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Em 4 de abril teve início o
período de adesão ao RERCT,

isto é, ao Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária,
que foi instituído pela lei nº 13.254/
2016 (também conhecida como Lei
da Repatriação). A nova legislação
permite que recursos de origem
lícita, mas que tenham sido
transferidos ou mantidos no exterior
sem terem sido declarados
oficialmente ou que foram
declarados com algum tipo de vício
(omissão ou incorreção), possam
ser regularizados,
voluntariamente, após o
recolhimento dos tributos e multas
aplicáveis. Assim, quem normalizar
a situação será isento de responder
por delitos contra a ordem tributária,
o que, por conseguinte, significará
uma redução nos valores das multas
aplicadas e o afastamento de
eventuais processos criminais
oriundos desses delitos.

Segundo estimativas do
governo, até o fim do período de
adesão, no próximo 31 de outubro,

a medida possibilitará um grande
aumento da arrecadação para os
cofres da União. Esse aumento será
possível tendo em vista que, sobre
os recursos que forem regularizados,
incidirá imposto de renda a título de
ganho de capital com alíquota de
15%, vigente em 31 de dezembro de
2014, e multa de 100% deste valor,
totalizando 30% sobre o total
regularizado.

No entanto, a lei estabelece
certos limites para a repatriação dos
recursos, como é possível observar
no trecho abaixo transcrito:

“Art. 2º Consideram-se, para os
fins desta Lei:

II - recursos ou patrimônio de
origem lícita: os bens e os direitos
adquiridos com recursos oriundos de
atividades permitidas ou não
proibidas pela lei, bem como o
objeto, o produto ou o proveito
dos crimes previstos no § 1o do
art. 5º (...)”.

Em outras palavras, a Lei da
Repatriação não se aplica a
condutas que envolvam tráfico
ilícito de substâncias entorpecentes
ou drogas afins, terrorismo,
contrabando ou tráfico de armas,

crimes contra a administração
pública, crime contra o sistema
financeiro nacional, organizações
criminosas, entre outros recursos
financeiros que sejam provenientes
de atos criminosos.

Além disso, a presidente
afastada Dilma Rousseff vetou,
entre outros, os dispositivos que
possibilitavam a repatriação de
recursos em nome de terceiros, o
parcelamento do pagamento do
imposto e da multa para a Receita
Federal, e a regularização de objetos
não declarados como joias, metais
preciosos e obras de arte.

Por fim, muito embora a
chamada Lei da Repatriação ainda
seja muito criticada pela posição
condescendente do governo frente
aos que cometeram delitos contra a
ordem tributária, é imprescindível
observar que a adoção de critérios
mais rigorosos certamente
inviabilizaria a repatriação de
valores, o que tornaria a lei inútil
para o fim a que se destina.

Fernando Muramatsu e Bruno
Luiz Barros e Silva são advogados
do escritório Murray - Advogados,
de São Paulo.

Calma nessa hora...

A quantas anda o seu ânimo com o país?
Você já se perguntou isso, enquanto
ouve queixas de toda a torcida do

Corinthians, do Flamengo, do Santos, da
Portuguesa Santista e do Jabuca somadas?
E... continuará a batalha por um país mais
decente ou está a fim de dar um “bye bye,
Brasil”? Antes da resposta definitiva, um
registro da fala de Deltan Dallagnol,
coordenador da Lava Jato, que, em 29
passado, na capital paulista, disse: “Sei de
pessoas que falam em deixar o país. Penso que
é preciso resolver as coisas e não fugir delas.
Pessoas saem do Brasil, mas o Brasil não sai
delas!”. E arrematou: “Nós precisamos ser
agentes da história e donos da nossa vontade;
não passar por vítimas do passado”. O
integrante do Ministério Público foi
aplaudido de pé por uma plateia de
empresários, advogados e consultores
empresariais.

O Brasil não é um mar de rosas, mas é o
melhor país do mundo. Entendeu?

Empresários brazucas sabem disso. Vejamos:
após seis meses de letargia, o Índice de
Confiança do Empresário do Comércio, da
Fecomércio, atingiu 80,6 pontos em junho,
representando subida de 6,1% sobre maio.
Outro termômetro é a pesquisa do Sebrae-SP
com empresários do segmento de Alimentação
Fora do Lar: 47% querem implementar novos
serviços; 88% diversificam o cardápio para
atender a clientela que está mudando e 79%
anunciam promoções. Nesse turbilhão de
opiniões e intenções, registre-se a confiança
do consumidor. Segundo aponta pesquisa da
Fundação Getulio Vargas, a confiança do
consumidor aumentou de maio para junho. O
indicador avançou 3,4 pontos, passando para
71,3. Vista de longe, parece aquela historinha
do paciente de UTI que começa a acreditar na
existência do futuro e que para materializá-lo
é preciso sair de lá e voltar a arregaçar as
mangas. Assim é o Brasil, um país roubado por
muita gente no passado, mas que tem sempre
um auspicioso futuro a nos oferecer.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião



Saveiro, a missão continua

Perspectiva     Junho/2016     3

NELSON TUCCI

Divulgação

Veículos & Negócios

Direção, ok. Câmbio, ok.
Freios, ok. Faróis, ok.
Sensor de ré, ok. Ar

condicionado, ok. Retrovisores, ok!
É difícil não gostar da Saveiro. O
tempo passa, os utilitários vão se
sofisticando... e a boa e tradicional
Saveiro continua firme e forte,
cumprindo o papel a que se propõe.

Andamos com uma cabine
estendida, modelo bem básico. É um
veículo pragmático. De bom torque e
direção segura, tem um nível de
ruído baixíssimo. Ideal para terrenos
como a avenida Eliseu de Almeida,
no bairro do Butantã, em São Paulo,
ou em asfalto liso das rodovias, a
camionete mostra uma suspensão
bem equilibrada, tanto que em alguns

momentos você se sente dentro de
um carro de passeio comum.

O espaço atrás dos bancos é
interessantíssimo, para pequenas e
médias bagagens. Ainda que seja

carregado com algum material de
trabalho, mala de roupas,
maquilagem, cremes, shampoos e
uns 12 pares de sapatos para se
passar o fim de semana, ajeita-se

H PE Automotores do Brasil
Ltda. convoca os

proprietários dos veículos
Mitsubishi, modelo L200 Triton,
fabricados entre junho de 2007 a
dezembro de 2010, chassis
(finais, não sequenciais) de
00001 a 30009, a agendarem
junto a uma concessionária a
substituição do insuflador da
bolsa de air bag do motorista.
Foi detectada a possibilidade de
deflagração inadequada do
insuflador da bolsa de air bag do
motorista. Numa colisão frontal
poderá ocorrer a ruptura da
carcaça do insuflador da bolsa
do air bag, com projeção de
fragmentos metálicos contra o
motorista e demais ocupantes do
veículo, podendo causar danos
graves e/ou fatais.

tudo.
Rodamos

somente com
gasolina. Na
cidade o
consumo foi de
11,5 km/litro e
na estrada fez,
na média, 14,7
km/litro, vazia.
Com a caçamba
puxando pouco
mais de 100 kg,

e duas pessoas na cabine, o consumo
rodoviário caiu para a média de 14,1
km/litro. Nada mal para um motor
1.6, que se mostra bem eficiente nas
respostas.

De bom torque e direção
segura, tem um nível de
ruído baixíssimo

Recall
Mitsubishi
L200 TritonSaveiro VW:

para
pequenas e
médias
bagagens



 Ganhadores do Prêmio Nobel se organizaram para manifestar
publicamente apoio aos transgênicos e pedir ao Greenpeace que reveja
seu posicionamento contrário aos organismos geneticamente modificados
(OGM). Até o momento, 110 laureados com o Nobel assinaram o
documento, que pede que a Ong e seus apoiadores “reexaminem a
experiência de agricultores e consumidores em todo o mundo com
lavouras e alimentos modificados por meio da biotecnologia, reconheçam
os pareceres da comunidade científica e das agências reguladoras e
abandonem a campanha contra os OGM em geral, principalmente contra
o arroz dourado”.
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OParaty em Foco – Festival
Internacional de Fotografia é o

destino dos 10 melhores projetos em
cada categoria (Ensaios e Imagem
Única) que se inscreverem no
Portfólio em Foco/Convocatória. As
imagens vencedoras estarão numa
galeria a céu aberto, montada no
Centro Histórico de Paraty, ao lado
da Igreja da Matriz. O regulamento
está no site do evento
(www.pefparatyemfoco.com.br) e
as inscrições podem ser feitas até 16
de agosto. Em 2015, foram enviados
1.800 trabalhos de 22 países.

Um júri renomado vai escolher
os trabalhos que serão exibidos
durante a 12ª edição do festival, que
acontece de 14 a 18 de setembro,
em Paraty. O primeiro colocado em
cada categoria também recebe
hospedagem e alimentação durante
o evento. Todos os premiados terão
as despesas expositivas custeadas
pela organização. Não há limites
para o número de trabalhos
inscritos. As inscrições são feitas
apenas pelo site do evento. Basta

clicar no botão “Aceito os termos”,
ao final do regulamento. A taxa é de
R$ 80 por trabalho. Dúvidas pelo e-
mail portfolioemfoco@gmail.com

O júri é composto por Agnaldo
Farias (professor doutor da USP e
curador do Instituto Tomie
Ohtake), Rogério Reis (fotógrafo e
diretor da Agência TYBA), Sérgio
Branco (jornalista e diretor de
redação da revista Fotografe
Melhor), Joaquim Paiva (diplomata,
colecionador e fotógrafo), Érico
Elias (jornalista), Pedro Vasquez

(escritor, curador e fotógrafo) e
Roberto Soares-Gomes (empresário
e fotógrafo).

A edição PEF 2016 abriga as
mais diferentes categorias de
fotografia, trazendo imagens que
emocionam e mexem com o
espectador, independentemente da
sua temática: fotojornalismo,
documental, arte contemporânea,
fotografia social, retrato ou
fotografia de natureza. A proposta é
realizar uma curadoria ampla e
democrática.

Melhores
trabalhos
serão expostos
no 12º PEF –
Festival
Internacional
de Fotografia

Inscrições abertas ao festival
Paraty em Foco 2016

Divulgação

 Pesquisa revela que o tempo
médio de espera no atendimento por
telefone reduziu em 57% de 2015
para 2016 e que houve uma melhora
na resolutividade das demandas dos
consumidores (chegando a 82,8%).
Em 2012, esse indicador era de
80,5%, e chegou a 77,6% em 2015.
O telefone também se destacou
quando avaliado o atendimento
humano: clareza, agilidade,
disposição em ajudar e educação do
atendente. Estudo foi realizado pelo
Centro de Inteligência Padrão, em
parceria com a SAX, especializada
em customer experience.

 Procon-SP acompanha com
preocupação a situação
financeira da Oi, que ingressou
na Justiça com pedido de
recuperação judicial. “A
empresa deve manter o
fornecimento do serviço e o
atendimento ao consumidor,
principalmente no que se refere a
cancelamento e portabilidade”,
afirma a fundação, ao orientar o
consumidor a registrar
reclamação junto ao órgão de
defesa do consumidor de sua
cidade e à Agência Nacional de
Telecomunicações – Anatel, no
caso de constatar falhas da
operadora.

 Campanha da Sabesp para
incentivo ao descarte correto do
óleo de cozinha usado arrecadou
em junho 240 litros nas cidades
da Baixada Santista. O
consumidor tem à disposição 10
pontos de atendimento da
companhia que participam da
ação; em Santos, no Palácio
Saturnino de Brito, de terça a
sexta-feira, das 11 às 17 horas e
aos sábados, das 11 às 16 horas.

 Projeto Leia Santos – Um
Incentivo à Leitura, da Secretaria de
Cultura, programou ações em julho:
9 e 10, das 11 às 17 horas, na Casa
da Frontaria Azulejada, na Rua do
Comércio, 92, Centro Histórico; 16
e 17, entre 14 e 18 horas, Casa da
Frontaria; e 22, das 12 às 17 horas,
nas comemorações de aniversário de
Monte Cabrão, na Área Continental.

Entrevista com o ganhador do
Prêmio New Holland de
Fotojornalismo, Federico

Redin, é o destaque no portal
Olhares do Campo. O fotógrafo
conta que a foto vencedora da 9ª
edição do concurso foi feita quando
passava alguns dias na propriedade
rural de um amigo, no inverno de
2009, em Rocha, Uruguai. “É uma
imagem que chama a atenção pela
relação entre o animal e o homem”,
explica. A entrevista na íntegra está
no portal, assim como a do fotógrafo
Alceno Alceu Marton, da região de
Londrina, Paraná, e de outros
participantes do prêmio.

O Olhares do Campo foi criado
para democratizar o acesso e o
contato com os fotojornalistas do
Brasil e da América do Sul. O portal

Projeto incentiva
fotojornalismo

reúne imagens do campo da América
do Sul com o melhor e mais
aprofundado olhar nos últimos 10
anos: sua realidade, cultura,
evolução, transformações, pessoas e
máquinas envolvidas no processo de
produção agrícola brasileiro e sul-
americano.

O projeto é patrocinado pela
New Holland e pelo banco CNH
Industrial, com apoio do Ministério
da Cultura do Brasil, criado e
executado pela Mano a Mano
Produções.

O Prêmio
New Holland de
Fotojornalismo

está com as inscrições da sua 12ª
edição abertas e podem ser feitas até
28 de outubro pelo site do concurso
(premionewholland.com), em duas
categorias: Profissionais e
Aficionados (amadores). As fotos
serão avaliadas por uma comissão
julgadora formada por profissionais
da área reconhecidos
profissionalmente e especialistas em
agricultura da América do Sul, que
avaliarão a originalidade, o
enquadramento, a relevância e a
contextualização de cada imagem.

Foto de
Federico
Redin:
vencedora
na categoria
Aficionados

Divulgação

Prêmio New Holland de
Fotojornalismo está com
inscrições abertas
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Arquitetura

Com 104 anos bem vividos e uma
obra surpreendentemente

grande e duradoura, Oscar Niemeyer
foi estudado, analisado, criticado e
historiado por um significativo
número de autores. Niemeyer é um
artista pleno do século XX, e que
chegou ao XXI revigorado,
produzindo arquitetura e
promovendo saudáveis polêmicas.

Niemeyer nasceu no Rio de
Janeiro em 1907. Em 1925, quando
os arquitetos Gregori Warchavchik e
Rino Levi publicaram seus
respectivos artigos fundadores de
uma discussão acerca da arquitetura
moderna no Brasil, ele estava com
18 anos e ainda cursava o ensino
secundário. Em 1929, quando Le

Projetado em 1940 em torno de
um lago artificial, o Conjunto
Moderno da Pampulha, em

Belo Horizonte, capital das Minas
Gerais, é candidato a ser declarado
Patrimônio Mundial da Unesco, a
Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a
Cultura. A aprovação do dossiê foi
confirmada pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).

O conjunto chama atenção por
sua beleza apresentada nos jardins
criados por Roberto Burle Marx e
nas obras com formas arrojadas, que
exploram o potencial plástico do
concreto, concebidas pelo arquiteto
Oscar Niemeyer, com colaboração
do engenheiro Joaquim Cardozo,

painéis de Cândido Portinari e
esculturas de Alfredo Ceschiatti.

O dossiê de candidatura, com
mais de 500 páginas, foi entregue
pela Prefeitura de Belo Horizonte ao
Iphan em dezembro de 2014 e em
setembro de 2015 uma missão de
avaliação técnica do Conselho
Internacional de Monumentos e
Sítios (Icomos) visitou o local. A
eleição da Pampulha acontecerá em
julho, em Istambul, na Turquia,
durante reunião do Comitê do
Patrimônio Mundial.

Formado pela Igreja de São
Francisco de Assis, a Casa de Baile,
o Iate Tênis Clube, o Museu de Arte
da Pampulha (antes Cassino), a
residência de Juscelino Kubitschek,
o espelho d’água e a orla da Lagoa

no trecho que os articula, todo o
conjunto foi tombado pelo Iphan em
1997, sendo a igreja, incluindo suas
obras de arte, tombada em 1947,
como o primeiro monumento
moderno a receber proteção federal
no país.

O conjunto arquitetônico e
paisagístico da Pampulha foi
inaugurado em 1943, quando
Juscelino Kubitscheck era prefeito
de Belo Horizonte. Além de Oscar
Niemeyer, o projeto contou com a
participação do paisagista Roberto
Burle Marx e possui painéis de
Cândido Portinari e esculturas de
Alfredo Ceschiatti.

As formas curvas e as
qualidades plásticas do concreto
armado que compõem as

Corbusier proferiu suas primeiras
palestras no Rio de Janeiro,
Niemeyer estava ingressando na
Escola Nacional de Belas Artes. Em
1936, quando Lucio Costa divulgou
Razões da Nova Arquitetura,
Niemeyer era apenas um arquiteto

construções da Pampulha
representam a materialidade de um
momento histórico para a arte e a
arquitetura. Nessa época, ocorre no
Brasil uma intensa produção cultural
com novas linguagens de expressão
arquitetônica, impulsionada pelas
ideias revolucionárias e
vanguardistas do modernismo, que
influenciou as gerações posteriores,
no Brasil e no mundo.

A inscrição foi proposta pelo
complexo representar uma obra-
prima do gênio criativo humano,
intercâmbio de valores humanos e
ser um exemplar excepcional de um
conjunto arquitetônico. O próprio
Niemeyer sempre apresentou o
Conjunto da Pampulha como uma de
suas obras mais importantes.

recém-formado e dava início a sua
história profissional.

Três obras foram fundamentais
para que Niemeyer, rapidamente,
alçasse a uma condição de destaque
no meio arquitetônico: a sede do
Ministério da Educação e Saúde
Pública (MESP), no Rio de Janeiro
(1936-43); o Pavilhão do Brasil na
Feira Mundial de Nova York (1939);
e o conjunto da Pampulha, em
Minas Gerais (1940-44). Estas
obras foram acompanhadas de
competentes estratégias de
divulgação e importantes discussões
que exigiram explicitações das
opções projetuais. Niemeyer esteve
sempre à frente dos debates.

Lucio Costa, que foi seu mestre

e tutor, anos depois afirmou que
Niemeyer “soube estar presente na
ocasião oportuna e desempenhar
integralmente o papel que as
circunstâncias propícias lhe
reservavam”.

Pampulha, na capital mineira
Belo Horizonte, resultou de um
empreendimento promovido pelo
poder público e, no caso particular
da Igreja de São Francisco de Assis,
foi acompanhada de forte polêmica,
particularmente centrada na
surpreendente exuberância das
formas adotadas. Mas foi com a
construção de Brasília, em 1960, que
Niemeyer teve seu nome
definitivamente consagrado na
história da arquitetura.

As magníficas obras de Oscar Niemeyer

A um passo de se tornar
Patrimônio Mundial!

Oscar: artista revigorado

Fotos Divulgação

Está em fase final os trabalhos de
restauro da cobertura do

Sobradão do Porto de Ubatuba, no
litoral Norte de São Paulo, único
casarão da cidade que restou dos
tempos do ciclo do café. A primeira
fase do restauro, classificada como
emergencial, envolve também a
recuperação da fachada e das portas
e janelas externas.

O edifício foi construído em
1846 e declarado patrimônio em
1959 pela Secretaria do Patrimônio
Histórico, Arqueológico e
Arquitetônico Nacional (Sphan).
“Substituímos parte do
madeiramento do telhado, limpamos
todas as peças de maneira manual
para retirada de líquens e de
vegetação e lavamos cada telha uma
a uma”, contou Antonio Luis Ramos
Sarasá Martin, do Estúdio Sarasá,
conservador responsável pelo
acompanhamento do restauro.

Os 380 metros quadrados da
cobertura do Sobradão
correspondem a cerca de 6.000
telhas, detalhou Martin: “A maior
parte delas passou por três etapas
de limpeza. A primeira mais grossa,
a segunda mais fina, com uma
escova, e a terceira de finalização
com jato d’água. Algumas foram
substituídas por telhas de tamanho
similar ao original, que é de 60 cm de
comprimento por 22 de largura”.

O trabalho no telhado envolveu
ainda a hidratação de todo o
madeiramento com óleo de linhaça, a
descupinização e a substituição de
partes apodrecidas, assim como a
colocação de manta de subcobertura
para aumentar a proteção: “As
telhas também estão sendo todas
amarradas para não haver problemas
de deslocamento”. O mesmo
tratamento será feito na madeira dos
caixilhos externos, ou seja, batentes,
portas e janelas: “Toda marcenaria
que estiver comprometida vai ser
substituída com o mesmo desenho
do original. Além da conservação
preventiva com hidratação e
aplicação de cupinicida, esses itens
receberão um fundo preparador e
pintura com tintura à óleo”.

Sobradão é
restaurado em
Ubatuba

Obras concluídas até agosto

Divulgação

Conjunto arquitetônico e
paisagístico da Pampulha
foi inaugurado em 1943
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Quantas vezes
você se permitiu
questionar sobre
as suas certezas?
Quantas vezes
brigou com os
seus demônios?
Quantas vezes
parou para

refletir sobre as coincidências que
permeiam a sua vida? Quantas vezes
se perdoou? Quantas vezes tentou
entender a morte? E... quantas vezes
procurou sentir a vida em sua
plenitude, captando os sinais mais
sutis que lhe são enviados?
Quantas? Tem certeza?

É neste profundo mergulhar em
si mesmo, levando um papo reto
com o seu eu, que o jornalista Luiz
Carlos Ferraz constrói a sua obra.
Passo a passo ele nos leva pelos
Caminhos de Santiago, que são
muitos: o Caminho Francês, o
Português, o Aragonês, o Sanabrês...
E quando tudo já parecia percorrido,
ele volta ao início: o Primitivo, que
poderia ter sido “naturalmente” o
primeiro – cuja saga ambienta seu
mais recente livro “A Última
Peregrinação”, que será lançado em
23 de julho, a partir das 17 horas, na

Pinacoteca Benedicto Calixto, na
orla da praia do Boqueirão, em
Santos.

A obra nos sugestiona ao
raciocínio de que se está sempre
recomeçando? Ou teria sido esta
apenas uma coincidência? Os quase
2.000 quilômetros percorridos a pé,
em seis anos (distância equivalente
de São Paulo a Montevidéu),
mostram mais que o propósito de se
descobrir. Revelam o caminho da fé.
A fé em Deus, nos milagres, nas
coincidências... e por conseguinte a
fé em si próprio. A fé reforçada de
que é possível – e necessário,
talvez? – o exercício da construção,
da desconstrução e da reconstrução
do humano, do Ser individual. A fé

O lançamento de “A Última
Peregrinação” é uma

realização da Titan Comunicação,
com patrocínio de Real Consultoria
Imobiliária, Pet Memorial, Engeplus
Incorporadora e Construtora, Apply
Auditores Associados, Ferreira &
Cheganças Materiais para
Construções, Unisanta, Stiletto,
Translitoral, Le Ayres Fotografia
Profissional, Toads, Sweet Salt
Gourmet, Jornal Perspectiva, Rádio
City 102 FM e Prefeitura de Santos.

Santiago é
aqui!

Os mistérios do Caminho de Santiago
Obra será lançada em 23
de julho, na Pinacoteca
Benedicto Calixto

Entre dúvidas e certezas, anjos e demônios, cada um faz o seu Caminho...

Caminho de Santiago

de que o leitor poderá ser
sugestionado ao autoconhecimento e
buscar as suas certezas. Ou
descobrir as dúvidas latentes... 

A fé que move montanhas –
como nos ensina o dito popular – é a
mesma fé que põe o Ser em pé, para
olhar adiante, nos ensina Ferraz.
Muito além dos imponentes
edifícios medievais e dos singelos
“pueblos”, dos embrutecidos muros
que separam e das providenciais
pontes que unem, o jornalista dá
uma aula de história, apresentando
um pouco do berço da Humanidade
pelo território europeu.

Até chegar à Praza do Obradoiro
e reencontrar Santiago, o autor nos
desvela, com simplicidade e

honestidade, muitas dúvidas. E o faz
com a mesma simplicidade da qual
são dotados os grandes homens, e
com as dúvidas que assomam a
todas as mentes privilegiadas. Mas
pare de se preocupar! Pois citando
trechos do Evangelho, Luiz Carlos
Ferraz nos leva à reflexão sobre o
porquê de se enveredar pelos
caminhos de escolhas muitas vezes
fúteis e alerta para que não se
abandone o essencial. Recorre às
Escrituras: “Os que não conhecem a
Deus se preocupam com todas estas
coisas, mas vós tendes um Pai
celestial que bem sabe o que
necessitais... Não vos inquieteis,
pois, pelo dia de amanhã, porque o
dia de amanhã cuidará de si mesmo.

Basta a cada dia o seu mal”.
E de forma direta, o autor nos

convida à Caminhada: “Pouco
conhecia sobre o Caminho Primitivo
quando decidi peregriná-lo em junho
de 2015. Sabia que se tratava do
primeiro entre os Caminhos a
Santiago de Compostela, mas não
tinha consciência de que peregrinaria
um dos mais difíceis, talvez o mais
difícil entre os Caminhos que
convergem às relíquias do apóstolo
de Jesus, Tiago Maior, rico em
paisagens extraordinárias, como no
trecho em que atravessa a
Cordilheira Cantábrica, que separa,
ou une, o Principado das Astúrias e
a Galícia. Como consegui vencer este
desafio é o que relato neste livro”.

Reprodução

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Ferraz: “Não tinha
consciência de que

peregrinaria um dos
mais difíceis, talvez o

mais difícil entre os
Caminhos que

convergem às relíquias
do apóstolo de Jesus”

Metade da renda obtida com a
venda dos livros será doada à Casa
da Esperança de Santos. A
instituição é mantida pelo Rotary
Club de Santos e atende crianças e
adolescentes portadores de paralisia
cerebral. Os livros estarão à
venda na Realejo e Nobel, no
Gonzaga, em Santos, e poderão ser
solicitados pelo e-mail
titan.com@uol.com.br, telefones (13)
3284.2373 / 9.9147.6668.

A Pinacoteca Benedicto Calixto
está localizada na Avenida
Bartolomeu de Gusmão, 15, Bairro
Boqueirão, em Santos, com
estacionamento pela Avenida Dr.
Epitácio Pessoa, 100.Muralhas romanas em Lugo, Galícia: marco do Caminho Primitivo

NELSON TUCCI
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Caminho de Santiago
Fotos Luiz Carlos Ferraz

O jornalista Luiz Carlos Ferraz nos leva à reflexão sobre o porquê de se
enveredar pelos caminhos de escolhas muitas vezes fúteis e alerta para que não

se abandone o essencial
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Arq & Decor

ACasa Cor São Paulo 2016
comemora seus 30 anos com
inúmeras novidades, uma

delas, o local de realização da
mostra, o Ambulatório do Jockey
Club. Construído no início do século
20 pelo arquiteto francês Henri Paul
Pierre Sajous, o prédio foi
restaurado para uso do evento e a
partir do ano que vem será entregue
para uso do Jockey.

Para compor os ambientes,
foram convidados profissionais
consagrados, como Alex Hanazaki,
que assina o jardim de entrada; Dado
Castello Branco, responsável por
um dos livings; David Bastos, que
criou a sala de convivência; Roberto
Migotto, com a sala de jantar e de

CASA COR SP

Arquitetura, decoração e paisagismo
estar; Leo Shehtman, que
transformou um vagão de trem
antigo; além de outros, como João
Armentano, Marina Linhares,
Mauricio Arruda, Ana Maria Vieira
Santos, Joia Bergamo, Guilherme
Torres, Debora Aguiar.

A sustentabilidade continua
sendo um dos pilares da mostra, que
apresenta, em parceria com a
Inovatech, a Casa Aqua, uma
construção desmontável, com quatro
volumes independentes, autônoma
em energia elétrica e com baixo
consumo de água potável, que
encanta os visitantes desse ano.

A Casa Cor está aberta para
visitação até 10 de julho, de terça a
quinta-feira, das 12 às 21 horas,
sexta-feira, sábado e feriados, das 12
às 21h30, domingo, das 12 às 20
horas, no Jockey Club, na Avenida
Lineu de Paula Machado, 775,
Cidade Jardim.

Inspirar as pessoas sobre práticas
sustentáveis, propondo um novo

estilo de morar, é a missão da Casa
AQUA criada pela consultoria em
sustentabilidade na construção civil,
Inovatech Engenharia, em parceria
com o grupo Eliane Revestimentos,
na Casa Cor São Paulo. Com projeto
de arquitetura assinado por Rodrigo

Sofisticação, conforto e intimismo
traduzem os 11 m² do Home

Office, assinado pela designer de
interiores Patrícia Hagobian. Uma
ambientação intimista, voltada para
momentos de introspecção de um
morador cosmopolita, culto, viajado,
amante da leitura e da arte. Os
elementos artísticos presentes no
Home Office garantem o conceito
contemporâneo. A harmonia é a
essência do projeto, onde tudo se
encaixa perfeitamente, desde a paleta
de cores até os revestimentos e
texturas.

Uma cuidadosa curadoria de
mobiliários e objetos, com peças
importantes no mundo do design; a
poltrona vermelha da Vitra, a mesa
assinada por Pedro Mendes
produzida pela Dunelli Casa, peças
do antiquário Arnaldo Danemberg e
obras de arte das galerias Monica
Filgueiras e Luhly Abreu identificam
claramente a paixão do morador por
arte e design. Destaca-se também a
grande composição de livros e
objetos de arte em uma incrível
estante de 2,80 m x 2,85 m. Feita em
madeira, com detalhes em cobre, o
mobiliário foi desenvolvido pela
designer especialmente para a
mostra.

Opavilhão de recepção, assinado
pelo arquiteto Otto Felix,

propõe uma arquitetura intensa e
cerebral, provando que casas podem
ir além das formas geométricas
convencionais. O ambiente de 75 m²

Explorar as melhores formas e
versatilidade de uso do

porcelanato, em um completo
equilíbrio com a natureza e um
conceito paisagístico atemporal foi o
desafio do arquiteto paisagista Alex
Hanazaki em parceria com a Eliane

Conheça alguns dos
ambientes que fazem a
diferença nesta edição

Atmosfera
acolhedora na
Praça Eliane

Entrada muito
além do
convencional

abre a entrada da mostra
apresentando a arquitetura
desconstruída como parte essencial
da decoração e do conceito do
espaço. Pelo lado de fora, as formas
desiguais da construção cobertas por
placas de titânio que podem variar
em tons de cinza de acordo com a
luz do dia, chamam a atenção pela
ousadia e irreverência. Na parte
interna, a própria estrutura de
madeira compõe a decoração, dando
forma a parede e prateleiras.

Revestimentos. Com mais de 450
m², o projeto equilibra os
revestimentos com aspecto fosco e
rigor estético leal às pedras naturais
com a perfeita combinação dos
elementos naturais e plantas nativas
– tais como o icônico e característico
Pau-Brasil. O projeto contempla um
jardim flutuante, um túnel com
imenso jardim vertical, um amplo
ambiente com bancos e espaço para
circulação e uma cascata de água, que
traz movimento e atmosfera
acolhedora.

Sustentabilidade na Casa Aqua

Home Office:
momentos de
instrospecção

Mindlin Loeb e Caio Dotto, a
construção desmontável possui 50
m² de área, composta por quatro
volumes independentes, autônoma
em energia elétrica e com baixo
consumo de água potável. Equipada
com duas soluções da Eliane
Revestimentos, como o sistema de
Fachada Ventilada, que garante o
conforto térmico, e ainda um bom
desempenho ambiental na
purificação do ar e prevenção de
doenças, através da aplicação da
nanotecnologia Cleantec.

Fotos Divulgação

Formas
desiguais da
construção
cobertas por
placas de
titânio

Criada pela Inovatech
Engenharia, em parceria
com o grupo Eliane

Harmonia: essência do projeto

Jardim
flutuante,
túnel com
jardim
vertical,
amplo
ambiente
com
bancos...
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

OBourbon Convention
Ibirapuera preparou uma tarifa

especial para o público apreciador
de decoração e arquitetura que vem à
São Paulo acompanhar a Casa Cor
2016, que acontece até 10 de julho
no Jockey Club de São Paulo. O
hotel oferece diárias a partir de R$
262, em apartamento duplo
superior, com café da manhã incluso,
até o último dia da mostra. A
promoção não é cumulativa e
beneficia reservas feitas com
antecedência mínima de 48 horas.
No valor será acrescido 5% de ISS e
R$ 3,90 de room tax.

Com excelente localização, a
apenas 6,7 km do local do evento, o
Bourbon Ibirapuera está situado em

Moema, ao lado do Shopping
Ibirapuera e próximo das principais
avenidas da cidade, como a Marginal
Pinheiros, Bandeirantes e 23 de
Maio, além de estar a 4 km do
aeroporto de Congonhas.

O hotel conta com apartamentos
equipados com ar-condicionado,
internet wi-fi, TV de LCD com
canais por assinatura, cofre
eletrônico, minibar e secador de
cabelos. As áreas comuns também
oferecem toda a comodidade
necessária para aproveitar os
momentos de lazer, como a piscina
climatizada, o fitness center e as
saunas seca e a vapor, além de duas
opções gastronômicas, o restaurante
Figueira e o Lobby Bar Ipê.

Bourbon Ibirapuera: diárias promocionais a partir de R$ 262

Divulgação

Tarifa especial para
visitantes da Casa Cor

F oi prorrogado até 24 de julho
o prazo de inscrição para os

profissionais de turismo
interessados em participar do
curso de qualificação com foco nos
Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio 2016. O treinamento,
realizado on-line pelo canal
“Braços Abertos”, do Ministério
do Turismo, se estende às cidades
que sediarão os jogos olímpicos de
futebol: Rio de Janeiro, Belo

Curso qualifica profissionais para
atuação nos Jogos Olímpicos

Horizonte, Brasília, Manaus,
Salvador e São Paulo. O objetivo é
garantir melhorias no atendimento
ao turista. O curso é gratuito e
realizado à distância. Após a
inscrição, o acesso ao conteúdo é
imediato. As aulas são destinadas
àqueles que atuam nos meios de
hospedagem, bares e restaurantes,
Centros de Atendimento ao Turista,
aos agentes de segurança turística
dentre outros profissionais que

prestam serviço direto ao turista
nas seis cidades. Até o momento,
mais de 5.000 já se inscreveram e
estão com acesso ao conteúdo.

Interessados podem se
cadastrar em http://
bracosabertos.turismo.gov.br/
Para participar é necessário ser
maior de 18 anos, ter cursado até
o 6º ano do ensino fundamental e
trabalhar obrigatoriamente no
setor turístico.

Parnaíba, no Piauí, é a porta de
entrada do Delta do Parnaíba
(onde o rio encontra o mar),

uma das preciosidades do turismo
brasileiro. Único delta em mar aberto
das Américas e o terceiro maior do
mundo – atrás apenas dos rios
Mekong, no Vietnã, e Nilo, na África
– é um arquipélago de 2.700
quilômetros quadrados formado por
mais de 70 ilhas.

O passeio pelo Delta começa no
porto dos Tatus, na cidade de Ilha
Grande, distante nove quilômetros
de Parnaíba. No trajeto, os viajantes
encontram espelhos d’água,
mangues, dunas, lagoas de água doce,
fauna e flora, além de paisagens

O belo litoral do Piauí

fantásticas. Ao final do dia, além de
assistir ao pôr do sol, a revoada dos
guarás fecha o dia em grande estilo,
como mais um belo espetáculo da
natureza local.

O Delta do Parnaíba, juntamente
com Jericoacoara, no Ceará, e os
Lençóis Maranhenses, no
Maranhão, faz parte da Rota das
Emoções, um roteiro integrado que é

pura adrenalina.
Próximo a

Parnaíba está
Luís Correia,
onde as praias
do Coqueiro e do
Arrombado são

opções de lazer que contam com
bons lugares para comer com o pé na
areia. Os praticantes de kitesurf, em
busca de adrenalina, bons ventos e
lugares paradisíacos, acham na praia
do Coqueiro e na cidade de Barra
Grande, distante cerca de 70
quilômetros de Parnaíba, um dos
melhores destinos para a prática do
esporte.

Delta do
Parnaíba: único
em mar aberto
das Américas

Divulgação

Paisagem integra a Rota
das Emoções, que inclui
Ceará e Maranhão
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Conforme as novas diretrizes
para a realização anual da
tomografia computadorizada

(TC) dos pulmões, o público-alvo
são adultos com idade entre 55 e 74
anos e alto risco para câncer de
pulmão. Publicadas no jornal da
Associação Médica do Canadá, as
novas orientações se aplicam
principalmente para quem fuma ou
deixou de fumar até 15 anos atrás,
quem fumou um maço de cigarros
por dia nos últimos 30 anos ou dois
maços por dia nos últimos 15 anos.
Para todos os outros adultos, esse
não é um exame de rotina para
diagnosticar precocemente uma lesão
no pulmão.

As novas diretrizes diferem
daquelas lançadas pela mesma
entidade em 2003 – quando não se
indicava a realização de TC para
adultos assintomáticos que tiveram
diagnóstico inconclusivo com um

Atenção, fumantes e
ex-fumantes!
TC dos pulmões anual
para prevenir câncer de
pulmão

raio-X dos pulmões. Ao contrário
daquela época, em que se
considerava desnecessário submeter
o paciente à radiação de uma TC de
baixa dose, hoje em dia o que não se
recomenda é a radiografia dos
pulmões.

As orientações têm como base
um estudo realizado nos Estados
Unidos que relata redução de 20%
nas taxas de mortalidade por esse
tipo de câncer ao realizar uma TC de
baixa dose em indivíduos de alto
risco. Numa abordagem

conservadora, a
força-tarefa
canadense realiza
três exames
consecutivos
anuais em vez de
uma ou duas
vezes ao ano –
sugerindo que

não há evidências sobre o intervalo
ideal entre os exames preventivos.
No Canadá, o câncer de pulmão teve
26 mil novos diagnósticos em 2015,
matando mais do que outros tipos
de câncer, como mama, próstata e
colorretal.

No Brasil, dados do Instituto
Nacional do Câncer (INCA)
preveem mais de 28 mil novos casos
da doença em 2016, acometendo
cerca de 17 mil homens e 11 mil
mulheres. De acordo com Claudio
Ramos, diretor da Cedimagem, a
rede de diagnósticos por imagem
com forte atuação em Minas Gerais
e no Rio de Janeiro, a TC deve ser
realizada em pacientes com histórico
de tabagismo pesado, mas cabe ao
médico tomar essa decisão
juntamente com o paciente, tendo
em consideração outros fatores
relacionados ao contexto clínico.
Com larga experiência de análise
desse tipo de exame, Ramos afirma
que a TC é um exame bastante
eficiente não apenas na detecção,
mas no acompanhamento da doença.

De acordo com o especialista, o
exame possibilita uma visão em
fatias milimétricas de todo o
pulmão, permitindo detectar e medir
as dimensões de um nódulo, sua
posição e relação com as demais
estruturas ao redor.

Os brasileiros costumam
consumir uma quantidade de

sódio maior que a recomendada,
devido, principalmente, à quantidade
de sal acrescentada à comida durante
e após o preparo. “Uma dieta
equilibrada deve conter todos os
tipos de alimentos, desde que sejam
consumidos em quantidade
adequada”, alerta a nutricionista
Márcia Gowdak, diretora do
Departamento de Nutrição da
Sociedade de Cardiologia do Estado
de São Paulo (Socesp) e
nutricionista responsável pelo
Departamento de Nutrição da
Sociedade Brasileira de Hipertensão
(SBH). Ao frisar que a indústria
alimentícia tem desenvolvido linhas
de produtos com quantidade
reduzida de sódio, Gowdak esclarece
alguns mitos e verdades.

Sal e sódio são a mesma coisa.
Mito – O sódio é apenas um dos

componentes do sal de cozinha. No
entanto, a maior fonte de sódio na
alimentação é o cloreto de sódio,
mais conhecido como sal de cozinha.
O sódio contido no sal corresponde
a cerca de 40% da sua composição.
Além disso, o sódio está presente
naturalmente em diversos alimentos.

O consumo excessivo de sal e
sódio pode ajudar a desencadear
doenças.

Verdade – O consumo
exagerado de sódio aumenta o risco
de doenças cardiovasculares...

Leia mais no site
www.jornalperspectiva.com.br

Mitos e
verdades
sobre o sódio

Divulgação

Sal de cozinha: em excesso
pode causar doenças?

Hoje não se
recomenda a
radiografia dos
pulmões...

Divulgação

E ngasgos frequentes durante
a refeição, pigarros, tosse,

dificuldade de mastigação,
lentidão na hora de engolir,
recusa do alimento e falta de
apetite podem ser sinais de
disfagia. O quadro não
caracteriza propriamente uma
doença, mas um sinal de alerta
que algo não vai bem no
organismo e, se negligenciado,
pode levar à complicações que
podem comprometer a saúde do
idoso: desnutrição, desidratação
e infecções respiratórias graves
estão entre as principais
consequências. Além de
aumentar a probabilidade de
internação hospitalar, a disfagia
representa um risco à própria
vida do paciente. Por isso,
identificar sintomas e buscar
auxílio profissional quando o
idoso começa a apresentar
dificuldades na alimentação é
fundamental para garantir sua
saúde e qualidade de vida.

Como lidar
com a
disfagia
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

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

 3º Festival Internacional de
Corais de Curitiba, o Cantoritiba,
acontecerá entre 15 e 24 de julho,
com participação de 32 corais e
mais de 1.200 coralistas, que se
exibirão em 11 locais da capital
paranaense.

 Andre Dorf assumiu a
presidência da CPFL Energia,
sucedendo Wilson Ferreira
Junior, que deixa o Grupo após
18 anos, dos quais 16 anos
liderando a holding CPFL
Energia.

 Associação da Raça Maine
Coon no Brasil (Amacoon)
realiza a Expo Felinos, de 23 e 24
de julho, no Centro de Exposição
São Paulo Expo, na capital
paulista, com entrada gratuita
para profissionais da área,
criadores e público-final,
mediante inscrição antecipada em
www.expofelinos.com.br

 VTV/SBT estreia em julho o
“VTV da Gente”, sob comando
de Vanessa Martins, de segunda
a sexta-feira, às 11h30, com as
principais notícias de Campinas
e Região e Baixada Santista, com
credibilidade e mais proximidade
do telespectador.

 Cerâmica Cobogó Folha, em
louça vazada e desenho inspirado
na natureza, está no banheiro
público, projeto de Maxwell
Geraldi, arquiteto e urbanista,
Diego Pacci e Kaio Leito,
estudantes de engenharia, numa
parceria da Cerâmica Martins e
Donna Casa, presentes na
Campinas Decor, até 24 de julho.

 Até 31 de julho, de terça-feira a
domingo, das 11 às 17 horas,
Casa do Trem Bélico, na Rua
Tiro Onze, 11, Centro Histórico
de Santos, abriga a exposição
“Santos de Braz Cubas – O
Descobrimento”, que conta a
história da cidade por meio de 18
painéis.

 Terceira edição da
“International Wine Show” de 21
de julho, das 16 às 21 horas, no
4º piso do Centro de Convenções
Frei Caneca, em Sampa, iniciativa
do Shopping Frei Caneca.

 Limeira, no interior de São
Paulo, sediará de 26 a 28 de
agosto, o “Woldstock Rock”, em
alusão ao festival americano
Woodstock, que em 1969 reuniu
lendas do rock. Na versão
tupiniquim, covers de Jimi
Hendrix, Janis Joplin e de
bandas, e estrutura com
camping, praça de alimentação,
segurança, estacionamento...

Marina Arruda

Wolf Kos, presidente do Instituto Olga Kos de Inclusão
Cultural, ladeado por Monica dos Santos Rocha e Marina
Descrove de Oliveria: IOK cuida de crianças e adolescentes
com deficiência intelectual e recebeu o Prêmio da Associação
Brasileira de Críticos de Arte.

Médico veterinário Eduardo Ribeiro Filetti recebeu o título
de Cidadão Honorário de Peruíbe, proposta pelo vereador
Marcos Mohai Szabó (PSDC). Santista de nascimento, Filetti
também é Cidadão Vicentino.

José
Dragone,

Luana
Segatto,

João
Segatto,

Fernanda
Machado e Álvaro Guillermo: encontro de parceiros na loja da

Segatto, em Santos, no coquetel de lançamento da coleção Yurb e
da 3ª edição do projeto Design, Moda e Brasilidade, marcando

também o início das celebrações pelos 80 anos da marca.

Luana
Segatto,
Viviane
Catelan,
Mariane
Bonito,
Sérgio

Bonito e
Roberto
Capella.

Divanir Tucci
e Valéria
Tucci.

Fotos Divulgação

 Divulgação

Santos, a “capital nacional do
boxe”, apresenta sexta-feira, 8 de julho, o

desafio internacional de boxe, no Mendes Convention
Center, iniciativa da Memorial Necrópole Ecumênica. Na
luta principal, o brasileiro Yamaguchi Falcão defenderá o
cinturão latino do Conselho Mundial de Boxe (CMB), na

categoria peso médio, contra o colombiano Devis Caceres.
Noitada terá outros sete combates, incluindo a disputa

do título brasileiro, peso pena, entre Aélio
Mesquita (Biro) e Jociel Lima

Nascimento.
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Mesa Litoral

Com ambiente e decoração
tipicamente das Minas
Gerais, o Alambique

Butiquim Mineiro proporciona a
Santos o melhor do ambiente da
famosa região brasileira. Ou seja, das
paredes à mesa tudo remete ao clima
do interior e faz você se sentir como
se estivesse nas cidades coloniais
das Minas Gerais.

O cheff e proprietário do local é
o responsável por comandar a
cozinha e faz questão de ir às mesas
perguntar a opinião dos clientes
sobre os pratos e bebidas da casa.

Os principais pratos são as
almôndegas mineiras, o joelho de
porco e, claro, o bolinho de feijão
tropeiro. Todos os pratos são
preparados de forma artesanal.

Na parte de bebidas quem for ao
local não pode deixar de
experimentar a famosa cachaça
mineira, além de variados drinks, que
também são uma ótima pedida.

O almoço é servido todos os
dias, das 11 às 16 horas. Ao final do
dia, o happy hour está garantido
com aquele toque mineiro. E, à noite,
a casa fica aberta de terça a domingo.

Na parte interna, há um amplo
salão, ideal para eventos, festas e
confraternizações. O Alambique
Butiquim Mineiro está localizado na
Rua Paraná, 183, Vila Mathias.

Trem
bão
demais
Das paredes à mesa tudo
faz você se sentir nas
Minas Gerais...

Divulgação

Em Santos, happy hour com aquele toque mineiro

Festival Santos
Café 2016

será
realizado
de 8 a 10

de julho, em
diversos locais

do Centro
Histórico, reunindo mais de 40
atrações. Um dos principais
pontos de concentração será o
Museu do Café, que sediará a
abertura oficial no dia 8, às 18
horas, com entrega da
restauração da Sala do Pregão,
incluindo o vitral de Benedicto
Calixto e os mobiliários. No
mesmo local, nos dias 8 e 9, serão
promovidas visitação noturna, das
18 às 21 horas.

Dentre outras atrações
programadas no Museu do Café
destaques para o espaço Café com

Festival Santos Café
2016 agitará Centro

Leite, voltado para o público
infantil, que irá funcionar dias 9 e
10, das 11 às 17 horas, e para
visitação ao Centro de Preparação
de Café, com degustação de três
tipos de café gourmet, no dia 9.

Os amantes de um bom
cafezinho têm encontro marcado
na Casa do Frontaria Azulejada,
nos dias 9 e 10, das 11 às 17
horas, onde haverá degustação
gratuita de cafés especiais. Perto
dali, na Estação do Valongo, no
dia 9, às 11 horas, será dado
início aos ensaios da Orquestra na
Rua, que une diversos músicos por
meio das redes sociais para uma
apresentação coletiva, a ser
realizada no mesmo dia, às 17
horas.

A programação completa está
disponível no portal
www.turismosantos.com.br


