Capa: Ceusa apresenta a releitura de revestimentos Opinião
clássicos, com design que mostra a irreverência
da marca, como na coleção Império, que traz
como referência a sobriedade dos mármores
Port Laurent e Emperador Marble  originados
do Marrocos e Espanha............................Pág. 3.
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Veículos & Negócios
De janeiro a novembro deste ano a indústria automotiva
nacional produziu 2.037.700 veículos. Isto é pouco ou
muito, pergunta o editor Nelson Tucci..................Pág. 7.
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Aventura pode
ter duração de
três ou quatro
noites

É

Renovação

tempo de renovação. Agora,
mais que nunca, é preciso
RENOVAR A AÇÃO. Há
praticamente dois anos estamos
fisicamente limitados a festas, locais
de trabalho, cinema/teatro e a simples
encontros com um parente, ou dois,
três amigos. A pandemia atingiu em
cheio a vida das pessoas. A coisa
ficou tão feia, que hoje nem
reclamamos mais dessas limitações 
que, aliás, ocorrem no mundo todo. É
preciso agradecer por estarmos
vivos. Mas, de outro lado, se vivos
estamos é preciso exercer a nossa
sanidade mental com plenitude. Os
afastamentos compulsórios nos
atiraram a um exílio mental, de cujas
reações (normalmente deletérias)
tentamos escapar. Pouco a pouco
vamos retomando as reuniões (de

trabalho e sociais), mas é importante
estarmos atentos. Mais que a simples
virada da folhinha, entraremos em
um ano eleitoral. E é preciso estarmos
com a cognição azeitada. Não dá pra
outorgar a outrem nossas decisões. O
jogo é bruto e não faltará quem tente
nos empurrar soluções. O país está
com dificuldades econômicas (dívida
interna, reforma fiscal, desemprego
grassando etc.) e não são poucas. A
expectativa de crescimento para 2022 é
praticamente nula, segundo a maioria
dos especialistas. Assim, será preciso
alguém bem preparado/a, muito mais
que bem intencionado/a. É hora de,
individualmente, renovarmos a ação do
pensar. Como diz o italiano, no
popularesco, basta de comer
enrolado. E Feliz 2022, 23, 24, 25 e
26!

Marco Legal do Saneamento

Turismo

Korubo Expedições, especializada em glamping e safáris ALBERTO MURRAY NETO
no Jalapão, no Tocantins, programa camp para maio de
ecentemente, o Supremo
Tribunal
Federal (STF) julgou a
2022, para a região das Serras Gerais....................Pág. 6.
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Autoestima
Doença reumatológica que afeta a musculatura e causa
dor, a Síndrome Fibromiálgica é hoje a segunda desordem
reumatológica mais frequente.................................Pág. 8.
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Areia da
praia de
Santos
apresenta
resíduos de
remédios e
substâncias
tóxicas

Pet
Pets poderão frequentar a areia da praia de Santos,
conforme projeto de lei aprovado pela maioria dos
vereadores e que aguarda regulamentação............Pág. 8.

Memória
Escritor santista Pedro Bandeira deu depoimento ao
Programa Memória-História Oral e relata sobre suas
lembranças e carreira de sucesso.............................Pág.10.
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legalidade do Marco Legal do
Saneamento. Esta é a lei nº 14.026/
20, que introduziu importantes
conceitos no segmento, que incluem:
(a) que os contratos de saneamento
básico estipulem metas de
desempenho; (b) regionalização de
serviços de saneamento básico; (c) a
universalização do saneamento
básico, devendo este estar acessível
a todos os brasileiros; (d) estimula a
concorrência e inserção do setor
privado; e (c) amplia os poderes da
Agência Nacional de Águas.
Tendo em vista que cerca de 100
milhões de brasileiros ainda não têm
pleno acesso aos serviços de
saneamento básico e esgoto, a nova
lei incentiva e cria possibilidades
concretas para que empresas
privadas preencham a lacuna, o que
até hoje não foi possível fazer pelo
setor público. Assim, a lei estipula
que empresas públicas e privadas
disputem em igualdade de condições,
sendo que vencerá a concorrência
aquela que oferecer melhores
condições aos consumidores.
As agências reguladoras, como
órgãos de Estado e não de governo,

têm por objetivo controlar e
regulamentar as atividades sob sua
jurisdição. Com o fim do monopólio
estatal, essas agências são
responsáveis por regular, fiscalizar e
controlar os serviços públicos, cuja
prestação foi concedida aos entes
privados. Cabe, também, às agências
reguladoras, estimular a livre
concorrência, sempre em defesa dos
melhores interesses do povo e que
este esteja atendido pelas empresas
capazes de prover os melhores
serviços, não importando se são
públicas, ou privadas. O importante

Alberto: Estímulo à
livre concorrência é
salutar
é que todos os brasileiros tenham
acesso à rede de esgoto.
Por isso que o Marco Legal do
Saneamento ampliou a competência
da Agência Nacional de Águas, que,
a partir de agora, não cabe regular
apenas a água, mas, ainda, o
saneamento básico. À Agência
Nacional de Águas caberá, entre
outras, criar as normas relativas ao
padrão de qualidade, eficiência,
manutenção, regulação tarifária e
universalização no sistema de esgoto
e saneamento básico.
Considerando que grande parte
da população pobre do Brasil não
tem acesso à saneamento básico e
esgoto, essa nova lei poderá, com
tempo, resolver essa grave questão
social. O ingresso do setor privado
nesse segmento é um avanço. O
estímulo à livre concorrência é
salutar. Essa é uma questão de
cidadania e saúde pública. Quem
ganhará com isso serão os mais
necessitados.
Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Arq & Decor
Fotos Divulgação

Design
fora do
óbvio
Releitura de
clássicos com
irreverência

A

coleção Império, da Ceusa,
apresenta a releitura de
revestimentos clássicos,
com design que mostra a irreverência
da marca. Trazendo como referência
a sobriedade dos mármores Port
Laurent e Emperador Marble 
originados do Marrocos e Espanha,
respectivamente  as peças
combinam as tonalidades escuras aos
veios intensos em tons claros, sendo
alguns amarelados.
Outro destaque da marca é a
coleção Flamingo, que recebeu esse
nome por conta da cor da ave.
Inspirada na pedra ônix, com veios
oxidados, as peças em mega
formatos 100x100 combinam a
delicadeza do tom de rosa com a
imponência das pedras naturais.
Resistente e de fácil limpeza, o
produto é ideal para bancadas e
espaços que pedem amplitude e
continuidade.

A coleção Véu de Noiva é mais um exemplo
dessa transição entre o clássico e o moderno. Uma
peça carregada de mistério, já que ao mesmo
tempo que esconde, destaca a beleza. Ela
reproduz o mármore Statuário de forma
contemporânea, com a vantagem de ser mais
resistente, não manchar e não desgastar com o
tempo. Possui veios finos e longilíneos que se
destacam sobre um fundo rico em nuances de
branco. Com mega formatos, 80x160 e 120x120,
as peças clássicas garantem a sensação de
amplitude e movimento para os espaços.

Véu de Noiva:
coleção reproduz
o mármore
Statutário

Combinação das
coleções
Vivaz Steel
Flamingo e Adega

Vencedores da 25ª edição do Prêmio Deca
A

Deca revelou em dezembro os
vencedores da 5ª edição do
Prêmio Deca, no qual jovens
talentos e profissionais do
segmento, de todas as regiões do
país, participaram com projetos de
Melhor Projeto Cozinha, Melhor
Projeto Banheiro e Melhor Produto.
Entre os profissionais, o arquiteto
baiano Nildo José foi vencedor na
categoria Melhor Projeto Cozinha 
entre os estudantes venceu Eloanna
Mangussi. Para Melhor Projeto
Banheiro e Melhor Produto, as
propostas mais inovadoras foram do
arquiteto goiano Leo Romano. Já o
melhor banheiro entre os estudantes
coube a Caio Coelho.
Eles foram julgados por
comissão formada por arquitetos,
engenheiros e designers de interiores,
personalidades relacionadas ao

Fotos Divulgação

Melhor Projeto Cozinha: do arquiteto baiano Nildo José

Melhor Projeto Banheiro: do arquiteto goiano Leo Romano

design e representantes de entidades
do setor, que elegeram os melhores
trabalhos considerando apenas as
renderizações. Desta forma, foi
possível ampliar as possibilidades
de participação, sem a
obrigatoriedade de os projetos serem
executados, e sem deixar de lado
critérios fundamentais, como

originalidade, criatividade e
aproveitamento do espaço. Em cada
um dos projetos, nas categorias
estudantes e profissionais, a
estética, a funcionalidade e o bemestar retrataram o conceito da marca,
com soluções onde o design para ver
e viver potencializam as experiências
do dia a dia.
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Divulgação

z Procon-SP apresentou na Assembleia Legislativa um anteprojeto de lei

estadual para exigir que as operadoras de planos de saúde demonstrem e
justifiquem como são aplicados os reajustes anuais. A iniciativa visa
garantir direito do consumidor à informação e evitar aumentos abusivos
dos planos coletivos. Isso vai ajudar a fiscalizar os aumentos e
reajustes abusivos e, ao mesmo tempo, facilitar a pesquisa para o
usuário saber qual é o plano de saúde que melhor o atende, defende
Fernando Capez, diretor executivo do Procon-SP.

z App Seu Futuro Novotec
oferece orientação profissional a
jovens de todas as idades,
especialmente alunos da rede
pública de ensino, sobre carreiras
na área de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(TIC), disponível gratuitamente
nas versões Android e IOS.
z O uso de pagamentos digitais
tem crescido significativamente
nos últimos anos. Prova disso é
que, atualmente, 47% dos
brasileiros afirmam terem
reduzido a utilização do dinheiro
em espécie. É o que aponta o
relatório Pace Pulse 2021,
realizado pela FIS, em parceria
com a Ipsos. A pesquisa ouviu
cerca de 2.000 adultos brasileiros
de cinco diferentes gerações, entre
18 e 74 anos de idade, e traz um
comparativo de comportamento
do consumidor brasileiro em dois
momentos: outubro de 2020 e
agosto de 2021. Dentre os
entrevistados, 4% são pessoas
desbancarizadas, 36% clientes de
bancos privados e 32% de bancos
públicos.

z Projeto Sementes de Proteção de
Defensores e Defensoras de Direitos
Humanos pretende proteger vidas
ameaçadas e fortalecer defensores e
defensoras de direitos humanos em
21 estados brasileiros foi lançado em
dezembro, iniciativa da Associação
Brasileira de Organizações Não
Governamentais (Abong),
Movimento Nacional de Direitos
Humanos (MNDH), Sociedade
Maranhense de Direitos Humanos
(SMDH) e Fundação We World GVC Onlus (WW-GVC), em
parceria com a União Europeia.
z Através do Portal Solidário,
em www.portalsolidario.com.br,
é possível escolher entre as mais
de 160 ONGs pernambucanas
cadastradas, como Obra de
Maria, Vizinhos Solidários, Anjos
da Noite, Abrigo Cristo Redentor
e Centro de Educação
Comunitária Gabriela Feliz,
entre outras, e doar, em vez de
dinheiro, itens como cestas
básicas, máscaras, alimentos,
luvas, fraldas e ração para gatos
e cachorros.

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

Estruturas em aço tornaram-se uma forte tendência na construção civil

Tintas especiais para o aço
Mezaninos em aço trazem
versatilidade e melhor
aproveitamento de espaços

P

ara garantir a integridade de
estruturas em aço e aumentar
sua vida útil, é fundamental
contar com a aplicação de tintas
especialmente desenvolvidas para
esses tipos de substrato. A linha
industrial da Solventex apresenta
soluções tecnológicas inovadoras,
como as tintas elaboradas à base de
resina acrílica (Galvanitex Primer
Acrílico, Primer Acrílico Vermelho
Óxido, Primer Acabamento Acrílico,
Esmalte PU Acrílico e Esmalte
Acrílico); as tintas à base de
poliuretano, indicadas para serem
usadas em metais ferrosos,
estruturas e esquadrias metálicas

(Esmalte PU, Primer Acabamento
PU Monocomponente e Primer
Acabamento PU Bi-componente); e
as soluções epóxi (Primer Epóxi
Monocomponente, Primer Epóxi
Alta Aderência, Primer Epóxi
Poliamida e Tinta Epóxi Mastic).
Considerados entre as melhores
alternativas para o aproveitamento
de espaços, os mezaninos,
especialmente os de aço, tornaramse uma forte tendência na construção
civil. Utilizados com frequência em
áreas comerciais e industriais, essas
estruturas costumam ser aplicadas
em imóveis com o pé-direito duplo,
com altura superior a cinco metros, e
permitem criar novos ambientes,
mesmo em construções já
estabelecidas, reestruturando de
forma ágil e prática as áreas de
trabalho.

Por se tratar de uma estrutura
leve e ecologicamente correta, uma
vez que o aço é material 100%
reciclável, esses mezaninos ganham a
preferência em projetos que levam
em conta a sustentabilidade.
Resistentes e duráveis, tais
estruturas usualmente são préfabricadas e garantem um processo
de instalação até 40% mais rápido,
em comparação à alvenaria. Entre
outros benefícios, os mezaninos em
aço apresentam um ótimo custobenefício e oferecem segurança aos
projetos, pois são resistentes à
combustão e à corrosão, mesmo em
áreas expostas às ações do tempo. A
pintura é capaz de garantir a
proteção e evitar o desgaste do
material, assim como dar um
acabamento personalizado para cada
ambiente.

LafargeHolcim apresenta o Microcem

N

o momento em que anuncia
operação de desinvestimento
no Brasil  ajustando com a
Companhia Siderúrgica Nacional
(CSN) o controle acionário de suas
unidades de negócio no país , a
LafargeHolcim apresentou ao
mercado o Microcem. O produto é
utilizado na produção de calda
coloidal, capaz de estabilizar solos
moles, arenosos e preencher fissuras
em superfícies sólidas, como rochas
fraturadas, estabilização de pisos e
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Para recuperação estrutural,
estabilização de pisos...
pavimentos. A aplicação é feita por
meio do Microinjet, um sistema que
utiliza equipamentos

personalizados, aditivos especiais e
tecnologia. A LafargeHolcim tem
muito orgulho em oferecer um
produto singular e revolucionário,
para atender clientes com
necessidades diferenciadas, explica
José Abreu, gerente de produtos e
assessoria técnica da LafargeHolcim:
O Microcem é uma solução de alta
qualidade e durabilidade, que
garantirá o bom andamento das
obras de infraestrutura, de forma ágil
e segura.

Mercado

Posso financiar casa na Flórida?
Divulgação

Verdadeiros protagonistas
no mercado são as
companhias hipotecárias
CARLOS ABDALA

entrada, os custos de financiamento,
os chamados closings costs, e
eventualmente, também, reservas
financeiras pós-compra;
Capacidade de Financiar
(endividar). Demonstração de renda
constante suficiente para cobrir
aproximadamente 2 ½ vez os
compromissos financeiros correntes,
aí incluído o novo financiamento;
Histórico de Crédito. O
famoso credi score, que é chamado
no Brasil de cadastro positivo, este
sim o grande instrumento
viabilizador da concessão de crédito
em todos os níveis.

Tal sistema beneficia quem tem
sua vida financeira bem organizada,
estável e honrada, fazendo com que
encontre sempre portas abertas. O
dinheiro não é problema, é solução.
E a taxa de juros, quanto é? Boa
pergunta. O mercado funciona como
a Bolsa de Valores, conforme o
mercado secundário, no qual cada
lender primário venderá seus
financiamentos já concedidos para
repor seu caixa e manter a roda
girando, com as taxas variando
diariamente  e até dentro de um
mesmo dia , e adotada por cada
lender, conforme sua própria

estrutura. Assim, o mercado não
para; nunca ouvi dizer que a caixa
fechou  não tem financiamento.
Nós, os mortgage brokers,
somos registrados em quantos
lenders quisermos, bastando que
sejam atendidos seus respectivos
requisitos, passando a receber deles,
diariamente, por volta das 10 horas
da manhã, suas respectivas tabelas
de juros para cada tipo de cliente,
imóvel, valor e, acima de tudo, o
SCORE DE CRÉDITO, a chave que
abre muitas portas.
Nós, na Mortgage Money
Lending, somos registrados em mais
de 60 lenders e a cada cliente
fazemos uma ampla consulta, como
por exemplo, na busca do melhor
negócio para o cliente; sendo então,
assim que concluída a compra, na
maioria dos casos, remunerados
pelos próprios lenders a uma taxa
(porcentual) constante do nosso
registro com cada um deles.
A taxa de juros no mesmo dia,
atualmente, pode variar de 1.75% a
12% ao ano. E por que esta faixa tão
ampla? Por que depende do prazo
de amortização, 10 a 30 anos, do
cliente, seu credit score e
qualificação financeira, entrada a ser
dada, tipo e uso pretendido do
imóvel, e outros fatores de menor
relevância. Aqui entra a expertise
do mortgage broker e a
transparência do cliente na hora de
se estruturar o melhor negócio a ele
disponível. Para US Residents com
vida financeira regular, hoje temos
taxas de 1.75% a 2% a.a. para 15
anos ou 2.375% a 2.625% a.a. para
30 anos. FIXOS pelo prazo do
financiamento!!!
No caso de financiamentos
destinados a compradores não
residentes nos Estados Unidos, a
obtenção é a mais simples de todas,

acumulado desses investimentos
chegou a US$ 32,5 bilhões, sem
contar a transferência de ativos, o
que corresponde a cerca de 9% do
PIB norueguês nesse ano. Somente
no período 2019-2020, mesmo com
a pandemia, os investimentos no
país totalizaram US$ 7 bilhões,
valor 67% superior ao investido em
2017-2018. Os dados constam do
relatório Investimentos Noruegueses

no Brasil, que é produzido a cada
dois anos pelo Real Consulado
Geral da Noruega no Rio de Janeiro
em parceria com a Innovation
Norway. Esses números
demonstram que as empresas
norueguesas que atuam aqui têm um
compromisso de longo prazo com o
Brasil e confiança na sua
economia, afirma Marianne
Fosland, cônsul geral da Noruega

no Brasil. Segundo ela, essa
parceria aponta para um futuro de
oportunidades e inovação;
principalmente, na área de
tecnologias verdes, com foco na
transição energética para uma
economia de baixo carbono:
Algumas das maiores empresas
norueguesas estão presentes no
Brasil, e muitas são líderes no
campo de tecnologias verdes. São

S

im, claro que sim! Aqui na
Flórida, EUA, vivemos o
capitalismo pleno.
Instituições financeiras, bancos,
companhias hipotecárias estão
sempre prontas e com dinheiro,
muito dinheiro disponível para
fomentar os negócios. Cumprem sua
função no cenário capitalista
mantendo seus lucros e
disponibilizando recursos para quem
lhes trouxer bons negócios. Esta é a
grande diferença que encontramos
quando imigramos para cá: dinheiro
não é problema, é solução.
No caso dos financiamentos
imobiliários os verdadeiros
protagonistas no mercado são as
companhias hipotecárias, sendo os
bancos meros coadjuvantes.
Quantas são? Talvez impossível de
responder.
Estas companhias atuam
maciçamente através da grande rede
de corretores de hipotecas espalhada
por todo o país, os Mortgage
Brokers, que são obrigatoriamente
registrados no sistema de
regulamentação federal, o NMLS
(National Mortgage Licensing
System) bem como no respectivo
estado de atuação, no nosso caso, na
Flórida.
Estas licenças nos submetem a
regulamentação e supervisão federal
e estadual, com normas rígidas de
atuação no relacionamento com as
companhias hipotecárias (lenders) e
com os clientes (borrowers).
O sistema é amplo, dinâmico e
disponível a todos os cidadãos, cada
um na sua própria qualificação
financeira, e se apoia em um tripé
muito simples:
Capacidade de Compra.
Consiste na demonstração de
recursos líquidos para cobrir a

Investimentos
da Noruega
no Brasil

A

s empresas norueguesas têm
aumentado de forma
consistente seus investimentos no
Brasil. Em 2020, o valor

Mercado não para; nunca
ouvi dizer que a caixa
fechou  não tem
financiamento

Sim, muito simples, bastando
demonstrar:
Capacidade de Compra. Seus
recursos disponíveis e suficientes
para a compra (não é necessário
mostrar todos os milhões que estão
na conta, somente o necessário);
Capacidade de Financiar.
Carta do seu contador ou holerites e
informes de rendimento nos últimos
dois anos e no ano corrente até a
data;
Referências Creditícias.
Considerando que não possui
histórico/score nos Estados Unidos,
mediante carta de recomendação de
instituição financeira, e duas
referencias creditícias (cartões de
crédito são suficientes). E SÓ.
Aos estrangeiros residentes no
Brasil, para compra de imóveis na
Flórida, a entrada necessária está
entre 25% a 35% do valor ou preço,
o que for menor, os custos de
escritura e financiamentos entre 3%
a 4% do preço final, mais a
contratação do seguro de danos
físicos no imóvel e depósito inicial
de reserva equivalente 4/12 do IPTU
anual. A taxa de juros atual está entre
3.5% a 4% ao ano. Em uma conta
rápida, a prestação mensal será em
torno de US$ 450 a US$ 480 para
cada US$ 100 mil financiados, com
amortização em 30 anos. Juntamente
com a prestação deverão ser
recolhidos, mensalmente, 1/12 do
seguro do imóvel e do IPTU.
O prazo de obtenção está entre
três a cinco semanas após o envio de
documentação completa. Tudo
muito, muito, simples.
Thats All Folks, como diria o
coelho Bugs Bunny, o nosso
Pernalonga.
Vamos adiante.
Carlos Abdala é Real Estate Broker
/ Mortgage Broker (BK 3005081) /
(NMLS 1701189), telefone +1 407
308 8536
carlosabdala@hotmail.com /
carlos@mortgagemoneylending.com
empresas de ponta em energia, que
estão buscando fazer a transição
para fontes limpas da melhor
maneira possível. Por causa disso,
o setor de energia foi o que
concentrou a maior parte dos
recursos: 71% do total investido
nos últimos dois anos, dos quais 4%
foram destinados a iniciativas
ligadas a fontes renováveis e
combustíveis limpos.
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Glamping
no Jalapão
Opção soft de safári, por três ou quatro
noites, para maio de 2022
Gran Meliá Iguazú: jantar de Gala com vista das cataratas

A

Korubo Expedições,
especializada em glamping
(camping com glamour) e
safáris no Jalapão, no estado do
Tocantins, programa camp para
maio de 2022, para a região das
Serras Gerais, em Almas, no
Tocantins. A aventura pode ter
duração de três ou quatro noites e
ser feita de maneira independente ou
conjugada com outros dois roteiros.
O Essencial dura cinco noites,
sendo duas em Palmas e três no
Safari Camp Korubo, e tem como
pontos altos o Cânion da Suçuapara,
um verdadeiro oásis; as cachoeiras
da Formiga e da Velha; fervedouros
(nascentes de água cristalina cuja
pressão permite com que se flutue
em vez de afundar); e, claro, dunas
formadas por areias de quartzo de
coloração dourada e cercadas por
imensos chapadões, veredas e

lagoas. Além disso, é possível
praticar canoagem por uma hora no
rio Novo, que tem fundo de areias
brancas e forma lindas praias.
Já o Trilha e Praia, de seis
noites, inclui um passeio a mais, e
envolve esforço físico, já que uma
trilha íngreme leva para o platô da
Serra do Espírito Santo, de onde se
pode ter uma visão do alto de toda a
vastidão do Jalapão, no Mirante da
Serra.
Este itinerário pode ser
estendido às Serras Gerais,
contemplando uma noite em Palmas,
duas em Ponte Alta e três no Safari
Camp Korubo. A programação inclui
a cachoeira da Pedra Furada, os
morros Testemunho  esculpidos
pelo vento há milhares de anos  e a
Lagoa do Japonês, ideal para
flutuação, snorkeling ou
simplesmente contemplação.

Divulgação

Praias da
Rota das
Emoções
P

rojeto do Ministério do Turismo
em parceria com a Universidade
Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN), o Brasil, essa é a minha
praia selecionou nove praias de
todo o país, sendo que duas delas 
Barreirinhas, no Maranhão, e Cruz,
no Ceará  fazem parte da Rota das
Emoções. O programa visa orientar
destinos turísticos quanto à
implementação de ações de gestão
responsável, incentivando a adoção
de boas práticas em sustentabilidade
por gestores públicos, comunidade
6
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Os pacotes têm saídas semanais
e são em sistema all inclusive, com
traslados, alimentação, hospedagem
e atividades.
O Safari Camp Korubo fica em
uma propriedade particular às
margens do rio Novo Tocantins, um
lugar selvagem, preservado e
encantador, cercado por praias e
florestas, e sua infraestrutura conta
com 15 tendas equipadas com camas
confortáveis, banheiro e
compartimentos para guarda de
pertences. A maioria comporta duas
pessoas e algumas até quatro.
Além disso, quem pernoita ali e
está disposto a acordar bem cedo,
pode ir a um mirante para apreciar o
sol nascer atrás da Serra do Espírito
Santo e também para utilizar um
telescópio para avistar outras serras
ao redor e as falésias que formam as
dunas do Jalapão.

local e turistas. A participação no
programa foi determinada via edital e
faz parte do esforço das prefeituras
locais e demais entidades envolvidas
na valorização da Rota das Emoções
e na execução eficiente e segura de
suas atividades e experiências. Um
dos critérios para a entrada no
projeto era a participação no
Programa Investe Turismo, lançado
pelo Ministério do Turismo em

Praia do Preá, em
Cruz: ideal para a
prática do
kitesurf

parceria com a
Embratur e Sebrae.
Cruz e Barreirinhas
são parte de
experiências
estratégicas da Rota das
Emoções. Cruz fica a 230
quilômetros de Fortaleza e é o
primeiro destino oficial na Rota para
quem começa pelo Ceará. A Praia do
Preá, no município, é um dos
principais locais para a prática do
kitesurf, com os fortes ventos
característicos do estado. A partir
dela também é possível passeios
ecológicos até o grande Parque
Nacional de Jericoacoara.

Destino que oferece
conforto e natureza
R
odeado de natureza e com
muito conforto, o Gran Meliá
Iguazú, está preparando jantar de
Gala no dia 31 de dezembro, que
deve agradar quem preza pela alta
gastronomia: começa com coquetel
de boas-vindas e segue com estações
de sushis, ceviches, carnes, peixes e
frutos do mar, em sistema open bar,
e show do grupo Sul Tasto Live.
Tudo isso com a deslumbrante
vista para uma das 7 Maravilhas
Naturais do Mundo! O hotel é o
único da região com localização
privilegiada, dentro do Parque
Nacional do Iguaçu e próximo à
Garganta do Diabo. E o próprio

projeto arquitetônico do Gran
Meliá potencializa ainda mais o
visual e garante uma experiência de
imersão completa, com suas
enormes janelas de vidro integrando
o ambiente externo ao interno. E
mais: 70% dos183 apartamentos
tem vista para as cataratas.
Para chegar no Gran Meliá
Iguazú, o acesso é simples e não é
necessário ir para Buenos Aires e
fazer a conexão para Porto Iguazú:
para o brasileiro, é mais simples
voar para Foz do Iguaçu e pegar
um transfer para cruzar a
fronteira, que leva entre 30 e 40
minutos.

Curta as férias no
Castelo Park Aquático
O
cupando área arborizada,
repleta de palmeiras e
plantas tropicais, muitas piscinas,
tobogãs e espreguiçadeiras, o
Castelo Park Aquático, em
Cesário Lange, a 150 km da
cidade de São Paulo é um
complexo de lazer para toda a
família. Próximo a Campinas e
Sorocaba, os visitantes podem
aproveitar diversas atrações e
uma estrutura completa com toda
a segurança. Há comida saborosa
nos quiosques, de pastéis
crocantes a espetinhos, além de
um restaurante que serve refeições
bem elaboradas, preparadas com
a supervisão de nutricionistas. O

Castelo Park Aquático tem
guarda-vidas e monitores
treinados espalhados pelas
piscinas. Outra vantagem é o
estacionamento gratuito para mais
de 400 carros.
A diversão é para todas as
idades: o Castelo Park Aquático
conta com rio lento, a Praia do
Arrecife com água salgada e orla
de areia, piscina de ondas, o
Castelo Kids com brinquedos
infantis, tobogãs e rampas
radicais e o Coliseu Quente com
águas aquecidas, entre outras
tantas piscinas e atrações. As
águas que abastecem o Castelo
Park Aquático são sulfurosas.

Veículos & Negócios
Divulgação

Copo
meio
vazio

Em síntese, o
setor é melhor
que isto
NELSON TUCCI

D

e janeiro a novembro deste
ano a indústria automotiva
nacional produziu
2.037.700 veículos. E isto é pouco
ou muito? Se visto isoladamente, o
crescimento de picapes, SUVs e
caminhões é substancial. Agora, se
analisado o potencial  foram
produzidas 300 mil unidades a
menos que o previsto  e se
considerada a base de comparação
(2021 contra 2020, o ano do pico da
pandemia, com fábricas fechadas por
várias semanas e as vendas caindo
vertiginosamente) o desempenho é
fraco. Em síntese, o setor é melhor
que isto.

Para quem gosta de olhar o copo meio cheio...
As pouco mais de 2 milhões de
unidades (2.037.700) que saíram das
plataformas de produção, nos 11
primeiros meses do ano,
representam crescimento de 12,9%
sobre igual período do ano anterior
(jan-nov/20). Não fosse a fragilidade
da base de 2020 o número teria
outro viés (positivo, no caso). O que
acontece, hoje e no ano passado, é
decorrência de mercado, considerada

a falta de componentes (sobretudo
os semicondutores). Traduzindo:
faltam peças e sobram compradores.
Com o mercado de veículos
procurando se organizar  passada a
fase mais aguda da pandemia ,
ainda há que se considerar que o mês
passado registrou o pior novembro
desde 2005, destaca Luiz Carlos
Moraes, presidente da associação
das montadoras. As 206 mil

unidades emplacadas de novembro
segmentos. Exemplos: no acumulado
último são 13,5% inferior a
do ano (11 meses), os caminhões
novembro de 2020.
cresceram 46,3%, as picapes 28,4%
Se o mercado interno está
e furgões 27,8%. Também
capenga, as exportações não animam
comparados ao mesmo período de
muito também. Em novembro, as
2020, as vans cresceram 1,6% e
vendas externas foram de 28 mil
ônibus 0,7%. Os automóveis, por
unidades, representando queda de
sua vez, recuaram 1,3% no período,
6% sobre outubro
mas quando
e um largo recuo
examinados os
de 36,3% sobre
modelos
Brasil deixou de
novembro do ano
observa-se que
produzir pelo
passado,
os SUVs
contabiliza a
saltaram +30%
menos 300 mil
Anfavea.
sobre o ano
unidades de
A Abeifa,
passado. Aliás,
associação que
os SUVs
veículos neste ano,
reúne 11
responderam por
por falta de
importadores
impressionantes
(alguns dos quais
45,5% do total
componentes
já com produção
de carros de
local), mostra que
passeio
novembro último
produzidos em
registrou retração de 8,6%, sobre
novembro, destaca o presidente da
outubro. Quando comparado com
Anfavea.
novembro de 2020, o mês passado
O que virá em 2022 ainda não se
mostrou performance negativa de
sabe ao certo, mas a previsão do
3,9% nos licenciamentos. O balanço
setor automotivo nacional é de que a
é a média calculada da alta de 16,8%
luta pela normalização dos
de importados (sobre outubro) e
componentes  e a consequente
queda de 26,1% referentes à
recuperação do número de
produção local (novembro de 21
emplacamentos que, na prática,
contra novembro de 20).
significa vendas consolidadas 
Mas nem tudo é desgraça na
tenha ainda vários rounds.
vida. E na economia também. Para
Leia Veículos & Negócios
quem gosta de olhar o copo meio
atualizada semanalmente em
cheio é importante estudar os
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Força de trabalho digital em ações repetitivas
Reprodução

P

rocessar pedidos de compras;
emitir, registrar e enviar notas
fiscais; processar ressarcimento de
despesas e aprovar cadastros para
abertura de contas bancárias. Todos
são processos feitos por
funcionários em tarefas que podem
durar horas e, em alguns casos, dias.
Mas todos esses procedimentos
podem ser automatizados com o uso
de uma nova tecnologia chamada
Robotic Process Automation (RPA),
em tradução livre, Automação
Robótica de Processos. A redução

no tempo de processamento das
tarefas é perceptível. O processo de
análise de cadastro para abertura de
contas bancárias, por exemplo, pode
durar alguns dias, mas com a solução

RPA, é feito em poucas horas,
explica José Arthur Brasileiro,
especialista em RPA e CEO da
Virtual Think.
A tecnologia utiliza softwares

Robô nas funções
administrativas

robô para desempenhar atividades
laborais feitas por humanos em
ambientes digitais. A chamada força
de trabalho digital agiliza as tarefas
e, portanto, contribui para o
aumento de produtividade. Além
disso, a RPA confere mais segurança
aos processos, o que é importante
no contexto da Lei Geral de Proteção
de Dados (LGPD).

A tecnologia pode ser aplicada a
todas as empresas que querem
melhorar seus processos de
negócios. A RPA permite reduzir
os custos operacionais, melhorar
eficiência corporativa e a entrega de
produtos e serviços e,
consequentemente, aumentar a
receita de uma companhia,
acrescenta Brasileiro.
A Robotic Process Automation é
o segmento de crescimento mais
rápido do mercado de software
empresarial.

Perspectiva
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Atenção ao
risco de
trombose

A

retomada do turismo requer
atenção para o risco de
trombose devido ao longo
período que se passa sentado no
trajeto. Ela ocorre quando há
formação de um coágulo
sanguíneo em uma ou mais veias
das pernas e coxas que bloqueia
o fluxo de sangue e causa
inchaço e dor na região. A
velocidade do fluxo sanguíneo
diminui dentro da veia quando
ficamos muito tempo parados. E
isso contribui para o surgimento
da Trombose Venosa Profunda
(TVP), explica o cardiologista
Ricardo Casalino, diretor Médico
da operadora Qsaúde: O
problema fica maior quando o
coágulo se desprende e se
movimenta pela corrente
sanguínea, processo chamado de
embolia, que pode levar a
alteração de perfusão pulmonar,
levando em casos extremos ao
óbito.
O médico reforça que, além
das viagens de avião, a trombose
venosa pode acontecer também
em outros meios de transporte,
dependendo do longo tempo
parado na mesma posição. De
acordo com pesquisa publicada
pela National Library of
Medicine, o risco de ter TVP
aumenta 18% a cada duas horas
de viagem.
A TVP é mais comum após
os 40 anos de idade, havendo
aumento exponencial com a
idade. Assim, entre 25 e 35 anos
a incidência de TEV é de cerca de
30 casos/100.000 pessoas ao
ano. Entre 70 a 79 anos essa
incidência chega a 300-500
casos/100.000 pessoas ao ano.
É possível prevenir a trombose
a partir de uma melhora na
qualidade de vida relacionada ao
controle adequado de peso, e do
tabagismo, ou seja, prevenir a
obesidade, e manter uma
atividade física diária, afirma
Casalino.
Para o acompanhamento
contínuo, os clientes da Qsaúde
contam com os médicos de
família. Esses profissionais
fazem, junto da equipe de saúde
da operadora, o monitoramento
de condições já existentes e
direcionam para os melhores
hábitos de vida para promover
saúde e prevenir doenças.
8
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Benefícios da
hidromassagem
Exercícios
físicos em água
quente podem
ser eficazes

D

Divulgação

Divulgação

oença
reumatológica
que afeta a
musculatura e causa
dor, a Síndrome
Fibromiálgica é
considerada hoje a
segunda desordem
reumatológica mais
frequente, com
prevalência de 2,5%,
sendo que cerca de 90%
de indivíduos afetados
são mulheres em idade
produtiva (35 a 60
anos). Como muitas
das doenças
reumatológicas, a
fibromialgia (FM) não
Pontos sensíveis da fibromialgia
tem suas causas e
Segundo ele, a dor e a falta de
mecanismos totalmente esclarecidos.
sono associadas à fibromialgia
E o tratamento deve ser
podem aumentar ainda mais o
multidisciplinar, incluindo
estresse piorando os sintomas, por
medicamentos, atividade física,
isso o banho quente em uma
acompanhamento psicológico e
banheira de hidromassagem pode
massagens. Outro tratamento que
tem ganhado cada vez mais força nos relaxar os músculos tensos, ajudando
inclusive as pessoas a se mover com
últimos anos é o da hidroterapia,
mais facilidade: O calor e a
incluindo os banhos terapêuticos,
humidade podem aumentar a
como os de hidromassagem.
endorfina, hormônio que bloqueia os
A rede de franquias Riolax tem
sinais de dor e ajuda a dormir mais
recebido demandas de banheiras de
profundamente.
hidromassagem com este objetivo.
Os principais sintomas da
Muitos pacientes relatam
fibromialgia são dores em várias
benefícios com a utilização dos
partes do corpo, sensibilidade ao
banhos, principalmente visando
frio, tristeza, fadiga e tonteiras, entre
minimizar o desconforto e melhorar
outros. O tratamento é
a qualidade do sono, destaca
individualizado.
Rodrigo Borges, CEO da Riolax.

Com o pet
na praia:
tomando sol
e fazendo
exercícios

Pets na praia e
saúde pública
NOSSOS queridos pets poderão
frequentar a areia da praia de
Santos, conforme projeto de lei
aprovado pela maioria dos
vereadores e que aguarda
regulamentação do prefeito
Rogério Santos. Seria fácil para
este articulista estar ao lado dos
que concordam, pessoas que
gostam de compartilhar bons
momentos com seu pet, tomando
sol e fazendo exercícios,
desfrutando o verdadeiro
companheirismo entre homem e
animal. Entendo, contudo, que
esses momentos mágicos podem
acontecer em praças delimitadas,
que devem ser estimuladas não
somente na Zona Leste da cidade
assim como na Zona Noroeste e
morros.
A questão das fezes é crucial.
Muitos amantes dos animais
quando saem com seu pet as
recolhem. Um pequeno número,
porém, não age desta maneira,
deixando os logradouros sujos,
inclusive a praia. No caso da
aprovação da nova lei, quem ficará
encarregado de fiscalizar a areia
durante a noite? Vamos
sobrecarregar a Polícia Militar ou a
Guarda Municipal? Outra situação
refere-se aos moradores em
situação de rua, que já frequentam

a orla e grande parte tem animais:
será que eles vão obedecer as
regras?
Pesquisa realizada pela
Universidade de São Paulo (USP)
mostrou que a areia da praia de
Santos apresenta resíduos de
remédios e substâncias tóxicas que
podem afetar a saúde dos nossos
pets. Assim, com a circulação de
pets de forma indiscriminada, é
possível ocorrer um aumento dos
casos de dermatites, otites e
conjuntivite em nossos amigos.
Segundo os dermatologistas,
também poderemos ter aumento de
problemas nos seres humanos.
Com médico veterinário e
sanitarista vejo problemas na nova
lei, pois nossas praias também são
muito frequentadas por idosos que
precisam se exercitar e tomar sol.
Crianças pequenas e praticantes de
atividades físicas também utilizam
as praias. Como controlar um cão
de grande porte correndo no início
da noite atrás de uma bola de
futebol ou de tênis de praia? Como
proteger as crianças que brincam na
areia da praia? Como evitar que os
dejetos dos animais acabem
alcançando o mar? Reitero que as
praças delimitadas são a solução
para integrar homens, animais e
meio ambiente.

O CONVÍVIO diário com gatos e cães ajuda a aliviar sintomas
relacionados à solidão e sentimento de isolamento, diminuindo os níveis
de estresse e aumentando os hormônios que trazem a sensação de
felicidade e bem-estar nos seres humanos. Pesquisas demonstram que a
presença de pets em casas onde há crianças, por exemplo, pode causar
efeitos positivos no desenvolvimento cognitivo e aprendizado de
vocabulário. Estudo da Mars Petcare relacionou alguns benefícios: seu
cão pode te ajudar a ter hábitos mais saudáveis; os pets contribuem para
a nossa saúde mental; seu pet também tem necessidades emocionais; pets
são companheiros, mas exigem compromisso.

Gente & Fatos
Divulgação

z Longos dias, o novo livro da

premiada jornalista Madô
Martins, nos brinda com
instigantes crônicas sobre a
pandemia, nas principais
livrarias. Parabéns, estimada
amiga!

z Itapemirim Transportes Aéreos

(ITA) informa que 45.887
passageiros estão sendo
impactados com a suspensão
temporária das operações da
companhia aérea e que trabalha
para promover a reacomodação
ou reembolso dos valores pagos,
atendendo pelo telefone 0800 723
2121 e pelo chat no site, das 6 às
21 horas.

Bernardo Nogueira, o
novo diretor
comercial da Kepler
Weber: posição criada
para substituir a
superintendência da
área, Nogueira chega
com a missão de
comandar a estratégia
de marketing e vendas
e reforçar a liderança
da empresa no
segmento de póscolheita, bem como
avançar em novos
territórios de
crescimento.
Sabrina Almeida/Divulgação

z A propósito, Procon-SP
encaminhou ofício ao diretorpresidente da Agência Nacional
de Aviação Civil, Juliano
Alcântara Noman, pedindo
esclarecimentos sobre a
suspensão temporária das
operações da ITA no Brasil e
sobre a suspensão do Certificado
de Operador Aéreo da empresa.
z A partir do dia 26 de
dezembro, o Quadrado, em
Trancoso, na Bahia, recebe a
Casa Haute, que contará com
marcas descoladas, como Ketel
Onde Botanical, pizzaria carioca
Coltivi, Calvin Klein, Cerveja
Corona, entre outras.
z Livro 2011  Ano Mágico,
lançado em dezembro, no
Memorial de Conquistas do
Santos Futebol Clube, marca os
10 anos do tricampeonato da
Libertadores da América, com
textos de Diego Turato, Eduardo
Ribeiro Filletti, Ademir Quintino,
Arthur Faria, Lucas Santos,
Manuel Neto e Nagila Luz.
z Música de qualidade, com
repertório variado, feita com
recursos de casa e ao alcance de
todos e todas é a proposta da
série Toque de CASA 2021 na
qual alunos e alunas dos grupos
de referência do Projeto Guri
realizam diversas performances.
Acompanhe a moçada, prestigie,
curta!
z Esta colunista faz coro com a

direção do Jornal Perspectiva e
Titan Comunicação Ltda. para
desejar a leitores,
colaboradores e clientes
efusivos votos de Boas Festas e
Próspero 2022, certos de que a
esperança por dias melhores
há de continuar norteando
nossa passagem por este
admirável mundo. Tenhamos
todos um Bom Caminho!

POR SANDRA NETTO

www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

Professor
Celso
Fernandes
Campilongo,
titular de
Filosofia e
Teoria Geral
do Direito, foi
eleito diretor
da Faculdade
de Direito da
USP e terá
como vicediretora a
professora
Ana Elisa
Liberatore S.
Bechara, titular de Direito Penal. Eles serão empossados em
fevereiro e terão o desafio de conduzir os trabalhos da mais
tradicional e bicentenária Academia de Direito do país, fundada
em 11 de agosto de 1827.
Divulgação

Bia Azevedo, Teresa Westin e Débora Carvalho: ao completar
16 anos, agência de RP Marqueterie anunciou, entre inúmeras
novidades, que a jornalista Teresa é agora sócia, ao lado das
fundadoras Bia e Débora.
Divulgação

Larissa Bomfim e Mariana Nascimento: presidente e vice
da nova diretoria do Instituto de Formação de Líderes de
São Paulo (IFL-SP): Minha missão é ajudar a formar cada
vez mais jovens lideranças com valores liberais,
pensamento crítico e que desenvolvam pleno potencial
capaz de impactar no nosso país. Acredito que só assim
conseguiremos construir um Brasil mais próspero e livre,
afirma Larissa.
Elâine Souza e Bruno
Ferraz coroados em
Gramado, no Rio Grande
do Sul, Miss e Mister
Brasil 2021: ela, alagoana
de 21 anos, da etnia
Katokinn, é a primeira
indígena a receber o
título; ele, paulista de 29
anos, diz mostrar ao Brasil
todo o encanto da maior
capital do Brasil.

Chef Jean-Yves Poirey:
nos dias 24 e 31 de dezembro,
hóspedes do B Hotel, em
Brasília, poderão desfrutar as
delícias do chef francês nas
tradicionais ceias de Natal e
Réveillon, no Restaurante
Térreo.
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Mesa Litoral

Sabores do mar em São Vicente

Fotos Divulgação

Aos finais de semana
podem ser apreciados
pratos especiais

A

BRUNO SCARPA

C

ompletando um ano de
funcionamento, o Mangute,
em São Vicente, apresenta o
melhor da gastronomia em frutos do
mar, a especialidade da casa, sob o
comando de Cláudio França e
Roberto Pires. Mangute, na língua
tupi-guarani, significa comida/
comilança.
O cardápio variado contempla,
entre outras delícias, cambucu com
crosta, pastel de polvo e torre de
frutos do mar, que combina marisco,
polvo, lula... Aos finais de semana
podem ser apreciados pratos
especiais, como caranguejo, ostra e
os famosos lambe-lambe.
Na parte das bebidas e drinks, o
destaque é o exclusivo mangute
que se trata de uma caipirinha de

Dicas para a
ceia de Natal

Mangute, em tupi-guarani comida/comilança: o melhor da gastronomia em frutos do mar
caju e frutas variadas com cachaça
cabaré. Para quem prefere, a casa
dispõe de diversos rótulos de cerveja
e três tipos de chope. A parte da
sobremesa fica por conta do banoffe
e do petit gateau. Nos sábados e

domingos o local dispõe de espaço
kids com atividades e oficinas
infantis.
O Mangute fica localizado na
Alameda Paulo Gonçalves, 8.500/61
anexo ao Ilha Porchat Clube, no

Itararé, com seu horário de
funcionamento de segunda a
segunda, das 12 às 23 horas, e pode
ser acessado na internet através do
Facebook e Instagram como
Mangute Restaurante.

chef Léo Oliveira reuniu
dicas de pratos fáceis e
gostosos para compor a mesa
com bom gosto e, o mais
importante, sem comprometer o
orçamento. Saber quantas
pessoas estarão presentes é
fundamental, diz ela: Não
deixe para comprar nada na
última hora, principalmente as
carnes. Para o cardápio da ceia
estar completo, pode-se optar
por uma entrada, prato
principal, acompanhamentos e
sobremesa. Frango com farofa
é um prato fácil para ser servido
como principal e que alimenta até
cinco pessoas. Já para reuniões
maiores, uma opção é o Tender,
que pode ser cortado em lascas
grossas para ser servido com
frutas, como manga, kiwi e
abacaxi. Uma sugestão que não
falha: Ouse e abuse da
criatividade para servir.

Santista autor de best sellers juvenis

O

Programa Memória-História Oral entrevistou o escritor Pedro Bandeira em 29 de maio de 2012, no Museu de Imagem e do
Som de Santos (MISS). Em seu depoimento, Bandeira fala sobre sua infância passada no bairro do Embaré, suas lembranças
nas escolas onde estudou e sobre sua carreira de sucesso como autor de livros dirigidos ao público juvenil.

PEDRO Bandeira de
Luna Filho nasceu em
Santos em 9 de março de
1942, e passou a
infância em uma casa ao
lado do famoso templo
que leva o nome do
bairro, a Basílica Santo
Antônio do Embaré.
Estudou no Grupo
Escolar Visconde de São
Leopoldo e nos colégios

Cesário Bastos e Canadá.
Bandeira é um dos mais vendidos autores de literatura infanto-juvenil no
Brasil, com mais de 20 milhões de exemplares vendidos. Com mais de 50
obras publicadas, o autor coleciona também premiações importantes, como o
troféu APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, o prêmio Jabuti, o
prêmio da Câmara Brasileira do Livro, a Medalha de Honra ao Mérito Braz
Cubas e diversos outros.
O escritor se mudou para a capital em 1961 para estudar Publicidade na
Universidade de São Paulo (USP). Durante os anos de 1960 também
trabalhou como ator, diretor e cenógrafo, atuando ainda, desde o início da
mudança para São Paulo, como jornalista e freelancer, tendo, nos anos de
1970, colaborado e escrito para jornais e revistas, como o jornal Última Hora
e diversas publicações da editora Abril.
Bandeira obteve enorme sucesso já com a edição de seu primeiro livro, a
publicação infantil O dinossauro que fazia au-au. Mas o reconhecimento e
os altos números de venda vieram mesmo com o segundo, direcionado a
adolescentes, A droga da obediência, que vendeu mais de um milhão e meio
de exemplares. A partir de 1983, Pedro Bandeira passou a se dedicar
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Perspectiva

Divulgação

Pedro: Fui
aprendendo a criar
um estilo para
cada público

sobre a origem de onde consegue
tirar tanta criatividade e inspiração,
o autor aponta com frequência que a
inspiração para seus escritos brota
de qualquer experiência que tenha
vivenciado ao longo de sua vida
pessoal e também das mais diversas
obras pelas quais já se aventurou
como leitor. E que, às vezes, quando
falta inspiração para escrever,
Bandeira recorre aos milhares de emails, mensagens e cartas que lhe
chegam todos os dias de milhares de
fãs em todo o país.
Veja o depoimento completo de
Pedro Bandeira no canal oficial do
Programa Memória-História Oral no
Youtube, em www.youtube.com/
programamemoriahistoriaoral

inteiramente à literatura.
O autor sempre ressalta
o quanto foi importante
sua experiência como
jornalista: Trabalhei em
editoras diversas
escrevendo sobre quase
tudo, desde publicações
voltadas ao público
jovem até publicações
técnicas. Fui aprendendo
a criar um estilo para
cada público.
Com A
Droga da Obediência, Bandeira inicia uma série de obras  tais como
Pântano de Sangue, Anjo da Morte, A Droga do Amor e
Droga de Americana  e outros títulos envolvendo os personagens
Os Karas, um grupo de amigos que investiga eventos misteriosos
como detetives amadores.
Pedro Bandeira estabeleceu-se também como palestrante
Conheça o trabalho desenvolvido pela Fundação
por todo o país, realizando conferências e debates sobre
Arquivo e Memória de Santos: acesse o site
leitura, letramento e alfabetização, em encontros voltados
www.fundasantos.org.br
especialmente para alunos e professores. Sempre indagado

