, um casal de onças e um
hipopótamo de três toneladas,
saguis, macacos-prego... O parque
funciona de terça-feira a domingo,
das 9 às 17 horas, com entrada
gratuita.

Linha Amarela,
no Catiapoã:
arte de
grafiteiros do
Programa Vias
Vivas

Academias ao ar livre
estimulam exercícios

Claudio Magario/Seicom-PMSV

Equipamentos estão em
praças, parques e centros
comunitários de SV

D urante assembleia
realizada no salão de

eventos da Casa da Esperança
de Santos, foi mantido o
engenheiro Roberto Luiz Barroso
na presidência da instituição para
o período 2015/2017. Alterações
no quadro diretivo ocorreram no
cargo de 2º tesoureiro, que será
ocupado por Hélio Cesário
Cardoso, e na Diretoria de
Relações Públicas, que passa a ser
responsabilidade de Paulo
Orozimbo Robillard de Marigny.
Ricardo Fidos Horliana será o
Assessor Clínico da Diretoria.
“Que Deus nos dê força para
continuar com essa tarefa de
cuidar das crianças e famílias”,
afirmou o presidente, ao
agradecer a confiança.

No novo mandato Barroso
pretende desenvolver projetos que
incluem, entre outros, a
viabilidade da ampliação do
imóvel da instituição. Para isso
informou que já está sendo
consultado um engenheiro

especializado em obras
hospitalares para que a obra seja
realizada sem prejudicar o
atendimento da Casa. A nova
diretoria está assim constituída:
presidente, Roberto Luiz Barroso;
vice-presidente, Lamartine Lélio
Busnardo; 1ª secretária, Wilma
Arlete Fischbacher Monteux; 2º
secretário, Théo Campomar N.
Baskerville Macchi; 1º tesoureiro,
Sylvio Faria Primo; 2º tesoureiro,
Hélio Cesário Cardoso; diretor
jurídico: José Narciso Fernandes
Inácio; diretor de patrimônio, José
Francisco Rollo Rollemberg;
diretor de relações públicas, Paulo
Orozimbo Robillard de Marigny; e
diretora sem pasta, Terezinha
Maria Calçada Bastos.

A Casa da Esperança de
Santos está localizada na Rua
Imperatriz Leopoldina, 15, Ponta
da Praia, telefone (13) 3278.7800.
www.casadaesperancasantos.org.br

Barroso mantido na
presidência da Casa

� Atendendo 168 crianças de três e
seis anos, residentes nas áreas do
Paquetá, Vila Nova, Centro e Monte
Serrat, a Escola Portuguesa, na Rua
Sete de Setembro, 79, Vila Nova, em
Santos, necessita de doações de
band-aid, cotonetes, algodão,
esparadrapo, hirudoid, leite em pó,
alimentos não perecíveis. Além de
educação pré-escolar gratuita, a
escola oferece uniformes de verão e
inverno, material didático, refeições,
assistência odontológica e aulas de
informática.

ASecretaria de Estado da
Educação iniciou campanha de

inclusão de alunos travestis e
transexuais nas escolas estaduais,
visando oferecer a possibilidade do
uso do nome social. Ao mesmo
tempo, para aprimorar as políticas
inclusivas e de respeito à
diversidade, foi traçado o perfil dos
estudantes que já adotaram a
nomenclatura de preferência. O
projeto de adoção do nome social foi
instituído no ano passado e prevê a
inclusão do prenome em listas de
chamada e diários de classe. O nome
civil, aquele que está no RG, será
exclusivo apenas nos documentos
externos, como transferência e
histórico escolar. Todas as 91
Diretorias Regionais de Ensino
foram informadas por meio de
boletim com o passo a passo sobre o
cadastro e também foi promovida
videoconferência informativa. A
condutora da mobilização é Paula
Beatriz de Souza Cruz, transexual e
diretora da escola estadual Santa
Rosa de Lima, no Capão Redondo.

Inclusão de
transexuais e
travestis

� Os condutores de todo o país
terão mais 90 dias para se
adequarem à resolução federal
que prevê o porte obrigatório do
extintor de incêndios do tipo ABC
nos veículos, que será exigido a
partir de 1º de julho, conforme
nova prorrogação determinada
pelo Conselho Nacional de
Trânsito (Contran), oficializada
por meio da publicação, no
Diário Oficial da União, da
Resolução nº 521/2015.

� Procon-Santos passou a contar com portal na Internet, em
www.procon.santos.sp.gov.br, e, entre os serviços, uma inovação: o
registro de reclamações a qualquer hora e lugar, o que é inédita no
Estado de São Paulo. “O portal é a efetivação dos direitos para os
consumidores que não têm disponibilidade de comparecer pessoalmente
no Poupatempo, onde atualmente são feitos os registros do Procon”,
destaca Rafael Quaresma, coordenador do Procon-Santos.

� Secretaria de Comunicação e
Resultados (Secor) da prefeitura de
Santos ampliou ações da campanha
Cidade Sem Lixo e instalou placas
com o telefone 153 para denúncia.
O material informa o valor da multa
e cita a Lei Complementar nº 831,
que instituiu a punição. Não é
preciso se identificar para
denunciar. As sanções variam de R$
150 a R$ 1.000, de acordo com o
volume de detritos. A campanha
também passou a contar com
auxílio de câmeras do Sistema de
Monitoramento (SIM), que
apoiarão a equipe que fiscaliza o
descarte irregular de resíduos e
entulho em vias públicas.

Reprodução
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Construção
Sandra Netto

Segundo empreendimento da
linha Supremo, a Âncora
Construtora e Incorporadora

Ltda. prepara a entrega do
Residencial Supremo Boqueirão, no
bairro de mesmo nome, em Santos.
Muito bem localizado, na Rua
Bolívar, 74, entre a Rua Oswaldo
Cruz e a Avenida Siqueira Campos
(Canal 4), a três quarteirões da praia,
o residencial está implantado em
terreno com 1.465,98 m2 e
contempla quatro apartamentos por
andar, totalizando 80 unidades,
sendo 76 tipos e quatro coberturas.

Segundo a diretora da Âncora,
Angela Rezende Crego, a construção
do Supremo Boqueirão significa um
marco na história da empresa.

Os apartamentos-tipo possuem
de 118 ou 124 m2 de área, com 3 ou
2 suítes, sendo uma master, todas
com terraço, e 2 ou 3 vagas de
garagem. As unidades são dotadas de
estúdio reversível, que poderá ser
utilizado como escritório ou
dormitório de empregada, além de
terraço gourmet, que compreende
churrasqueira e bancada, projetado
para comportar espaçosa mesa e
outros itens de conforto. Os
apartamentos também têm terraço
técnico, reservado a máquinas e

equipamentos, como ar
condicionado split e aquecedor a gás.
Já as coberturas, de 256 ou 273 m2,
oferecem terraço spa na suíte
master, home theater, sala de jantar
com terraço, sala de estar com dois
ambientes e três ou quatro vagas de
garagem demarcadas.

O projeto é do escritório
Proença Arquitetos e, entre os
diferenciais focados na segurança, o
residencial possui câmara e
antecâmara de segurança; guarita
estrategicamente posicionada com
banheiro; central delivery, uma sala
anexa à guarita destinada ao
recebimento de entregas e
encomendas sem contato direto com
agentes externos. No que se refere ao
lazer, são mais de 20 itens, como
praça de convivência; terraço grill
com churrasqueira e bancada de
apoio; salão de festas com copa e
terraço coberto; espaço gourmet com
terraço descoberto atendido por
sanitários masculino e feminino, com
acessibilidade; espaço kids;
brinquedoteca; terraço coberto para
recanto da mãe; playground; estúdio
teen; terraço spa descoberto com
hidromassagem; descanso coberto;
sauna; ducha circular; fitness; salão
de jogos com terraço descoberto;
lounge - snack bar; piscina de adulto
acessível com raia; deck molhado;
deck solarium.

A torre única de 20 pavimentos
é equipada com três elevadores Atlas

Supremo Boqueirão

Torre única contempla 76
apartamentos-tipo e
quatro coberturas

Segurança,
conforto, lazer...

Supremo Boqueirão:
entre os diferenciais

focados na
segurança, o

residencial possui
câmara e

antecâmara de
segurança
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Construção
Leandro Ayres

Schindler da linha Neo Lift, cujo
desenvolvimento foi norteado por
conceitos de segurança e
performance. Dotados de modernos
sistemas, que trazem mais agilidade
e tranquilidade, o exclusivo design
tem formas mais ergonômicas e
linhas curvas, integrando o elevador
ao projeto arquitetônico.

A PGV Transportes e Serviços
realizou os serviços de
terraplanagem, remoção do material
escavado destinando a aterros
autorizados pelos órgãos ambientais.
A empresa também presta serviço de
locação de retro escavadeiras e
escavadeiras hidráulicas. Segundo o
diretor da empresa, Paulo Vieira, a
empresa está no mercado desde
1999, sempre investindo no
treinamento da mão de obra e
diversificando sua atuação no setor

Supremo Boqueirão: “Um
marco na história da

empresa”, afirma Angela
Rezende Crego, diretora da

Âncora Construtora e
Incorporadora Ltda.
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Construção
Leandro Ayres

da construção.
Parceira da Âncora há muitos

anos, o laboratório de controle
tecnológico da qualidade LA Falcão
Bauer tem sido sempre escolhido
para controlar o concreto aplicado
em seus empreendimentos, desde a
fundação até a estrutura. Com o
laboratório da filial de Santos
acreditado pelo Inmetro, a Falcão
Bauer acompanhou a entrega e a
aplicação de todo o concreto
utilizado no Supremo Boqueirão, de
acordo com as normas técnicas e o
melhor padrão de qualidade.

A H2Obra foi responsável pelo
fornecimento de todo material de
construção, hidráulica e elétrica, e
outros materiais, como fios, cabos,
conduites, condutores,

interruptores, madeira, madeirite e
tinta. Ao destacarem que todos os
produtos têm garantia de qualidade,
os diretores Sérgio e Rosana de
Queiróz Ferreira, explicaram que a
H2Obra, antiga H2O do Litoral, foi
criada em Santos para atuar no ramo
de materiais hidráulicos.
Posteriormente, com a ampliação no
fornecimento de materiais elétricos e
a mudança para a Praia Grande, em
melhores e maiores instalações,
passou a atuar também em outros
segmentos, tais como madeira,
pisos, acabamentos e segurança. A
H2Obra oferece tudo para reformar
ou construir: louças sanitárias, pias e
cubas, portas, batentes, taboado e
madeirite. Além da qualidade dos
serviços, a H2Obra possui os

melhores fornecedores, sendo um
dos principais a Amanco.

Com equipe própria, o que
proporciona mais segurança ao
construtor, a M. Felipe de Paiva
EPP foi responsável pela instalação
da infraestrutura para o sistema de
ar condicionado split, com utilização
de tubulação de cobre e
padronização do local para abrigar as
condensadoras das unidades. “Nós
vendemos, instalamos e prestamos
assistência técnica para a marca
Trane direto da fábrica”, frisou o
diretor Luiz Caetano Antunes de
Paiva.

O Supremo Boqueirão utilizou a
Linha Suprema, da ASA Aluminio,
com caixilhos fabricados pela DNA
Aluminio, enquanto os vidros são da
DNA Vidros. Nas sacadas o vidro é
laminado verde 6 mm, nas portas de
salas e dormitórios, vidro verde 4
mm, e nos banheiros e cozinhas,
vidro mini boreal. No térreo, vidro
temperado verde 8 mm nas janelas e
vidro temperado verde 10 mm nas
portas de acesso ao hall social.
Seguindo a tendência dos novos
edifícios, a Âncora optou pela
segurança, modernidade e
transparência do muro de vidro, em
temperado de 8 mm de espessura e
estrutura em alumínio branco. Cada
vez mais o muro de vidro está
substituindo o muro de alvenaria
convencional e grade de alumínio,
pois traz sensação de leveza para o
imóvel, oferece mais iluminação à
entrada, ótima visibilidade e design
mais sofisticado.

As pedras naturais foram
fornecidas pela Marmoraria Soncini.
Segundo especificou o diretor

Ricardo Soncini, a empresa forneceu
Granito Preto São Gabriel para as
pias da cozinha, bancadas do espaço
gourmet e churrasqueira (além do
espaço gourmet no pavimento
coletivo); Granito Branco Itaunas
nas soleiras e pisos do hall social;
Mármore Branco Prime nos
lavatórios dos banhos, lavabos e as
baguetes; Mármore Branco Nano
Glass no piso do hall social,
incluindo a requadração dos
elevadores no térreo; e Granito

Branco Itaunas flameado na rampa e
escadarias de acesso do prédio.

O residencial é todo revestido
com produtos da Cerâmica Atlas. A
fachada utilizou cerca de 9.000 m2
de revestimento cerâmico 5x15 junta
amarrada, (referência OM 12956
Concreto Esfumato), tonalidade
desenvolvida no laboratório da Atlas
especialmente para atender o projeto
arquitetônico, e 7.500 m2 de
pastilhas de porcelana 5x5, nas
tonalidades Borax (referência SG
8414) e Preto (referência B 2105).
Por se tratar de produto de baixa
absorção de água, < 0,5%, e baixa
expansão por umidade, este
revestimento é o ideal para o uso em
fachadas, principalmente em prédios
no litoral, declarou Fernando Ferraz,
da J.F Ferraz & Cia. Ltda,
representante da Atlas na Baixada
Santista e Litoral.

Apartamento decorado do
Supremo Boqueirão:
empreendimento contou com
a parceria de renomados
profissionais e empresas da
construção civil
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Foi assim no sábado, 14 de
março. A Pinacoteca
Benedicto Calixto, em Santos,

recebeu uma honrosa legião de
amigos, parentes, admiradores e
pessoas até então desconhecidas do
autor. Simples e carismático, Luiz,
Ludovicum, Aloisium, ou
simplesmente Cebola, o jornalista
Luiz Carlos Ferraz recebeu a todos,
fotografou, autografou e, enfim,
arrasou. Era véspera do aniversário
dele, mas ainda que a grande maioria
não soubesse disso é como se
estivessem todos lá, passeando pela
Pinacoteca, ávidos por abraçar o
grande homem que faz da
simplicidade e honestidade suas
armas. Purificado de seus enganos
por Santiago de Compostela, Ferraz
mostrou o quanto é fácil transformar
um sonho – e um ideal – quando se
tem comprometimento. À boa e
velha Espanha ele levou sua
determinação, colhendo dúvidas,
sabores e cheiros no Caminho, que
só enriquecem o Ser humano que é.
E estas dúvidas são traduzidas e
generosamente compartilhadas em
uma robusta mensagem de fé e
desafio a tantos quantos lerem,
relerem e degustarem suas obras.

Na oportunidade, lançou duas:
“Busca sem fim”, que encerra a
trilogia “Pedras do Caminho”,
ambientada em sua peregrinação por
cerca de 190 quilômetros do
Caminho Aragonês; e “Descobrindo
novos Caminhos”, que inaugura série
sobre outros Caminhos de Santiago,
e que relata sua peregrinação pelos
420 quilômetros do Caminho
Sanabrês.

O homem magro, de sorriso
fácil, é um gigante das palavras e o
seu magnetismo a todos inebriou,
entre afagos, abraços e um som
transcendental de flauta e gaita de
foles galega com que brindou os
presentes. Metade da renda obtida
com a venda dos livros foi doada à
Casa da Esperança de Santos, que
atende crianças e adolescentes
portadores de paralisia cerebral.

Os novos livros e os dois
primeiros – “Pedras do Caminho,
Meu encontro no Caminho de
Santiago” e “Sentido do Perdão” –
podem ser adquiridos na Realejo
Livros, no Gonzaga, em Santos, ou
pelo e-mail titan.com@uol.com.br

Todos os caminhos levam a...

NELSON TUCCI

E ncontro foi promovido pela Titan Comunicação com patrocínio de Pet
Memorial, Engeplus Incorporadora e Construtora, Apply Auditores

Associados, T-Recupera Engenharia, Ferreira & Cheganças Materiais para
Construções, Unisanta, Stiletto, Divena, Capital Serviços Técnicos, Toledo
Corretora de Seguros, Le Ayres Fotografia Profissional, Toads, Sweet Salt
Gourmet, Jornal Perspectiva, Rádio City 102 FM e Prefeitura de Santos.

SURPREENDA-SE

Pedras do Caminho
Fotos Leandro Ayres e Alexandre Malanima

Livros relatam
peregrinações e revelações
do Caminho de  Santiago
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Fotos Leandro Ayres e Alexandre Malanima

Pedras do Caminho
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Considerando que hoje mais
de 50% da população
brasileira está acima do

peso, o que pode prejudicar a
autoestima, o Coaching de
Emagrecimento é alternativa àqueles
que já tentaram de tudo – dietas,
programas de atividades físicas,
cirurgia bariátrica – e o máximo que
conseguiram foi o efeito sanfona, ou
seja, engorda-emagrece-engorda. O
coaching é uma metodologia que
impulsiona o indivíduo a sair da
zona de conforto, no caso
identificada como sobrepeso/
obesidade, e ir em direção ao cenário
desejado, o peso ideal. Para garantir
o resultado tão esperado, algumas
etapas são trabalhadas por meio de
técnicas e ferramentas, tais como:
Descobrir os sabotadores que
impedem o emagrecimento
definitivo; Elaborar um eficaz plano
de ações estratégicas para alcançar o
peso que quer; Saber como se
blindar de tudo que pode tirar o foco
do seu objetivo; Trilhar a jornada do
emagrecimento de forma prazerosa,
de modo que não desista mais uma
vez no meio do caminho; Descobrir

a “melhor versão de si mesmo”.
O autoconhecimento somado a

objetividade do método (foco no
objetivo + ações pertinentes =
emagrecimento definitivo) facilita
imensamente a compreensão de
como a cabeça funciona na hora de
emagrecer. O método é sucesso nos
EUA, Canadá e países da Europa e
no Brasil centenas de pessoas já
estão recorrendo a esta alternativa
para entender e resolver suas
dificuldades ao emagrecer de vez.

Cintia: Coaching de
Emagrecimento e o peso ideal

Emagrecendo
com respeito!

Divulgação

Sair da zona de conforto e
ir em direção ao cenário
desejado, o peso ideal

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○

○

○

Preocupada em perpetuar a
história e tradições brasileiras,
a Fazenda Capoava, de Itu,

no interior do Estado de São Paulo,
programou atividades durante todo o
mês de abril para comemorar o Dia
do Índio. Desenvolvidas pela equipe
de entretenimento do hotel, as
atividades visam criar experiências
que levem os pequenos hóspedes a
vivenciarem a cultura indígena e não
apenas ouvirem histórias. Uma trilha
à noite, por exemplo, proporcionará
observação de animais com hábitos
noturnos, com explicações sobre
cada espécie encontrada, a origem de
seus nomes e lendas indígenas que
os envolvem.

As atividades começarão cedo,
desde passeios pelo cafezal, depois
pescaria, jogos indígenas, oficina de
artesanato (uma das atividades
indígenas mais características), entre
outras coisas. Arremesso de lança,
Kaipy (arco e flecha) e zarabatana
substituirão as gincanas dos finais de
semana usuais na fazenda. Além
disso, há roteiros dos bichos e
brincadeira no lago com caiaque, um
sucessor da canoa indígena.

No mês de abril, a diária para o
casal em chalé colônia é a partir de
R$ 1.147,00 incluindo pensão
completa (café da manhã, almoço,
chá da tarde e jantar), saunas seca e
úmida, piscina climatizada, quadra
de tênis e trilhas monitoradas pela
mata. Para crianças de até 5 anos a
hospedagem é cortesia. Entre 6 e 12
anos o valor da diária é de R$
166,00.

Em meio à bela região de Itu, a

90 km da capital paulista, a Fazenda
Capoava é rodeada por serras e belas
paisagens. No ano de 2000 a parte
histórica da propriedade foi
transformada em hotel, distribuído
em meio a cinco grandes lagos. Hoje
a fazenda faz parte da Associação

Roteiros de Charme, sendo um dos
principais destinos para quem busca
interação com a natureza, história,
boa culinária brasileira, mas sem
abrir mão do conforto ao longo de
250 anos de tradição. Mais em
www.fazendacapoava.com.br

Vivenciar a cultura
indígena e não apenas
ouvir histórias

Em abril, brincar de índio
na Fazenda Capoava...

Divulgação

Trilha à noite
proporcionará

observação de animais
com hábitos noturnos
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

� Parceria entre a Secretaria de
Estado da Cultura, prefeituras,
SESC-SP e Museu da Imagem e
do Som (MIS), Virada Cultural
Paulista acontecerá em Santos (e
em outras 11 cidades do Estado)
nos dias 30 e 31 de maio – na
semana anterior, 23 e 24 de maio,
o evento envolverá 11 cidades.
Entre as atrações em Santos:
Leões de Israel, Mariana Aydar,
Moraes Moreira, Mustaches e os
Apaches, Nação Zumbi.

� 5º ano do workshop de
Fotografia de Cidades da
Portfolio, ministrado pelo
fotógrafo Nilo Biazzetto Neto,
acontece de 14 a 24 de maio,
pelas cidades históricas de Minas
Gerais, passando por
Brumadinho (Museu Inhotim),
Tiradentes, São João Del Rei,
Ouro Preto e Mariana.

� “Arte Árabe: caligrafia e
cultura material” pode ser vista
até 28 de abril, de terça-feira a
domingo, das 10 às 16 horas, no
Museu de Arte Sacra de Santos
(MASS), no Morro do São
Bento.

� Colega Durval Capp Filho,
autor da coluna Alto Astral,
impressa e também na TV Com,
embarcou para a Europa com a
esposa Walkyria Sanches Capp
na viagem de volta do MSC
Poesia, para comemorar idade
nova da amada em 7 de abril,
programando chegada em
Veneza e giro por Roma e
cidades do Velho Continente...

� Substituindo Rogério Amato,
Alencar Burti, do setor
automobilístico, assumiu em
março a presidência da
Associação Comercial de São
Paulo (ACSP) e da Federação das
Associações Comerciais do
Estado de São Paulo (Facesp).
Itanhaém será a representante do
Litoral de São Paulo e Vale do
Ribeira, por meio do secretário
do Desenvolvimento Econômico
de Itanhaém, Eliseu Braga
Chagas, que assumiu o cargo de
vice-presidente regional da
Facesp.

� José Luiz Silvado Nascimento
inaugurou a primeira franquia
On Byte Formação Profissional
em Santos, com 70 opções de
cursos em diversas áreas.

� “PlanetArte”, da artista
plástica Helena Leal, pode ser
visitada até 15 de abril, no
Espaço Cultural Vereador Alberto
Marques, Câmara de Guarujá, na
Avenida Leomil, 291.

Colunistas sociais
participantes do 26º
Congresso da Associação
Paulista de Colunistas
Sociais (Apacos), realizado
em março no Paradise Golf
& Lake Resort, em Mogi das
Cruzes, no interior do
Estado de São Paulo.

Dani Bolina lançou
suplementos
nutricionais da
Integralmédica, em
Santos: massa
proteica com baixo
teor de sódio e 100%
integral e a pasta de
amendoim com
proteína e glúten
free.

José Roberto
Montoro, diretor da
Porto Seguro, e o
colunista social Luiz
Alca de Sant’Anna,
que lotou o
auditório da
empresa em Santos
para palestrar sobre
“O Sorriso da Razão”.

Adelina Alcantara Machado,
presidente nacional da

Organização Brasileira de
Mulheres Empresárias (OBME),

Ovadia Saadia, presidente da
Federação Brasileira dos

Colunistas Sociais (Febracos) e
da Associação Paulista de

Colunistas Sociais (Apacos) e coronel Marcelo Pignatari,
comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar em São Paulo:

destaques do 3º Congresso da OBME Nacional, realizado em
março na capital paulista.

Ricardo Aly,
diretor

comercial do
Paradise Golf &
Lake Resort, em
Mogi das Cruzes, ao receber, em Nova York, duas premiações no

Adrian Awards – evento anual que avalia e reconhece os
melhores cases da hotelaria mundial, promovido pela Hospitality

Sales & Marketing Association International (Hsmai).

Fotos Divulgação Apacos/Febracos

Divulgação

Divulgação

Sandra Netto

Sérgio Novaes e João
Magenta: Serlam
Incorporação e
Construção
recepcionou parceiros
e condôminos para
entregar o
Residencial Design
Apartments, em
Santos.
Abaixo, João Bernardo
e os filhos do Sérgio
Novaes, Paulo e
Lamartine Novaes.

Fotos Sandra Netto
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Veículos & Negócios

Fiat Grand Siena. Taí um
grande carro. Oitavo
automóvel mais vendido no

país em 2014, e primo-irmão do
campeão Palio, o Grand Siena foi
uma bela sacada da Fiat. A
tradicional escola italiana de design
deu um “olé” na concorrência ao
redesenhar o modelo antigo. É um
carro elegante, com espaço interno
bastante generoso e um porta-malas
simplesmente extraordinário. Nem
parece um carro médio.

A dirigibilidade é boa. A
suspensão agrada, tanto no trajeto
urbano quanto na rodovia. Freios
ABS, direção hidráulica, ar-

Grand Siena

NELSON TUCCI

Médio de grande performance
Na cidade e na estrada,
agrada o desempenho do
primo-irmão do Palio

A TGA Logística é o novo operador
exclusivo de armazenagem e

transferência de carga da planta da
Greif, em Osasco, na Grande São
Paulo. Para atender este e outros
clientes, a operadora investiu R$ 250
mil na finalização do processo de
verticalização de seus armazéns,
abrindo mais de 4.000 posições
paletes, além das já existentes.

PORTO - A TGA também atende
seus clientes a partir do Porto de
Santos, com transporte em carretas
apropriadas para contêineres de 20 ou
40 pés, de 1, 2 ou 3 eixos. “A área
operacional da empresa, em São
Paulo, e o escritório de Santos
trabalham juntos na manutenção do
controle de todo o processo,
garantindo uma média de 3 a 5 horas
entre a coleta do contêiner vazio no
porto e a consolidação do mesmo”,
diz a empresa.

TGA abre mais
4.000 posições
paletes

condicionado e vidros elétricos de
série são sempre muito bem-vindos.
Ele faz o que se espera de um motor
1.4: é um pouco lento nas
retomadas, mas muito eficaz na
saída e em velocidade constante você
tem a sensação de dirigir um motor

mais potente. No geral, é confiável e
confortável.

Para quem procura um carro
elegante e honesto, eis uma boa
pedida. Ah, e se você ainda está
fazendo contas apanhe uma
calculadora: com etanol, ele rendeu

9,3 Km/litro e na gasolina chegou a
15 Km/litro (rodando só com um
passageiro e pouca bagagem), na
estrada, em velocidade constante e
com motorista de pé leve.

Nelson Tucci é editor e
colaborador do Perspectiva.

Fotos Divulgação

Fiat Grand Siena faz o que se espera de um
motor 1.4: em velocidade constante oferece a
sensação de se dirigir um motor mais potente


