Capa: Considerado

um marco da retomada do
desenvolvimento de Santos, o Grupo Mendes
idealizou o Praiamar Corporate com o que há
de mais tecnológico, moderno e inovador no
mercado imobiliário, e cuja primeira torre será
entregue em abril..............................Págs. 5 a 8.
Capa: Fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.
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segunda-feira do anjo...............................................Pág. 9.

Opinião

Estômago forte

A

s pessoas não dormiriam tranquilas
se soubessem como os acordos
políticos e as salsichas são feitas. A
frase, clássica, foi relembrada pelo colega
jornalista Ângelo Pavini esses dias; com
propriedade, aliás. A Lava Jato desvendou o
modus operandi de alguns “bem-bolados”
políticos brasileiros e, agora, o povo
descobriu com a Carne Fraca como se faz
salsicha também. Em ambos os casos é
preciso mais que um estômago forte.
Empresários reclamam que meia dúzia de
picaretas – criminosos mesmo, diríamos –
foram confundidos com todo o setor.
Exportações de carnes travaram do dia para
a noite, face às repercussões. O governo
tratou de socorrer o agronegócio indo à
mídia com insistência para explicar a

qualidade dos produtos cárneos. Ele falava,
certamente, com o importador gringo e com
o brazuca que frequenta churrascarias de
carnes argentinas e australianas. Detalhe:
80% da carne aqui produzida é consumida
no próprio país. Oitenta por cento, ok?
Então quem fiscalizará os abatedouros de
fundo de quintal e o açougue do Mercadinho
do Zé? Haverá delação premiada para os
fiscais permissivos, que visitavam
frigoríficos sem ordem de serviço?
Saberemos, afinal, o que rola nas eleições
para a Mesa Diretora dos Legislativos no
país? As exportações já retomam o fluxo de
negócios. Mas e o brasileiro comum? Esse
mesmo a quem são oferecidos café de
segunda linha e carne podre, poderá confiar
em quem mesmo?
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Gelcy Bueno: passageiros
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Resolução nº 400
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“Juntos no Caminho de Santiago”, de autoria do
jornalista Luiz Carlos Ferraz, será lançado em 22 de
abril, na Igreja Anglicana de Santos.....................Pág. 10
Divulgação

Padrão FX04 Mesh no
quarto: com tons
neutros, utiliza efeitos
da ilusão de ótica

Arq & Decor
Formica apresentou em março seu catálogo 2017 de
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2

Março/2017

Perspectiva

m 14 de março entrou em vigor a
Resolução nº 400 da Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC), que
estabelece as condições gerais aplicáveis
ao transporte aéreo regular de
passageiros, doméstico e internacional.
As novas regras representam
mudanças importantes na regulamentação
do transporte aéreo brasileiro, com a
revisão das Condições Gerais de
Transporte (CGT). A agência entende que
as alterações beneficiarão os passageiros
por meio da redução dos preços das
passagens e de uma maior clareza em
relação às obrigações das companhias
aéreas em várias situações, além de
aumentar a concorrência, permitindo a
criação de companhias de baixo custo
(low cost) no Brasil.
Resumidamente, estas são algumas
das novas regras:
Franquia de bagagem. Por decisão
liminar da Justiça Federal de São Paulo
foi suspensa a possibilidade de venda de
passagem com a cobrança pela bagagem
despachada separado do preço da
passagem, que era uma das principais
alterações previstas na Resolução 400.
Assim, está mantida a franquia de
bagagem despachada (de 23 kg para
voos domésticos e para a América Latina

e de duas peças de 32 kg para os demais
voos internacionais) até decisão final da
Ação Civil Pública. Também está
suspensa a franquia de 10 kg para
bagagem de mão.
Redução do prazo para
devolução de bagagem perdida. Em
voo doméstico, de 30 para 7 dias; em
voo internacional, a companhia deverá
reembolsar as despesas no limite de
1.131 DES (em torno de R$ 5.300), a ser
pago em até 14 dias.
Reembolso do valor pago por
passagens não usadas em até 7 dias.
Já o reembolso por atraso, cancelamento,
interrupção ou preterição deverá ser
imediato.
Direito de desistência após a

compra da passagem. 100% de
reembolso do valor pago até 24 horas
depois de concretizada, desde que o
bilhete tenha sido adquirido com
antecedência mínima de 7 dias da data do
voo. Em compras realizadas pela internet
o consumidor continua tendo 7 dias para
desistir.
Alteração de voo realizada pela
companhia. Caso a companhia aérea
realize alterações nos voos adquiridos
pelo passageiro com tempo superior a 30
minutos em voos domésticos ou 60
minutos em voos internacionais, ela
deverá oferecer remarcação para data e
hora de conveniência em voo próprio ou
de terceiros sem ônus, ou mesmo
reembolso integral.
Diante das mudanças, os
passageiros devem ficar atentos,
observando todas as regras de
reembolso, franquia de bagagem, e outros
serviços do transporte aéreo que deverão
ser claramente explicitadas.
Gelcy Bueno Alves Martins é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

DNA 100% urbano
Fotos Divulgação

Mobi da Fiat é para
quem prefere o estilo à
pressa

Mobi: esportivo com
bonito design, fácil
de estacionar

NELSON TUCCI

A

gilidade ou economia? Não
dá pra querer tudo nesta
vida, não é? Com alguns
carros acontece o mesmo. No caso, o
Mobi da Fiat nos coloca claramente
esta opção com o antigo motor 1.0
Fire, de 4 cilindros. Com um bonito
design, desde seu lançamento em
2016, e um jeitão todo esportivo, o
carro não nega o DNA urbano.
Fácil de dirigir e estacionar,
possui sensor de ré, espelhos
regulados eletronicamente e um
conjunto no painel corta fogo
facilitando conexões Bluetooth,
entrada USB e volante multimídia,
além das rádios tradicionais.
As rodas são de liga leve, aro 14,
emprestando-lhe certa presença para
quem curte o mundo off road. É

carro para uma ou duas pessoas
andarem de maneira confortável, na
cidade. Se for viajar, não espere
muito do porta-malas; pois este é
mais um porta-bolsas, com 235
litros, e um espaço justo para duas
pessoas no banco traseiro (que,
aliás, rebatem). A suspensão (com
novos amortecedores e barra
estabilizadora) é a do Uno, assim
como a direção, o câmbio, o painel
etc.
Consideramos o porta-óculos,

afixado no teto, desnecessário, pois
quem tem mais de 1,80 m de altura

precisa entrar com muito cuidado no
veículo. A sensação é de que é mais
bonito por fora, uma vez que por
dentro ele é bem básico, para os seus
30 e poucos mil reais.
Mas se de um lado você precisa
esgoelar o carro para ele andar forte,
é um modelo ótimo para quem não
tem pressa e só anda na boa. No
etanol (quando atinge até 75 cv de
potência) fizemos um máximo de 9,6
km/litro e 17,3 km/litro com gasolina
(sempre andando em velocidade
constante, com o pé levezinho e sem
forçar as marchas), ambos na
estrada. Na cidade
ele fez 10,8 km/l
com gasolina. Um
motor novo, 1.0 de
três cilindros,
poderia manter a
economia e dar
agilidade ao mesmo
tempo. Quem sabe
já aconteça isto na
próxima avaliação.
Leia Veículos
& Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Kawassaki
cresce vendas
via consórcio

E

m meio à recessão
econômica no país, a
Kawasaki do Brasil identificou
um nicho de mercado que vem se
mostrando promissor. É a
modalidade de consórcio. No ano
passado, a empresa realizou
4.569 novas cotas e o período
fechou com 1.256 contemplados.
Tais números foram decisivos
para uma política de expansão
do modelo de negócio e a
Kawasaki prevê crescimento
para este ano. “Estamos muito
confiantes para este ano”,
declarou o diretor comercial do
Consórcio Kawasaki, Diego
Silva: “Percebemos que o
mercado começa a dar sinais de
recuperação, principalmente com
o controle da inflação e redução
da taxa de juros. Vamos superar
as vendas de 2016”.
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 Estabelecida pela lei federal nº 13.419, a cobrança de 10% sobre o
serviço prestado, a tradicional gorjeta, passará a integrar de fato a
remuneração do trabalhador do setor de turismo, hotelaria, bares e
restaurantes, por anotação na Carteira de trabalho e no contracheque do
funcionário, com reflexos nas férias, 13º salário e Fundo de Garantia.
Em vigor a partir de 60 dias desde sua publicação no Diário Oficial da
União, em 14 de março, a lei também prevê a celebração de acordo ou
Convenção Coletiva para sua implementação.
 O grupo composto pelas

empresas Claro, Net e Embratel
(América Móvil) novamente liderou
o Ranking de Reclamações de 2016
da Fundação Procon-SP, com um
total de 4.704 registros. Apesar da
diminuição em seus números em
comparação a 2015 o grupo piorou
seu índice de solução, passando de
77% para 74%.
 A novidade foi o grupo Pão de
Açúcar em segundo, composto pelas
empresas Pontofrio.com.br,
Casasbahia.com.br, Extra.com.br,
Casas Bahia, Ponto Frio, Via Varejo
S/A, Pão de Açúcar, Comprebem,
Eletro, Companhia Brasileira de
Distribuição, Extra Hipermercado e
Sé Supermercados Ltda. É a primeira
vez que um grupo varejista ocupa
um lugar de destaque entre as mais
reclamadas, à frente de empresas dos
segmentos de telecomunicações e
instituições financeiras,
historicamente mais demandados
nos Procons. A maior parte das
reclamações do grupo está
concentrada no seu e-commerce,
cujas operações são efetuadas pela
Cnova, que representa 89% das
reclamações do grupo, na grande
maioria relacionadas a não entrega de

produtos.
 Em terceiro lugar figura o Grupo
Vivo/Telefônica com 4.022 registros.
Apesar de manter o 4º lugar a Tim
Celular apresentou redução de cerca
de 28% em suas reclamações em
2016, com 1.676 e aumento no
índice de solução para 81%.
Destaque para a Sky Brasil, que
saltou da 18ª posição no cadastro da
capital para a 5ª colocação no
ranking estadual com alarmantes
1.533 reclamações.
 Para surgir alternativa aos 2

milhões de brasileiros que
perderam seus planos de saúde,
o Ministério da Saúde reuniu
para discussão instituições
ligadas à Saúde Suplementar,
como Abramge, Proteste, AMB,
CFM e Unimed, além de
representantes do Ministério da
Saúde (coordenação) e Agência
Nacional de Saúde Suplementar.
As propostas foram
encaminhadas à ANS, a quem
caberá verificar a legalidade e a
pertinência das medidas
sugeridas e adotar alguma ou
parte das medidas.

Imagens & Palavras

Como nos velhos
tempos...
Negócio agrega
entretenimento ao valor
histórico do local
LEANDRO AYRES
SANTOS tem um centro histórico
que o poder público, muitas vezes
em parceria com a iniciativa privada,
tem valorizado ao longo das últimas
administrações, por meio de ações
de manutenção e revitalização de
imóveis tombados pelo Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan).
São vários os pontos turísticos
no Centro Histórico que valem
menção por sua importância na
configuração da cidade, como a Casa
do Trem Bélico, o Santuário do
Valongo, o Museu de Arte Sacra, o
Pantheón dos Andradas, a Bolsa
Oficial do Café, o Museu Pelé e a
Estação Valongo, de onde partem os
bondes turísticos. Estes três últimos
são os mais visitados pelos turistas
que buscam uma alternativa às
praias santistas. Então, porque não
oferecer a estas pessoas uma viagem
ao passado através de fotografias? A
ideia, na verdade, não é nova. O
serviço de caracterização de turistas
com vestimentas do início do século
XX para serem fotografados juntos
a locais históricos já acontece em
várias cidades, como Caraguatatuba,
Campos do Jordão e Curitiba, para
citar algumas.

Desde o
início de
março, quando
a feira de artes
foi transferida
da Praça
Mauá para a
Estação
Valongo, este
fotógrafo e a
também
fotógrafa
Lilian Teixeira
estão dando
vida ao
passado. Com
um vasto
arsenal de
roupas de
Serviço exclusivo
época para
caracteriza turista com
homens,
vestimentas do início
mulheres e
do século XX
crianças em
exposição, e
uma réplica da
antiga
máquina fotográfica usada pelos
destas fotos em azulejos a partir de
antigos profissionais, conhecidos
maio.
por “lambe-lambe”, expostos na área
Os interessados podem fazer a
de embarque do bonde turístico, a
sua foto de época aos sábados das
curiosidade atrai os turistas que
11 às 17 horas e, a partir de maio,
pagam R$ 30,00 para levarem uma
também aos domingos no mesmo
foto impressa para casa. O negócio
horário. A atração faz parte da feira
agrega entretenimento ao valor
“Centro com Arte” promovida pela
histórico do local e os turistas
Secretaria Municipal de Turismo,
aprovam. Já pensando em trazer
que reúne artesãos da Baixada
inovação ao serviço, a dupla anuncia
Santista e ajuda a fomentar a cultura
que deverá produzir a impressão
e a economia da região.

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

Estação do
bonde no
Bairro do
Valongo:
vasto
arsenal de
roupas de
época para
homens,
mulheres e
crianças, e
uma
réplica da
antiga
máquina
fotográfica
usada pelos
conhecidos
“lambelambe”
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Fotos Leandro Ayres e Lilian Teixeira
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PRAIAMAR CORPORATE

Retomada do
desenvolvimento
Empreendimento traz
para Santos as marcas
Sheraton e OutBack

C

om a disposição de apresentar o
que é há de mais tecnológico,
moderno e inovador no mercado
imobiliário, o Grupo Mendes idealizou o
Praiamar Corporate, já considerado o
marco da retomada do desenvolvimento
de Santos. Localizado no bairro
Aparecida, o empreendimento é pioneiro
no segmento corporativo do litoral,
comparável aos melhores da capital
paulista, e adota o conceito multiuso, que
combina o máximo em geração de
negócios, hotelaria, entretenimento e
qualidade de vida. Com mais este
investimento do Grupo Mendes duas
marcas exclusivas desembarcarão na
cidade: o hotel Sheraton e o restaurante
OutBack.
“O Praiamar Corporate representa
toda a evolução da construtora Miramar
durante mais de 40 anos de realizações”,
sintetiza o empresário Armênio Mendes,
presidente do Grupo de empresas que
mais investe no progresso de Santos:
“Toda a expertise que adquirimos durante
esses anos colocamos neste
empreendimento, desde detalhes do
projeto até o mais inovador heliporto, com
estacionamento e hangar para quatro
helicópteros”.
Implantado em terreno com 8.335,96

metros quadrados, o projeto arquitetônico
é de autoria do arquiteto Roberto Saviello,
que coordena a equipe de arquitetura do
Grupo Mendes. O complexo onde
desponta o Praiamar Corporate contempla
duas torres, com vocações corporativa,
hotel e residencial, que somam
138.953,53 metros quadrados de área
construída. Um detalhe ousado é que a
torre corporativa está interligada ao
Praiamar Shopping por uma passarela
sobre a via pública, que foi construída
com estrutura em aço e toda revestida em
vidro. Mais que um ponto de acesso entre
os edifícios, a obra de arte já é apontada
como ponto turístico, pois oferece uma
vista espetacular da região.
“O conceito arquitetônico adotado no
projeto do Corporate foi o da flexibilidade
de lajes para implantação de escritórios
particulares até empresas de médio e
grande porte”, explicou Saviello: “Com o
hotel e o residencial, confirma-se a
versatilidade do conceito adotado, no
intuito de prover a cidade de Santos com
mais um empreendimento de alto padrão”.
A realização do complexo imobiliário
agregou diferenciais, que vão do método
usado para a construção até a escolha
dos materiais e produtos modernos do
mercado, com foco na funcionalidade. A
obra começou no início de 2013 e está em
fase final, com entregas programadas dos
espaços: em abril, o corporativo, em
seguida, o residencial, e no final do ano, o
destinado ao hotel.

Praiamar Corporate: multiuso contempla heliporto e passarela aérea de acesso ao shopping
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Entre as soluções construtivas, o
empresário Armênio Mendes cita a
fachada ventilada, adotada na parte
revestida em pedra: “São inúmeros os
benefícios deste processo, que oferece
excelentes possibilidades estéticas e
vantagens térmicas e acústicas derivadas
de sua elevada qualidade”. Ela
caracteriza-se pelo vão existente entre a
fachada estética, que harmoniza a pedra
natural e a parede do edifício, o que
melhora o comportamento térmico do
edifício. O sistema foi implantado por
profissionais vindos de Portugal e utilizou
tecnologia inovadora com sistema de
fixação por meio de calhas e patas em
aço inox. Entre outros ganhos, é possível
distribuir instalações elétricas e hidráulicas
no espaço criado entre a fachada estética
e a parede, com fácil inspeção e
manutenção.
A pedra natural – Creme Fátima (cor
bege), Amadeus (cinzento e branco) e
Lioz Encarnado (vermelha) –, com
espessura de 3 cm, veio de Portugal,
assim como as peças do sistema de
fixação. A pedra Creme Fátima é a
mesma utilizada no revestimento da nova
Basílica do Santuário de Nossa Senhora
de Fátima, em Portugal.

6
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Entre as empresas fornecedoras de
serviços e produtos que agregam maior
valor tecnológico ao empreendimento, a
Miramar destacou alguns dos principais
parceiros. O laboratório de controle
tecnológico da qualidade LA Falcão Bauer
foi responsável pelo controle de qualidade
dos materiais do empreendimento, desde
a fundação até a estrutura.
O concreto foi fornecido pela
LafargeHolcim.
Os serviços de rebaixamento do
lençol freático foram realizados pela
Drenamar Locação de Equipamentos. De
acordo com o diretor Marcelo Franco, a
empresa atua no mercado desde 1985.
“Os equipamentos utilizados registram
baixo consumo de energia”, frisou
Marcelo.
O projeto estrutural teve participação
dos engenheiros Antonio Madeira Jr. e
Silvio Miranda, da Engos Engenharia e
Projeto, e foi desenvolvido em
compatibilidade com o projeto arquitetônico
na readequação do projeto para
implantação do residencial e do hotel, com
atenção especial para o heliporto na parte
superior com grandes vãos e abrigo para
quatro helicópteros. O projeto estrutural
também revela a preocupação dos

Praiamar Corporate: complexo contempla torres com vocações corporativa, hotel e residencial

Construção
Divulgação

engenheiros em valorizar os espaços
sociais, garagem, circulação de veículos
aos mezaninos, subsolos e térreo,
facilitando o acesso de pessoas das
entradas sociais e ao empreendimento.
A Harco Engenharia elaborou e
executou o projeto e a implantação da
infraestrutura do sistema de ar
condicionado do tipo split em todo o
empreendimento, e conforme destacou o
diretor da empresa, engenheiro Edgard
Lopes Hernandes, a Harco é pioneira na
região a aplicar nos tubos de ar uma
carga de nitrogênio (cerca de 300 libras)
sob pressão e vedá-los nas pontas. O
cuidado se explica, pois se o técnico
escolhido para instalar o split na unidade
encontrar a mesma pressão do gás no

tubo é sinal de que não há vazamento. A
Harco também foi responsável pelo
projeto e instalação do sistema de
pressurização das escadarias de
emergência, em conformidade com as
normas da ABNT NBR 9077 e Instrução
Técnica do Corpo de Bombeiros – IT 13/
2015.
“Magnitude, requinte e sofisticação
definem bem o resultado da parceria entre
a ArquiMármore Marmoraria e a Miramar
Construtora no Praiamar Corporate”,
afirmou Marcelo Lemos, diretor da
ArquiMármore. Todas as escadarias de
serviço foram executadas em mármore
Branco e reforçam o padrão de qualidade
e a preocupação da Miramar com os
detalhes. “Entre os pontos altos, toda a

10 apartamentos com decoração e móveis desenvolvidos e executados pela Plleno Planejados
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entrada externa, escadas e floreiras são
em granito Red Brazilian Polido e
Flameado anti-derrapante”, frisou Lemos,
ao detalhar que em todos os pavimentos
foi utilizado granito Via-Láctea no hall
social e mármore Crema Marfil nos pisos
e paredes, e também nos pisos dos
elevadores: “Como destaque no banheiro
social, o lavatório de 7,00 m recebeu
cuba montada em Quartzo White Stellar”.
Outro tema presente no Praiamar
Corporate é a sustentabilidade visando
gerar economia de água. O
empreendimento utiliza louças e metais
Deca, que possui em seu portfólio mais
de 389 soluções para reduzir o consumo
do precioso líquido. No Corporate foram
utilizadas louças da linha Vogue Plus com
dual flux, que permite o acionamento
seletivo do volume de descarga, e metais
da linha Izy, com torneiras Decamatic
ECO, que une design e controle de gasto,
com temporizador automático que libera
apenas a quantidade de água necessária

Torre
corporativa é
interligada ao
Praiamar
Shopping por
uma passarela
sobre a via
pública, que
foi construída
com estrutura
em aço e toda
revestida em
vidro

para cada uso, garantindo uma economia
de até 70% no consumo.
A Essencial Energia forneceu quatro
geradores de 750 KVA e um de 180 KVA,
totalizando de 3.180 KVA. Segundo o
diretor da empresa Carlos Olinto, isto
torna o empreendimento autossuficiente,
possibilitando o trabalho full time em caso
de falta de energia da CPFL, ou seja, os
geradores entram em operação
automaticamente e fornecem energia para
as necessidades do complexo.
Os corrimãos e guarda-corpos em
aço inoxidável polido foram
confeccionados pela CenterInox. A
empresa, segundo o diretor Reginaldo
Rodrigues Costa, desenvolveu o projeto
em conjunto com a Miramar. “Os
equipamentos garantem total segurança
aos usuários e atende as normas técnicas
do Corpo de Bombeiros”, afirmou Costa,
ao frisar que a instalação foi feita em
escadarias e rampas de acesso da
entrada, assim como nas escadarias
internas: “O design diferenciado valoriza a
fachada do empreendimento e, além da
segurança e qualidade, os equipamentos
têm fácil manutenção”.
A Marcenaria Vieira fez serviços em
madeira. Conforme detalhou o diretor
Cláudio Vieira, foram realizados os
revestimentos nas portas e paredes no
mezanino 4L, paredes do foyer, salas de
reunião, além dos bancos das áreas
descobertas e da área de lazer. “Nossa
parceria com o Grupo Mendes é sempre
muito produtiva”, comentou Vieira.
Gessos Antonelli executou os
serviços em gesso, com aplicação do
sistema Drywall, acartonado, acústico e
RF Antichama (resistente ao fogo). Todos
os produtos são da marca Knauf, frisou o
diretor Marcelo Antonelli, ao detalhar que
nas áreas comuns e nos terraços e
banhos das unidades residenciais o forro
do teto foi rebaixado para receber a
iluminação.
O projeto de paisagismo foi elaborado
pela Chácara Pingo de Ouro, e conforme
seu diretor, Odair Braz, que atua no
mercado há 18 anos, foram criados
jardins na entrada do térreo e no contorno
do Corporate com a utilização de
espécies ornamentais plantadas com
tecnologia de ponta.
No megaempreendimento, a
imponente fachada em pele de vidro e,
internamente, todas as esquadrias, portas
e janelas de alumínio ASA foram
instaladas pelas empresas DNA Alumínio
e DNA Vidros, fortalecendo uma grande
parceria com o Grupo Mendes. Além da
atuação na obra, nas áreas comuns e em
10 apartamentos com diferentes plantas a
decoração e os móveis foram
desenvolvidos e executados pela Plleno
Planejados, empresa do Grupo DNA,
com projeto de interiores das áreas
comuns elaborado em conjunto com a
arquiteta Claudia Viana e a Miramar
Construtora.
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Turismo & Lazer

POR LUIZ CARLOS FERRAZ

Arq & Decor

luizferraz@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

Laticastelli:
localizado
a meia
hora de
carro de
Siena

Estampas, grafismos e
cores marcantes

Divulgação

Lançamentos Formica
valorizam tendência dos
laminados

Semana
Santa na
Toscana
Cidades realizam
procissões, missas,
encenações

U

m interessante destino
religioso é celebrar a Páscoa
na Itália, onde a data se estende
por cinco dias: inicia na quinta-feira, 13 de
abril, quando as igrejas realizam o ritual
de lava-pés, e encerra na segunda, 17,
na chamada Lunedi dell’Angelo, a
segunda-feira do anjo, dia em que se
comemora o encontro do anjo com Maria
Madalena no sepulcro. De Norte ao Sul
do país, as paróquias honram os últimos
dias de vida e a ressurreição de Cristo,
por meio de procissões, encenações
teatrais, shows pirotécnicos e missas.
Na região da Toscana, a
hospedagem pode ser no Laticastelli
Country Relais, originalmente um castelo
construído no começo do século 13. O
hotel está estrategicamente localizado a
meia hora de carro de Siena e a 1h15 de
Florença. No período, as diárias custam a
partir de • 195 para duas pessoas,
incluindo café da manhã, estacionamento
e impostos.
Após ser transformado em hotel, o
Laticastelli conta com 33 suítes equipadas
com ar-condicionado, frigobar, internet,
telefone e wi-fi gratuito em todas as áreas

comuns e nos apartamentos. Algumas
delas têm ainda sala e cozinha. A mobília
rústica de origem camponesa combina
com portas e janelas antigas e muros de
pedra, que contrastam com as modernas
acomodações.
O primeiro dia da Semana Santa, 13
de abril, é ideal para visitas às igrejas,
sobretudo nas cidades de Lucca e
Arezzo. Já em Castiglione di Garfagnana,
a Igreja de San Michele organiza à noite a
Processioni dei Crocioni (procissão da
cruz). Em Assis, na região da Úmbria,
mas facilmente alcançada por quem está
circulando pela Toscana, a noite de quintafeira é marcada pela Scavigliazione,
celebração na Catedral de San Ruffino em
que uma imagem do Cristo morto é
retirada da cruz.
A sexta-feira santa também rende um
belo espetáculo em Grassina, a 15
minutos de Florença, que realiza a maior
encenação da paixão de Cristo da
Toscana, reunindo cerca de 500
figurantes, numa tradição de mais de 300
anos.
Ainda na sexta-feira, uma missa em
Castiglion Fiorentino conta com a
encenação da última parte da via-crúcis –
a ressurreição.
No domingo de Páscoa (16 de abril),
os festejos ficam mais alegres, já que
esse é o dia que marca a volta de Jesus
do reino dos mortos, selando o perdão de
Deus à humanidade. Mas é mesmo
Florença que sedia o evento mais famoso
da Páscoa da Toscana: o Brindellone, ou
Scoppio del Carro (explosão do carro),
que é tomado de fogos de artifício. O fogo
representa a purificação, o renascimento
proposto pela Páscoa. Mais informações
em www.laticastelli.com

A

Formica apresentou em
março seu catálogo 2017 de
laminados decorativos de
alta resistência. A nova linha é
inspirada em tendências que
marcaram época, traços, elementos
geométricos, movimento e cores
marcantes.
Tendência cada vez mais
presente nos projetos residenciais e
comerciais, os laminados podem ser
aplicados em áreas molhadas, como
cozinhas, banheiros, lavabos, áreas
gourmet, bancadas e pias. Os
produtos contam com tecnologia
antimicrobiana, que inibe o
crescimento de fungos e bactérias,
tornando-os mais higiênicos,
preservando a sua aparência de
novos por mais tempo e evitando o
mau odor causados por
microrganismos. Entre outras
características, os laminados
possuem resistência mecânica a
riscos, atritos superficiais, desgaste,
manchas, umidade e altas
temperaturas, extrema compactação.
Com rápida instalação sobre
azulejo, concreto e cerâmica em
geral, os laminados são
comercializados em chapas nas
medidas 3,08 m de comprimento por
1,25 m de largura, com espessura de
1,3 mm, sendo a área útil de 3 m de
comprimento por 1,20 m de largura.
O padrão FX01 Ethnic é
carregado de linhas e cores que
resgatam elementos rupestres, e traz
à tona culturas de povos antigos,
proporcionando um ritmo alegre aos
ambientes.
O FX02 Talavera é baseado na
beleza das cores e nas estampas dos
tradicionais azulejos, utilizando
técnicas de patchwork para

FX05 Shapes: padrão se
encaixa em projetos com
influência da Pop Art

reproduzir diversas culturas que
utilizam a cerâmica em sua
decoração.
A beleza das cores da flora
brasileira em sintonia com as formas
geométricas está no FX03 Forest,
que proporciona movimento e reúne
em seu conceito um mix de aspectos
que remetem à arte modernista do
nosso país.
Com tons neutros, FX04 Mesh
utiliza efeitos da ilusão de ótica
como argumento fundamental na
decoração que dita movimento
moderno com diferentes dimensões.
FX05 Shapes é inspirado na

decoração da década de 60 e se
encaixa em projetos com influência
da Pop Art. Com psicodelismo
atemporal, faz alusão aos cobogós
geométricos aliados à vivacidade das
cores.
Já o padrão FX07 Vintage
proporciona harmonia em espaços
que prezam pelo charme e sensação
de conforto, com arabescos que têm
em sua essência a junção dos
elementos geométricos e florais,
criando uma atmosfera vintage
repleta de originalidade.
Mais sobre a Formica em
www.formica.com.br

Perspectiva

Março/2017

9

Caminho de Santiago
Fotos de Luiz Carlos Ferraz e Sandra Netto

Descubra o seu
Caminho!
Ferraz lança o livro “Juntos no Caminho de Santiago”
NELSON TUCCI
Sabe aquele
jornalista que
conhece muito sobre
o Caminho de
Santiago? Pois é... as
suas dúvidas ainda
não terminaram. E
ele resolveu partir para mais uma
peregrinação rumo a outro
emocionante encontro com Tiago
Maior. Agora, com uma grande
novidade: levou a esposa, também
jornalista, Sandra Netto. O casal,
afinal, descobriu seu propósito de
vida? É o que vamos saber a partir
do relato das muy bien ilustradas

páginas de “Juntos no Caminho de
Santiago, as pedras do Caminho
Inglês”.
O livro será lançado no dia 22 de
abril (data do Descobrimento do
Brasil), a partir das 16 horas, nos
salões da Igreja Anglicana de Santos,
no litoral paulista, em frente ao
Orquidário Municipal, no bairro do
José Menino.
O “brexit” não impediu a
conexão. Ao contrário, despertou a
vontade de Luiz Carlos Ferraz, em
sua sexta peregrinação – sendo a
primeira da mulher, Sandra – de
conhecer os mistérios do Caminho
Inglês a Santiago de Compostela.
Uma viagem que, além das pedras do

Caminho, nos sentidos literal e
metafórico, acrescentou as ondas
que vem e vão banhando o Golfo de
Biscaia.
A fascinante rota teve seu auge
na Idade Média e ficou conhecida
por trazer peregrinos das ilhas
britânicas para venerar as relíquias
do apóstolo de Jesus, Tiago Maior,
que repousam na cripta da Catedral
de Santiago de Compostela.
Do planejamento à efetivação do
pé na estrada sempre há vários
obstáculos que precisam ser
contornados, superados,
incorporados, como ele conta:
“Como marco do início de nossa
peregrinação, escolhemos a

O peregrino

A

Imagem de
Santiago, em
Londres; Torre
de Santiago, em
Paris; Igreja de
Santiago, em
Betanzos...
marcas da
peregrinação
pelo Caminho
Inglês a Santiago
de Compostela
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pós realizar seis peregrinações
pelo Caminho de Santiago, Luiz
Carlos Ferraz é profundo conhecedor
do assunto, sendo hoje o autor
brasileiro que mais livros escreveu
sobre o Caminho de Santiago. Ferraz
iniciou com a trilogia “Pedras do
Caminho” – com livros lançados em
março/2013 (“Meu Encontro no
Caminho de Santiago”/Caminho
Francês), em abril/2014 (“Sentido do
Perdão no Caminho de Santiago”/
Caminho Português) e em março/
2015 (“Busca sem fim no Caminho de
Santiago”/Caminho Aragonês,
simultaneamente com “Descobrindo
novos Caminhos”/Caminho
Sanabrês). Ainda em 2015, em
outubro, lançou “Passos do Amor, A
peregrinação de Francisco, de Assis a
Santiago de Compostela”, e em julho/
2016, “A Última Peregrinação,
Lágrimas no Caminho Primitivo”.
Acesse www.pedrasdocaminhodesantiago.blogspot.com.br
Buen Camino!

Concatedral de Ferrol, dedicada a
São Julião, e de lá, por volta das
8h40, sob uma chuva intermitente,
ora fina, ora com pingos grossos e
muito vento, caminhamos em
direção a Neda, a meta...”.
O relato vai trazendo um misto
de descrição e de informação de alto
valor. O peregrino-jornalista nos traz
preciosidades, como esta: “Por um
instante ficamos apreciando a atual
ponte de 850 metros que dá nome à
cidade. Com 15 arcos, ela foi
construída entre 1863 e 1870 e
remodelada entre 1884 e 1888. A
gótica original foi mandada construir
por Fernán Pérez de Andrade, o Bo,
entre 1380 e 1386, e chegou a ter 78

arcos, além de abrigar duas torres,
uma capela e um hospital para
peregrinos...”.
Ao avançar nas páginas o leitor
realmente sente que está
caminhando. “Juntos no Caminho de
Santiago” parece ser muito mais uma
mensagem subliminar do que
propriamente uma força de
expressão. Quem lê a obra caminha
junto. Não há como ser diferente,
pois a mística de Santiago envolve.
Se contar apenas ninguém acredita;
por isso é preciso parar um tempo e
ler, e caminhar, e refletir, e introjetar
dúvidas e exteriorizar bênçãos. Ou
seria o contrário? Descubra você
mesmo.
Pontedeume: um
dos pontos
emblemáticos do
Caminho Inglês...

Em Compostela,
junto a Catedral,
onde repousam as
relíquias do apóstolo
Tiago Maior

Gente & Fatos
Divulgação

Dr. Eduardo Ribeiro
Filetti: Clínica
Veterinária Filetti,
prestigiado espaço de
atendimento aos pets
da Baixada Santista,
está com matrículas
abertas ao Curso de
Auxiliar de
Veterinária, com aulas
ministradas pelos
veterinários Eduardo e
Celso Filetti, doutores
em Saúde Pública.
Curso é todo
apostilado e
proporciona estágio na
própria clínica. Mais
em (13) 3227.5770.

 Ex-vereador de Mongaguá,

Rafael Redó assumiu a gerência
do Núcleo Regional de Santos da
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU),
que atende 27 cidades da Baixada
Santista, litoral Norte e Vale do
Ribeira.
 Até 30 de maio o site

www.cantoritiba.com.br aceita
inscrições ao Festival
Internacional de Corais de
Curitiba, o Cantoritiba, que
acontecerá de 17 a 20 de agosto
na capital paranaense.
 Maior feira profissional do

setor de bijuterias, acessórios e
semijoias da América Latina, a
77ª Bijoias acontecerá nos dias
26 e 27 de abril, das 10 às 19
horas, no Centro de Convenções
Frei Caneca, na capital paulista,
apresentando os lançamentos de
cerca de 150 expositores, entre
fabricantes e designers, para o
Dia das Mães e o Dia dos
Namorados.
 Pinacoteca de São Paulo

apresenta até 22 de maio a
instalação da artista curitibana
Eliane Prolik, intitulada “Pra
que” (2007-2009), que utiliza 45
placas de veículo em alumínio e
pintura eletroestática que ficam
suspensas na parede e possuem
palavras em relevo branco sobre
branco.
 Luiz Antonio França é o novo

CEO da Associação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias, a
Abrainc, que representa as
maiores incorporadoras do país,
com a missão de incrementar
ainda mais a atuação da entidade
junto aos governos Federal,
Estaduais e Municipais e
instituições financeiras nas
questões que dizem respeito ao
mercado imobiliário.
 33ª Fispal Food Service
acontecerá de 6 a 9 de junho no
Expo Center Norte, na capital
paulista, com mais de 1.500
marcas em exposição e uma
programação que inclui o Fórum
Gestão à Mesa.

Divulgação

Cristina
Albuquerque: a
publicitária é a
nova gerente de
conteúdo do
Ubook,
plataforma de
audiolivros por
streaming, com
foco em reforçar
os laços da
empresa com o
mercado editorial
e auxiliar na
ampliação da base
de usuários da
startup.

POR SANDRA NETTO
www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

Adelina Silveira
Alcântara Machado:
presidente da
Fenacon-SP e
presidente nacional
da OBME toma posse
em 30 de março, às 19
horas, no plenário
Franco Montoro da
Assembleia
Legislativa de São
Paulo, como
Presidente de Honra
da Associação Brasileira de Mídia Eletrônica (Abime),
comemorando o Dia do Profissional de Imprensa Eletrônica e
Digital que a Abime conquistou no Congresso Nacional.
Juan Guerra

Divulgação

Amilto
Francisquevis, do
Instituto das
Cidades
Inteligentes:
mercado de
Tecnologias da
Informação e
Comunicação (TIC)
na América Latina
deve ter
investimentos de
US$ 274 bilhões
em 2017.

Vivian Coser com Sandra e Helio Bork: 20 anos à frente da
Montenapoleone, Sandra e Helio receberam convidados em
coquetel, em março, na capital paulista, para marcar o
lançamento de sua primeira marca própria, o Studio Monte.

 Em sua 10ª edição, o Encontro

Estadual da Construção Civil em
Família (ConstruSer) reuniu em
março trabalhadores da
construção em 10 cidades do
estado de São Paulo sob o tema
“Construir um novo começo”,
numa realização do SindusConSP, Fiesp, Sesi-SP e Senai-SP, em
parceria com o Seconci-SP. Em
Santos, as atividades aconteceram
no SESI Cubatão.
Perspectiva
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Mesa Litoral
Bruno Scarpa

100%
Brasil

Mercearia
Filgueiras:
aberto para o
almoço a
partir do
meio dia

Carro chefe é a Tábua
Mista de Carnes, com
picanha, linguiça...
BRUNO SCARPA

C

om seis meses de casa, o
Mercearia Filgueiras é um
lugar para pessoas de
opinião, para discutir assuntos do
dia a dia, como política, futebol e
meio ambiente, com decoração 100%
nacional. Segundo o gerente Lauro e
que também possui sociedade no
Filgueiras, o bar pertence ao mesmo
grupo do Amsterdã, Tiki Bar e
Australiano, e seu público mais
assíduo é constituído de pessoas de
25 a 40 anos, de ambos os sexos.
“Nosso ambiente é bem familiar,
aconchegante, e os jovens e amigos
adoram frequentar o lugar”, sintetiza
Lauro.

12

Março/2017

Perspectiva

Entre os pratos que mais se
destacam na casa vale a pena
conferir o Filé a Oswaldo Aranha,
um filé mignon no alho com
acompanhamentos e fritas. O carro
chefe, contudo, é a Tábua Mista de
Carnes, que vem composta por
picanha, linguiça, costelinha, filé
mignon e frango. Os Bolinhos de

Feijoada também possuem uma
grande saída. Aos sábados, a
Feijoada com buffet é uma ótima
pedida.
Na parte de bebidas e drinks o
Mercearia Filgueiras oferece 30
rótulos de cervejas artesanais e
diversos tipos de drinks, como o
“Meu Esquema”, que combina

cachaça, suco de
melancia,
hortelã e xarope
simples, e o
famoso “Rabo
de Galo”, com
vermute tinto,
cachaça,
angostura e
limão num copo
defumado com
canela.
O
Mercearia Filgueiras abre para o
almoço a partir do meio dia e atende
até à 1 hora durante a semana. Aos
finais de semana permanece aberto
até 2 horas, na Rua Tolentino
Filgueiras, 73, Gonzaga, em Santos.
Pode ser encontrado na internet
através do Facebook.com/Bar
Mercearia Filgueiras.

Opções de
temperos e
especiarias

A

Smart lança no mercado
brasileiro mais de 60 opções
de temperos e especiarias
desenvolvidos com ingredientes
importados, trazendo praticidade
no preparo de alimentos. A
marca trabalha com seis linhas,
em embalagens de 52 g a 390 g:
temperos e especiarias com
moedores, temperos sem sal, sais
para churrasco, temperos 4 em
1, sal rosa do Himalaia em sachê
e fumaça líquida em duas
versões, Noz Pecâ e Nogueira.
Além disso, importa favas de
baunilha de Madagascar em
embalagens de vidro que
conservam as características do
produto. Os produtos Smart
estão disponíveis nas principais
redes de varejo, casas de carnes
e empórios do Brasil. Em
www.latinex.com.br

