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EDITORIAL

C

hegamos à última edição de 2018 e com vocês, aproveitamos a ocasião
para brindar nosso sétimo aniversário. Nem tão bebê, mas sim uma
criança, que já entende bem o que quer e tem toda uma vida pela frente.
É exatamente com este sentimento que corremos para abraçar este universo
pernambucano, que a cada edição nos presenteia com ricas histórias, como
é o caso da nossa capa com o advogado Urbano Vitalino Neto. Uma trajetória
que reafirma a importância das dificuldades também para escrever suas
páginas de sucesso.
Já na seção Personalidade, trazemos Francisco Brennand, um multiartista
que vagueia entre telas, mas principalmente entre a cerâmica. Graças ao seu
grandiosíssimo e autêntico trabalho, Brennand apontou Pernambuco para o
mundo.

Claudio Barreto
Editor Geral

Também neste espaço artístico, Demétrio Albuquerque nos fala de
suas esculturas moldadas em argila, gesso e fundidas em cimento, que
desabrocham importantes monumentos espalhados pela nossa cidade.
Ainda neste celeiro multicultural, figura Ed Carlos. Com trinta anos de
carreira, o cantor mostra que há, sim, uma irmandade entre o frevo e forró,
ícones da produção musical pernambucana.
Entre traços perfeitos e projetos arquitetônicos espalhados Brasil afora,
a arquiteta Andréa Calabria destaca a sutileza de projetos corporativos,
comparando-se à psicologia exata que projetos residenciais necessitam, no
caderno Talentos da Arquitetura Pernambucana.

Ana Paula Bernardes
Editora

No Espaço do Arquiteto, Romero Duarte mostra um de seus atuais projetos
em destaque, sinalizando que é plenamente possível o casamento entre
o clássico e o contemporâneo. Ao mesmo tempo em que Maria Manoela
e Rebeca Fiuza de um lado, e Alysson Albuquerque e Rodrigo Malvim, de
outro, apresentam dois ambientes destaques da Casa Cor PE 2018.
O caderno Dirija Auto trouxe a entrevista com Johannes Roscheck, Presidente
e CEO da Audi no Brasil, além das novidades do 30º Salão de Automóvel.
O caderno de Moda traz a coleção da Arte Sacra, da Emporio HD e o Diário
de Bordo com duas lindas aventuras. Uma com a viagem ao Alaska e outra a
bordo do Catamarã Toro em sua jornada rumo à Noronha, na REFENO 2018.
Além de dicas de saúde, literatura, cinema e o melhor da gastronomia e
enogastronomia.
Por trás de cada linha escrita até aqui, tem um pouquinho do que aprendemos
com todo este universo, mas acima de tudo, tem muito sonho colocado no
papel. Essa criança de sete anos tem brilho nos olhos e como que montando
sua árvore de Natal e redigindo sua cartinha de final de ano, enche o peito de
força e coragem e corre para abraçar o novo que bate à sua porta.
Feliz 2019 à todos!
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“HOUSE DUO - Unindo os samples e grooves da música eletrônica ao
som elegante de um violino.” Sardinha (Dj) e Gizelle Dias (Violino).
Um projeto único e inovador, onde a cada música executada, a
vibração e a energia contagiam o público, trazendo uma sensação
única aos amantes da e-music.

PERSONALIDADE francisco brennand

Francisco
Brennand
um mestre vivo
e sua arte
contemporânea

foto Fred Jordão

foto Helder Ferrer

por Ana Paula Bernardes

A olaria da família, no bairro da
Várzea, zona oeste do Recife, onde
funcionou por anos a Cerâmica
São João, foi fundada em 1917
por seu pai, Ricardo Brennand. O
local foi restaurado e na década
de 50, Francisco Brennand criou a
fábrica de azulejos, e em seguida, na
década de 70, fez nascer sua oficina,
onde entre pinturas, esculturas,
poesias, gravuras e ilustrações,
mas principalmente pelas peças
em cerâmica, mantém uma ativa
produção para o mundo todo.
Suas obras, algumas com conotação
sexual, carregam um simbolismo
perfeito que nos força a uma
interpretação que vai além do
que os nossos olhos conseguem
perceber. A bem da verdade

Brennand está no caminho que nos
leva, nas paredes que nos cercam e
nas obras expostas dentro do grande
espaço.
Ao lado, um jardim assinado por
Burle Marx. Local para sentar e
passar horas, digerindo o que foi
visto. Dentro da galeria, um painel
retrata a biografia do artista.
Com 91 anos (*11/06/1927)
atualmente, Brennand é um
presente, com uma rica história e
produção, ainda em vida, para os
pernambucanos.
Foi aluno do saudoso Abelardo da
Hora e colega de classe de Ariano
Suassuna. O olhar vivo e curioso o
faz captar, em lentes de aumento,
exímios detalhes e ensinamentos
de nomes como Álvaro Amorim (um
dos fundadores da Escola de Belas
Artes), além de Murillo La Greca,
Cícero Dias e tantos outros nomes.
Na pintura, diversas fases permeiam
seu trabalho. Aqui, sim, é possível
detalhar este trabalho que vai, desde
a natureza morta, a um realismo
profundo, onde o feminino ocupa
lugar de destaque.
Ainda na cerâmica, como não

foto Helder Ferrer

admirar-se das figuras criadas?
Um reino encantado com seus
personagens ou retratações de
deusas e figuras históricas. O divino
que habita no mesmo cosmo que
o humano. O nu exposto, que real,
sincero e honesto não agride, não se
justifica e, portanto, é receptivo. É
justo e belo.
O ovo, ao lado da mulher, são itens
imprescindíveis para admiração.
Representam a fertilidade, a
fecundidade e mais ainda, a
possibilidade da vida.
A grandiosidade da Mata Atlântica
que rodeia a oficina nos dá a
certeza de que aquela energia que
ali habita não é à toa. As águas
do lago, as matas, a liberdade dos
animais que ali transitam e obras
expostas por todo canto. Mais que
um museu, aquele local, de tão rica
complexidade, é um verdadeiro
santuário.
Se isso não é a definição real do que
é gratidão, é porque a humanidade
ainda tem muito o que entender
sobre agradecer pelas dádivas que
estão disponíveis ao seu redor.

foto Celso Pereira Jr.

Francisco Brennand é dono de uma
imensidão artística. Sua obra única e
referenciada por traços e elementos
reais, nos transporta para um
cenário que pode adentrar no seu
universo mais particular.

conclui-se que, olhando todo aquele
conjunto, é impossível tipificá-lo ou
mesmo categorizá-lo.

foto Marinez Teixeira

U

m primeiro encontro com
o barro seria o divisor
de águas para o artista
pernambucano que, embora atuante
em outras expressões culturais, tem
visto também na cerâmica a maior
referência do seu público.

foto Fred |
Jordão
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arte Demétrio Albuquerque

Demétrio Albuquerque

moldando arte em formas para O futuro

Monumento Tortura Nunca Mais

por Ivelise Buarque

A

vista da Rua da Aurora é
definitivamente um dos cenários
mais poéticos do Recife, capital
de Pernambuco, terra de poetas e
artistas reconhecidos e anônimos que
cantaram e encantaram o mundo com
olhares únicos e inquietantes de dentro
pra fora. Uma paisagem que inspira
aqueles que escrevem, que cantam loas
e que por ela se encantam neste trivial
caminho entre três principais pontes
do centro da cidade, que se tornaram
foco do “Circuito da Poesia”, iniciativa
da Prefeitura do Recife, através da
Secretaria de Serviços Públicos com a
Fundação Banco do Brasil.
Tornou-se uma forma de conhecer
um pouco mais do Recife e dos seus
expoentes e de apreciar a arte na forma
de esculturas, que se estendem até a
Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife,
e que trazem a assinatura do escultor
Demétrio Albuquerque.
“A arte imprime uma personalidade
e nos faz até lembrar que somos
falhos. Desde Shakespeare, com seus
personagens, nos identificamos com
essas falhas que são humanas. E isso não
é crítica e sim um reconhecimento, pois
assim ficamos mais tranquilos”, enfatiza
o artista, que se empolga ao ver como

agimos e reagimos seja com um toque,
uma pose ou uma reflexão sobre as suas
obras espalhadas por aí.
O trabalho de Demétrio pode ser visto e
acompanhado nesta rota que diz muito
sobre as pessoas que por ela passa e
da sua busca pela concretização de um
sonho: viver da arte, que o guiou do
Piauí ao Recife, com a ilusão de que
a engenharia arquiteta supriria sua
inquietação da infância.

Demétrio Albuquerque

A arte imprime uma
personalidade e nos faz até
lembrar que somos falhos.
Desde Shakespeare, com seus
personagens, nos identificamos
com essas falhas que são
humanas. E isso não é crítica e
sim um reconhecimento, pois
assim ficamos mais tranquilos”

Porém, as mudanças curriculares e
acadêmicas o levaram à engenharia
civil e posteriormente à arquitetura.
“Estudei, enganado, por dois anos e, no
terceiro módulo de cálculo, cheguei para
a professora de geometria e perguntei
quando veríamos a parte de desenho.
E ela me disse que ali tudo era cálculo.
Eu gostava daquilo enquanto hobby,
mas não aguentava mais e nem me
via naquilo. Então, me disseram que a
arquitetura unia essas duas coisas. Foi
quando mudei de curso. Mas os anos
de engenharia civil ajudaram muito na
arquitetura, pois auxiliava na parte das
perspectivas estruturais que envolve
cálculo de material, estrutura e a
previsão de um canteiro de obra, por
exemplo”, lembra.

Manuel Bandeira

A prática contribui para a modelagem
de suas esculturas em uma busca por
essa conexão com a arte que, mesmo
na arquitetura, era muito limitada e
cuja realidade lhe desencantou como
atividade fim.
Nessa carreira, percebeu que
essa arte estava atrelada apenas
ao desenvolvimento do projeto
arquitetônico, vivência com a qual não
se identificava. Pensou assim em voltar
para sua terra natal quando, em 1988,
a Prefeitura do Recife e o Movimento
Tortura Nunca Mais realizaram um
concurso para criação de um memorial
em homenagem às vítimas do regime
militar. A iniciativa, que envolveu mais
de 20 profissionais e artistas, tornou
vencedor o projeto inscrito pelos
arquitetos Eric Perman, Albérico Paes
Barreto, Luiz Augusto Rangel e o próprio
Demétrio Albuquerque.
Responsável pela criação e execução da
escultura do monumento, o processo
foi o divisor de águas para ele que
ansiava por este encontro com a arte
e, mesmo arquiteto formado, buscava
profissionalmente esse caminho.
Em 1993, uma cerimônia inaugurou
esse primeiro monumento que foi a sua
primeira empreitada como escultor,
com uma construção em duas peças:
uma moldura de concreto de 7,00
x 7,00 m vazada com chapa de aço
inoxidável fixada na metade superior
e uma escultura em concreto de
aproximadamente 1,80 x 1,60 x 0,80
m de um homem pendurado por uma
haste de aço inoxidável, em posição
fetal, que faz referência à posição de
tortura chamada de “pau-de-arara”.
“Conversando com os familiares que
faziam parte do Movimento Tortura
Nunca Mais, percebi que a sensação era
de vitória pois aquelas pessoas deram
suas vidas pelas suas crenças e por
acreditarem na luta para o bem maior
do Brasil. Então, eu não queria ser mais
uma pessoa a trazer esse estereótipo

João Cabral de Melo Neto

e, com isso, poderia colocar em
discussão não só a questão da tortura
como também dos direitos humanos”,
enfatiza.
Com o olhar sempre à frente, Demétrio
utiliza a moldagem de escultura para
criar sua arte em cimento. A partir dos
esboços das peças no papel, o escultor
molda em arames sua criação que
recebe coberturas de argila e de gesso
para pegar o molde, numa modelagem
de forma que é fundida em cimento.
“Antes, eu desenhava e pintava
acreditando que seria pintor. Mas,
aqui comecei a descobrir as esculturas
para os prédios, pois existe uma lei de
obrigatoriedade de obra de arte nas
edificações. Juntei toda minha bagagem
da engenharia e da arquitetura e fui
moldando meu trabalho. Afinal, o papel
tudo aceita através dos cálculos, mas no
real é outra coisa”, comenta sobre seu
processo de criação.
Hoje, divide seu trabalho com o mundo
e com novos artistas que, em sua
opinião, não carregam preconceitos
inclusive com relação à arte figurativa,
mesmo quando navegam no abstrato.
E assim o artista plástico, escultor
e arquiteto Demétrio Albuquerque
repassa talento e realismo quanto à
profissão.
Recebendo estudantes e entusiastas
das artes em casa, tem compartilhado
e trocado conhecimentos, experiências
e perspectivas sobre o mercado que lhe
impressiona pela diversidade e pelas
distintas possibilidades com tantas
mudanças que o cenário sofreu ao longo
desses quase 40 anos de carreira.
Essa fase, para ele, é um sinal de que
há ainda muito a ser trilhado e esse
caminho envolve sempre aprendizados
que vão além dos conhecimentos
óbvios. “Enquanto profissão, a arte é

Ariano Suassuna
como qualquer outra na qual é preciso
cuidar, fazer contatos e aprimorar
conhecimentos profissionais. Mas as
pessoas tem uma ideia muito bucólica
da carreira”.
Com esse olhar, Demétrio desenvolve
mais do que suas criações, constrói
novas alternativas com a expectativa de
reverberar a arte por todo lugar; e esse
processo envolve um projeto itinerante
de sua mostra “Caminho das Pedras”.
A exposição que, em 2015, ocupou
por mais de um mês a Galeria Janete
Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa
Viagem, circulou este ano por Curitiba,
onde aportou por dois meses no MuMA
(Museu Municipal de Arte).
Agora a luta é para que sua jornada
conquiste uma forma itinerante
pelo interior do estado, em projeto
intermunicipal, expandindo por todo
lugar esta que é considerada uma das
terceiras artes clássicas.

música cantor ed carlos

Ed
Carlos

foto Terra Magazine

30 anos de uma carreira artística que
começou na Zona da Mata Norte de
Pernambuco e ganhou o mundo
por Luiza Tiné

O

cantor e compositor
pernambucano Ed Carlos
comemora, neste ano de 2018,
três décadas de uma carreira artística
com 12 discos gravados, apresentações
no exterior e muitas memórias para
contar.
“Frevo e forró pra mim é que nem feijão
com arroz, eu não vivo sem os dois”,
assim Ed Carlos define a sua trajetória
na música. Nestes 30 anos de carreira
ele carrega no seu currículo desde
apresentações em festas de quermesse
na Zona da Mata Norte de Pernambuco
até festivais na Europa, além dos 12
discos gravados.
Ed Carlos sempre soube que música era
o que queria fazer para o resto da vida e,
durante este período, vem colecionando
memórias que marcaram não só a sua
caminhada artística mas também a cena
cultural pernambucana.
Edílson Carlos Cassimiro nasceu no
Recife no mês de outubro de 1967,
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mas ainda criança mudou-se para São
Vicente Férrer, na Zona da Mata Norte
de Pernambuco, a cerca de 110 km do
Recife. Lá foi criado em uma família
grande, cercada de irmãos e primos,
no Sítio Cacimba Cercada, que ficava
localizado exatamente na divisa com o
estado da Paraíba.
Da infância, o artista guarda várias
lembranças: “Cresci admirando a vista
da Serra da Borborema. Observava
o pôr-do-sol em Pernambuco e em
seguida, atravessava a estrada para ir
brincar no açude com meus primos na
Paraíba” recorda, com saudade.
Aos 13 anos o jovem passou a participar
da Banda da Cidade de São Vicente
Férrer, regida pelo Maestro Antônio
Glicério dos Santos, mais conhecido
como “Seu Tota”. Foi onde começou
a estudar música e passou a tocar
saxofone.
A oportunidade de subir no palco pela
primeira vez como cantor veio no
Carnaval de 1980, quando a Banda iria

se apresentar em um clube da cidade,
porém o vocalista não pôde comparecer.
Seu Tota, por saber da ânsia do jovem
por cantar e também por reconhecer o
seu talento, deu-lhe então a chance de
tentar. Sobre a situação, ele lembra em
detalhes: “Eu já subi no palco achando
que era artista. Sabia que tinha nascido
pra fazer isso. Foi uma oportunidade
que agarrei; assim como todas que já
tive em minha vida.”
A partir daí, Edílson começava a trilhar
a sua trajetória como intérprete.
Participou também da Banda Municipal
de Macaparana e comenta, inclusive,
que cantava até em enterro. “Para mim,
nunca teve tempo ruim.”
Aos 16 anos foi convidado pelo seu
padrinho de crisma, o sanfoneiro
Manuel de Teté, para integrar o seu
grupo de forró pé-de-serra, que se
apresentava em diversas festas pela
região.
Durante a adolescência, ele conta que
também precisava se manter e ajudar a
família de alguma forma - por isso, além
de se apresentar pela cidade, também
trabalhava na feira local, onde vendia
picolés e roupas confeccionadas por sua
mãe, que era costureira. Bem quisto na
cidade, ele nos conta que era conhecido
em qualquer lugar onde chegava por sua
personalidade extrovertida e simpatia.
A oportunidade de vir para a capital
e tentar a vida na música veio
posteriormente, ao atingir a maioridade,
através de uma tia que trabalhava no

foto Divulgação

antigo ”Cavalo Dourado”, consagrada
casa de shows que ficava no bairro do
Prado, na zona oeste do Recife. Foi
neste local, então, que Edílson recebeu
um dos primeiros dos muitos ‘nãos’ que
iria receber na sua trajetória.
Após se apresentar para a casa
praticamente vazia, ele já estava
conformado que voltaria para São
Vicente Férrer, e deixaria a música de
lado. No entanto, sua tia pediu para que
ele voltasse no dia seguinte e a partir
daí, veio mais uma oportunidade para o
então jovem de 18 anos agarrar: fazer a
abertura do show do cantor Luiz Caldas,
para um público de aproximadamente
cinco mil pessoas, o maior da sua vida
até então. “Eu estava lá só esperando
(mais uma) oportunidade. Até que o
vocalista da Banda do Cavalo Dourado
chegou ao local rouco, impossibilitado
de cantar. Me entregaram o microfone,
eu cantei, e foi uma das experiências
mais marcantes da minha vida. E
foi lá que eu ganhei o meu primeiro
cachê oficial como artista. Comprei
até um trancelim dourado no Terminal
Rodoviário de Passageiros do Recife
com o dinheiro na volta para casa”
relata o artista.
Edílson Carlos se firmou como o
vocalista oficial da Banda do Cavalo
Dourado por cerca de cinco anos,
cantando forró, até o dia em que se
inscreveu em um concurso promovido
pela Rede Globo Nordeste em 1988 que
iria mudar o rumo da sua caminhada.
O jovem artista resolveu participar da
competição, onde submeteu a canção
“Frevo Alegria”, de sua autoria. Foi
nesta situação, inclusive, que de Edílson
Carlos, o artista passou a ser conhecido
como Ed Carlos, após ser aconselhado
por Jota Raposo, o diretor da emissora
na época.
“Frevo Alegria” foi premiada em
segundo lugar como a melhor

Primeiro show aconteceu no
Coreto da Praça da Abolição
(Praça da Preguiça) - Olinda/PE

Eu já subi no palco achando
que era artista. Sabia que
tinha nascido pra fazer isso.
Foi uma oportunidade que
agarrei; assim como todas que
já tive em minha vida.”

foto Terra Magazine

Durante toda sua carreira, Ed Carlos
foi premiado em diversos festivais
pelo Nordeste e por todo o Brasil,
recebendo títulos como a Menção
Honrosa pela Abrajet (Associação
Brasileira de Jornalistas de Turismo) por
ter sido o artista que mais divulgou a
música pernambucana a nível nacional
e internacional, além de estar no “Rank
Brasil” (o Guiness brasileiro), por ser
recordista como o intérprete musical
que gravou o maior número de frevos.

composição - e além disso, Ed ganharia
o seu primeiro título como melhor
intérprete. Retomava-se, então, a
relação do artista com o frevo.
No ano seguinte, ao participar do
concurso “Frevança Especial”, também
da Rede Globo Nordeste, Ed Carlos
recebeu a “Sombrinha de Prata”,
agraciado como Cantor Revelação.

A sua trajetória artística, iniciada num
pequeno município da Zona da Mata
Norte de Pernambuco o levou até
onde ele jamais imaginou que poderia
chegar: foram festivais e shows em
casas noturnas, teatros e auditórios das
principais capitais do Brasil e também
de países como Holanda, Áustria, Itália,
Suíça e França.

Foi na década de 1990 que Ed Carlos
finalmente passou a fazer parte,
oficialmente, do Carnaval do Recife.
Ele assumiu a “Frevioca” do Galo
da Madrugada, que conduz os trios
elétricos durante o desfile do Maior
Bloco do Mundo.

Representou também o Brasil no
“Carnaval das Culturas de Berlim”, na
Alemanha, e no “Brazilian Day”, em
Portugal.

Foram cinco anos à frente desta missão
até que foi chegada a sua hora de subir
ao trio. Convidado pelo Maestro Spok
para dividir o trio com Antônio Nóbrega,
Ed Carlos não pensou duas vezes. “Estar
no Galo da Madrugada pela primeira vez
foi uma emoção indescritível. Foi a coisa
mais bela da minha vida”, recorda.
A agenda de Ed Carlos, no entanto, não
se resume apenas ao Carnaval. Além das
apresentações em eventos particulares,
corporativos, feiras, congressos,
festivais, entre tantos outros, o artista
também cumpre sua agenda de shows
no período junino - a “Caminhada do
Forró”, que marca a abertura oficial
do São João no Recife, por exemplo, é
conduzida por ele há 14 anos.

São 30 anos de carreira vivendo,
enaltecendo e interpretando todos os
ritmos que permeiam a cultura regional
do Nordeste - frevo, forró, maracatu,
ciranda, boi bumbá, caboclinho, coco de
roda e muito mais.
Para Ed Carlos, cantar sempre foi e
sempre vai ser uma realização, onde
a emoção das pessoas ao assistir
as suas apresentações é o melhor
reconhecimento.
“No dia em que eu subir no palco e
não emocionar ninguém, então eu vou
saber que é chegada a minha hora
de parar. Enquanto isso, vou fazendo
o meu melhor para que as pessoas
possam sentir esta emoção que é a
música. Enquanto saúde tiver, estarei
pelos palcos do Brasil e do mundo”,
finaliza.
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por trás da gravata dr. Antônio Carvalho

fotos Terra Magazine

Antônio Carvalho e a paixão dividida
entre a medicina e os carros antigos
Médico começou a colecionar modelos antigos de automóveis há cerca de
20 anos e hoje preserva um acervo com mais de 100 carros em Gravatá
por Luiza Tiné

D

e um lado está o jaleco branco,
máquinas de Raio-X e o
estetoscópio. De outro estão
as calotas de pneus, graxa, peças de
motor e tudo o mais que se remeta ao
universo automobilístico.
Assim estão divididas as duas paixões
de Antônio Carvalho: a medicina e
os carros antigos. Médico, formado
pela Universidade de Pernambuco,
especialista em radiologia
intervencionista, nas horas vagas ele
passa grande parte de seu tempo
dedicando-se a uma rara coleção de
automóveis que mantém em sua casa
em Gravatá, interior de Pernambuco,
a cerca de 80 km do Recife.
Por lá, Antônio soma mais de 100
carros, nacionais e importados,
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datados de até 1924. E de onde vem
este hobby tão peculiar?
Segundo ele mesmo, é algo que vem
de nascença. “Eu nasci com esse
‘defeito’. Tenho ferrugem no sangue”
comenta, aos risos, ao falar com tanto
apreço da tão estimada coleção, que é
referência no estado.
Antônio Carvalho se define como
um “antigo mobilista”, neologismo
utilizado para aqueles que cultivam
este tipo de hobby. Em sua casa, em
Gravatá, podem ser encontrados
diversos modelos de carros esportivos,
conversíveis, caminhonetes e muito
mais. Todos eles, diga-se de passagem,
originais. “Não há nada modificado,
todos são originais e funcionam
normalmente. São antigos pela idade,
mas todos preservados ao máximo.

Prezo pela manutenção individual de
cada um e não consigo dizer qual é o
meu preferido”, relata.
O primeiro automóvel da coleção
do médico foi adquirido há 22 anos,
logo após a sua formatura - um
Ford Bigode, do ano de 1929, que se
encontra lá, em Gravatá, junto aos
demais.
Ao entrar em sua propriedade é fácil
encantar-se com o local: a primeira
vista está uma caminhonete Marta
Rocha, na cor amarela, do ano de
1957, em um espaço que simula um
posto de combustíveis com uma
bomba de gasolina inglesa original, de
1910.
Organizado, Antônio Carvalho procura
distribuir os carros de acordo com

Não há nada modificado, todos
são originais e funcionam
normalmente. São antigos
pela idade, mas todos
preservados ao máximo. Prezo
pela manutenção individual de
cada um e não consigo dizer
qual é o meu preferido”
o modelo de cada um. Em um dos
galpões de sua propriedade é possível
encontrar apenas modelos esportivos
como um Puma GTB, um Monza SR,
um Chevette GP e muito mais.
Em outros espaços da casa, estão
espalhados os demais modelos.
Todos únicos, peculiares, com
pintura impecável e motor em pleno
funcionamento.
Um verdadeiro passeio na história do
automobilismo de época - a exemplo
do Ford Four Door ou Cristaleira, de
1924 e do Uirapuru 1º GT, de 1966,
que foi o primeiro carro esportivo
nacional a ultrapassar 200 quilômetros
por hora.
Cada carro que compõe a coleção do
médico tem o selo de participação
na Federação Brasileira de Veículos
Antigos (FBVA) e também na
Federação Internacional de Veículos
Antigos (FIVA).
Todos eles possuem licenciamento
e seguro obrigatório, além do
pagamento do IPVA. Há aqueles, no
entanto, que não pagam o Imposto
sobre a Propriedade de Veículos
Automotores: os que possuem a
placa preta, que é um certificado de
originalidade concedido pelo Detran
após avaliação da FBVA e também

do Clube do Automóvel Antigo de
Pernambuco.
Casado, pai de dois filhos e uma filha e
avô de duas netas e um neto, podese dizer que os carros da coleção do
doutor Antônio Carvalho carregam um
valor emocional.
Um dos maiores exemplos é a
relação com um glamoroso Impala
Conversível, do ano de 1959, na cor
vermelha, que veio do estado do
Alabama, nos Estados Unidos. Foi este
o carro que o médico escolheu para
levar a única filha, Gabriela, a seu
casamento.
“A curiosidade é algo milenar” destaca
Antônio Carvalho, ao ser questionado
sobre como fez para adquirir e tomar
conhecimento de tantos modelos
diferentes, há cerca de 20 anos,
quando ainda não existia internet.
Ao participar de exposições e
concursos - que já lhe renderam,
por sinal, diversos prêmios e
reconhecimentos no exercício de
colecionador - sempre havia o disseme-disse, a troca de informações,
que levava o médico até onde ele
precisava chegar para encontrar os
automóveis.
O percurso mais distante que o

Antônio Carvalho já percorreu foi até
a cidade de São Tomé, no estado do
Rio Grande do Norte, para buscar um
de seus veículos, o modelo Dodge
1800 SE de 1975 (“Doginho”), que
também se encontra em Gravatá.
O médico também disponibiliza em
sua casa um espaço onde são feitas
restaurações. “Você precisa estudar
e analisar bastante antes de comprar
um veículo antigo pra saber se vale a
pena o investimento. E ainda assim,
por melhor que seja, sempre existe
algo que possa ser melhorado,
reparado. Gosto de fazer tudo aqui,
com ajuda de mecânicos parceiros
e amigos, que me ajudam a manter
intacta a coleção”, dispara.
O galpão em sua casa, no entanto,
não fica aberto para visitação. A casa
é um espaço familiar, onde ele preza
por reunir os amigos e familiares,
porém, pelo menos uma vez ao
ano, quando acontece o tradicional
Encontro Pernambucano de Veículos
Antigos, em Gravatá, o médico abre
as portas para receber grupos de
colecionadores de diversos locais do
Nordeste que admiram a sua coleção,
onde são recebidos com uma grande
confraternização.
Sobre se desfazer de qualquer um
dos modelos, o médico enfatiza a
dificuldade. “Eu não vendo nada, a
nenhum preço”, finaliza.
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Urbano Vitalino Neto
na vanguarda do mercado jurídico
Ele se sustentou nas raízes da linhagem familiar para transformar o
tradicional escritório Urbano Vitalino Advogados em uma empresa
inovadora, com um modelo de gestão e aplicação de tecnologia que
se tornaram referência em todo o Brasil.

por Emídia Felipe

T

remores, aperto no peito e respiração
ofegante são alguns dos sintomas da
ansiedade gerada em uma pessoa tímida
quando ela se torna o centro das atenções.
Foi o que aconteceu com Urbano Vitalino
Neto quando enfrentou, pela primeira vez,
a plateia de colegas de faculdade de direito
para falar de sua candidatura à presidência
do centro acadêmico. Naquele momento,
toda a sua energia mental estava concentrada
em controlar o medo – e seguir em frente,
apesar dele. Urbano havia decidido que não
sairia da faculdade sem vencer a barreira
de falar em público. Hoje, 30 anos depois,
a timidez já foi controlada e deu lugar a
desafios muito maiores. Como difundir a ética
e a transparência no meio jurídico? Como
continuar abrindo fronteiras tecnológicas?
Como potencializar os resultados de clientes e
os do próprio escritório em âmbito nacional?
À frente de um dos escritórios mais bemsucedidos do País e com oito décadas de
história a seu favor, o advogado vai usar
as respostas a essas perguntas para levar
o Urbano Vitalino Advogados ao primeiro
centenário em uma posição ainda mais
relevante do que a atual.
A fala firme e pausada, os gestos sintonizados
com as palavras e a segurança na voz são
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sinais de que o rapaz acanhado dominou a
oratória e tornou-se um homem confiante,
embora mantenha-se reservado para
questões pessoais. “Para mim, até hoje
é desconfortável falar em público. Mas
meu papel como porta-voz do escritório
me impõe esta atividade”, revela Urbano
Vitalino Neto, cujo cargo atual no escritório
é diretor-presidente. A relação dele com
a própria timidez passa completamente
despercebida para quem o observa em
entrevistas para veículos de comunicação ou
eventos promovidos pelo escritório, que não
são poucos: a demanda aumentou porque o
Urbano Vitalino Advogados projetou-se em
nível nacional de forma mais abrangente nos
últimos anos. A empresa passou a sustentar
um crescimento exponencial intenso, com
taxa média de 40% ao ano; fincou presença
em São Paulo com a aquisição de duas bancas
paulistas; e posicionou-se como referência
em tecnologia no segmento jurídico, com
aplicação de inteligência artificial para
cadastro e análise de processos, entre outras
inovações. Nesta entrevista à Terra Magazine,
Urbano Neto conta quais as bases desse
crescimento e como pretende continuar
avançando nos próximos 20 anos.

O empreendedor que
desiste aos primeiros
sinais de dificuldade
nunca conquistará nada.
Empreender é um ato de
heroísmo.”

foto Armando Artoni
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foto Arquivo pessoal

Urbano Vitalino Filho e Urbano Vitalino Neto diante do quadro com o fundador do escritório: Urbano Vitalino de Melo.

A jornada começou ainda na
faculdade. Suplantar a timidez não
foi a única determinação abraçada
por Urbano Neto naquela época. A
outra foi a decisão estratégica de sair
da sombra do pai sem desvincular-se
dele. Urbano Vitalino Filho era o que
se chamava de medalhão, um bacharel
em direito com domínio sobre
diversas as áreas e com habilidade
para todas as etapas envolvidas nos
procedimentos jurídicos. Mais do
que uma figura paterna, havia uma
referência profissional e pessoal muito
forte. “Como comecei a trabalhar no
escritório ainda como estagiário e
logo percebi que nunca seria igual a
ele. Decidi que não ia disputar com
meu pai, até porque eu não teria essa
capacidade. Preferi seguir por um
caminho complementar ao trabalho
que ele havia começado e, por isso,
comecei a focar muito na gestão”,
conta Urbano, cuja sala dentro da sede
do escritório, no bairro da Boa Vista
(área central do Recife), é povoada por
esculturas e outras peças de arte que
seu pai – morto em 2004 vítima de
uma leucemia – trazia das inúmeras
viagens pelo Brasil e exterior.
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Meu pai dizia:
‘Se você tiver que
plantar alguma coisa,
meu filho, plante
carvalho. O processo
é lento mas, quando
ele cresce e as raízes
se aprofundam,
ninguém derruba.’”
PROPÓSITO FIRME, PRINCÍPIOS
CLAROS E DIVERSIDADE DE IDEIAS
Uma das muitas características
empreendedoras que Urbano herdou
do pai foi a determinação em ser
melhor sempre. Um aspecto cuja
importância ficou ainda mais evidente
quando Urbano Neto transformou a
antiga “banca de Dr. Urbano” em uma
empresa com gestão profissional.
Todavia, ele destaca que as bases

da sua postura abrangem muito
mais do que a atuação dentro do
escritório. São valores que permeiam
seu cotidiano e que estão ligados
a um propósito específico: “Minha
vida e meu trabalho têm o propósito
de glorificar a Deus”. Presbiteriano,
assim como seu pai e seu avô eram,
Urbano Neto explica que ter esse
direcionamento torna todas as ações
mais sólidas. “Meu pai me ensinou
que tudo o que se faz precisa ser bemfeito. Porque Deus não é glorificado
com algo mal feito ou deixado pela
metade”, explica o advogado.
À primeira vista, pessoas de outras
crenças ou mesmo sem crença alguma
podem ter dificuldade em entender
como essa fé resiste em um universo
concreto e pragmático como é o
mundo dos negócios. “A prosperidade
financeira é bem-vinda e, dentro da
ótica da religião, deve servir também
para ajudar os que mais precisam.
No entanto, ela não pode ser vista
como fim, mas como meio. Não
comprometemos nossos valores por
causa de dinheiro. Isso está no DNA da
família”, diz Urbano Neto.

Os momentos de
dificuldade pelos
quais passei foram
fundamentais e
agradeço muito a Deus
por tê-los vivido. Sem
eles, não seria o que
sou e o escritório não
estaria onde está.”
foto Arquivo pessoal

Urbano Neto com sua esposa, Luciana Vitalino, ladeado por seus 5 filhos.

Família, aliás, é um assunto sempre
presente nas respostas de Urbano
quando as perguntas giram em
torno das motivações do sucesso da
empresa. Não poderia deixar de ser,
afinal foi o avô, Urbano Victalino de
Mello que fundou o escritório em
Garanhuns (Agreste pernambucano),
em 1937; e o pai, Urbano Vitalino
Filho, foi responsável pela vinda para
o Recife e pelo ganho da credibilidade
e autoridade pelas quais até hoje é
reconhecido no meio jurídico nacional.
O alicerce familiar tem, ainda, um
casamento de onde foram gerados os
seus cinco filhos.
É das bases familiar e religiosa que
vêm os princípios do escritório,
calcados na ética e na transparência.
“Temos credibilidade porque
pautamos nossos relacionamentos nos
valores em que acreditamos e não em
interesses pessoais.” Uma das áreas
que mais cresceram sob essa égide
foi a de direito penal, implantada há
pouco anos: “Conseguimos agregar
uma marca de credibilidade a uma
área que é extremamente complexa”.
Uma missão trabalhosa, sobretudo
num país com uma cultura de
corrupção tão presente. Para ele, com
a intensificação de ações institucionais
para coibir comportamentos suspeitos
e o aumento da rejeição popular
à corrupção, a situação ficou mais
favorável a escritórios detentores
de alta credibilidade. “Quando os

princípios estão internalizados,
simplesmente não há outra opção
senão segui-los.”
A forte presença da família e da
religião no discurso poderia indicar
uma atitude mais hermética na
linha de atuação de Urbano Neto
nos negócios. No entanto, quando
indagado sobre isso, ele ressalta sua
abertura e seu respeito à diversidade
de origens, posicionamentos e ideias.
“Queremos pessoas que pensem
diferente, tragam contrapontos
e enriqueçam o debate com
pensamentos divergentes.” Para ele,
o que une essas diferenças dentro do
escritório – e que, na gestão, é o filtro
na hora de atrair parceiros, associados
e funcionários – são os princípios.
“A vida de cada um é moldada de
acordo com suas crenças, de maneira
que, posso não concordar, mas aceito
sempre a diferença do ponto de vista
individual desde que as pessoas sejam
éticas e competentes. É essa dialética
que constrói os relacionamentos.”
Outra comprovação do equilíbrio que
ele busca na relação entre herança
familiar e evolução do negócio é o
formato de gestão e governança
do escritório. Depois que Urbano
Neto assumiu, a profissionalização é
crescente. Desde 2009, a empresa tem
uma Diretoria Executiva, encabeçada
pelo mestre em administração e
estratégia empresarial Christiano

Sobral. Além disso, mantém uma
política clara de participação dos
sócios nas decisões estratégicas
e nos resultados financeiros. Isso
ocorre por meio de dois conselhos:
o Administrativo, que delibera sobre
decisões estratégicas; e o Consultivo,
focado em questões operacionais.
IMPORTÂNCIA DE VER
OPORTUNIDADES NA CRISE
“Quando olho em perspectiva, vejo
que já passei por tantos problemas
graves a ponto de muitas pessoas
chegarem a dizer, de forma clara,
que ali era o fim do escritório”,
relembra Urbano Neto, ao ilustrar
suas memórias com a mensagem
trazida por um textos bíblico: depois
da tempestade, a bonança. “Os
momentos de dificuldade pelos quais
passei foram fundamentais e agradeço
muito a Deus por tê-los vivido. Sem
eles, não seria o que sou e o escritório
não estaria onde está.” Contudo,
para Urbano Neto, a tempestade
é mais que desafio. Em geral, vem
acompanhada de oportunidades.
Nos últimos três anos, o país viveu
problemas classificados por ele como
“uma crise sem precedentes”. Porém,
foi justamente nesse período que o
Urbano Vitalino Advogados registrou
as maiores taxas de crescimento. O
aparente paradoxo deixa de sê-lo
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Em breve, Carol vai
nos ajudar a avaliar
a probabilidade de
sucesso de cada uma
dessas estratégias.”

quando o motivo é esclarecido: as
grandes empresas que trabalham
com grande volume de processos nas
áreas de consumidor e trabalhista
precisavam desesperadamente
diminuir seus custos. O escritório
conseguiu atender a essa demanda.
Os investimentos que o Urbano
Vitalino Advogados já vinha fazendo
em tecnologia e gestão permitiram
a oferta de serviços mais ágeis, com
custos menores e com o mesmo nível
de qualidade empregado nas demais
áreas do escritório. Atualmente, são
mais de 100 mil processos somente
nesses segmentos.
INOVAR SEMPRE E SEGUIR EM
FRENTE
O avanço exponencial do Contencioso
de Massa (consumidor e trabalhista)
foi viabilizado por investimentos altos
e precisos em tecnologia de ponta.
O gerenciamento dos milhares de
processos cadastrados, analisados e
acompanhados pelo Urbano Vitalino
Advogados em todos os estados
do Brasil é feito por um sistema
próprio do escritório, chamado
Knox. A plataforma é responsável
por toda a logística jurídica, sendo o
principal canal de comunicação entre
advogados e clientes, o que também
proporciona segurança ao trâmite
interno e sigilo das informações.
Uma das vantagens do sistema é o
índice de acertos no cadastramento
de processos: 98%, contra 74% do
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foto Armando Artoni

Urbano Neto apresentando Carol à equipe de reportagem

procedimento feito manualmente.
A diferença em pontos percentuais
pode representar desde problemas
menores, como contratempos
resolvíveis, a falhas graves, como
perda de prazos e da própria causa.
Aliado ao Knox está Carol, a solução
de computação cognitiva – ou
inteligência artificial, que é o termo
mais popular – que rendeu ao
escritório renome internacional
como fonte de inovação. Baseada nas
aplicações Watson, produto da IBM,
Carol é uma plataforma exclusiva
do Urbano Vitalino Advogados e

dá suporte ao cadastramento dos
processos do Contencioso, com
leitura e interpretação. Mas isso é
só o começo. O aporte na criação do
sistema e em seu treinamento (termo
usado para o “ensino” do robô, que
é feito por uma equipe humana)
não vai ficar restrito às atividades
aparentemente “mecânicas”. Em
breve, Carol vai auxiliar o braço
consultivo do escritório, com busca
de informações e entrega de análises
para composições de teses com o
advogado.
Na visão de Urbano, o perfil

Queremos pessoas
que pensem diferente,
tragam contrapontos
e enriqueçam o debate
com pensamentos
divergentes.”

tecnológico que o escritório vem
assumindo será imprescindível para
continuar à frente do mercado nos
próximos 20 anos. Especialmente
quando se trata de inteligência
artificial. “Escritório de advocacia
trabalha com inteligência, com
cabeças pensantes. Isso não vai
acabar, mas haverá um esforço
conjunto. Por exemplo, se sentarmos
com cinco advogados, cada um terá
uma abordagem possivelmente
diferente a determinado problema.
Em breve, Carol vai nos ajudar a
avaliar a probabilidade de sucesso de
cada uma dessas estratégias.”
A LONGEVIDADE DE UM CARVALHO
“Se você tiver que plantar alguma
coisa, meu filho, plante carvalho. O
processo é lento mas, quando ele
cresce e as raízes se aprofundam,
ninguém derruba”. Quem leu a
revista comemorativa dos 80 anos
do escritório vai lembrar essa frase.
Urbano cita novamente porque foi um
ensinamento valioso do pai e que ele
acredita valer para qualquer pessoa
que pense em deixar um legado,
incluindo empreendedores. A árvore
robusta e frondosa não é comum
no Brasil, mas é uma planta milenar
que faz parte de histórias medievais
e contos de fadas. Por isso, mesmo
sem ter visto uma ao vivo, é provável
que você saiba o que ela representa:
robustez, tradição e fonte de
segurança. Não é à toa que o carvalho

foto arquivo pessoal

Alguns dos sócios do Urbano Vitalino Advogados

se mantém como um personagem das
metáforas de Urbano Neto.
Ele lembra porque, para crescer,
um carvalho precisa de tempo para
aprofundar suas raízes, um processo
que, curiosamente, fica ainda mais
consistente se a árvore atravessar
instabilidades ambientais. Uma vez
adulta, ela oferece abrigo a outras
formas de vida. Para Urbano, um outro
reflexo da nobreza do carvalho ficou
claro quando, mesmo atravessando
uma crise, o escritório não deixou de
cumprir compromissos com sócios,
parceiros e funcionários. “Quando
vem o vendaval, todos, inclusive os
clientes, procuram segurança em

parceiros sólidos, com quem podem
se sentir tranquilos. Carvalho ninguém
derruba”, reitera Urbano Neto.
A trajetória do advogado e do próprio
escritório mostra que o caminho
até o centenário do Urbano Vitalino
Advogados não é simples, nem rápido,
assim como a vida de uma árvore.
No entanto, Urbano Neto assegura
que vale a pena todo o esforço.
“O empreendedor que desiste aos
primeiros sinais de dificuldade nunca
conquistará nada. Empreender é um
ato de heroísmo”, sentencia.
ato de heroísmo”, sentencia.

terra magazine

| 31

Fotos: Vanessa Nielsen

A

nova sede da GAJA Construtora foi planejada para
impactar o visitante com uma arquitetura moderna e
contemporânea.
A utilização de materiais nobres como o vidro e a madeira
fazem contraponto a elementos mais despojados como a
laje aparente e o peitoril com pintura preto fosco.

BRUNO B. LINS E MELLO

Arquiteto CAU – A74124-8
bruno@linsemello.arq.br
LINS E MELLO ARQUITETURA LTDA.

Rua Dr. João Asfora, 26/502
Ilha do Leite - Recife – PE
CEP 51020-041

Nesse projeto utilizamos o sistema de piso elevado
PISOAG em dois níveis e fizemos uma composição com
dois revestimentos, o vinílico madeirado e o carpete
em réguas. Finalizamos com persianas pretas para dar
sofisticação e controle de luminosidade em todo o
ambiente. Em todos os revestimentos tivemos como
parceiro a A Carneiro Home.

Av. Eng. Domingos Ferreira, 2902
Boa Viagem Recife PE - (81) 3081.9192
www.acarneirohome.com.br
acarneirohome

talentos da arquitetura pernambucana

Andréa Calabria
o primoroso detalhe por trás
de um projeto corporativo
por Ana Paula Bernardes

S

Andréa Calabria

eja uma fachada empresarial,
um escritório ou mesmo um
empreendimento voltado para
atender o varejo, embora se tratando
de três tipicidades distintas citadas,
todos comungam de uma mesma
premissa: para que um projeto
corporativo saia esteticamente belo e
funcional, o segredo está em revelar
integralmente a alma daquele negócio.

detalhamento do tipo de negócio
realizado. “O cliente me passa todo
esse briefing, e é em cima desses
dados que pensamos na criação do
layout. Há uma troca de expertise nesta
hora. Do cliente, que é quem conhece
profundamente sobre sua empresa,
e o escritório, que deverá criar um
layout adequado para isto”, explica a
arquiteta.

Para a arquiteta Andréa Calabria, tudo
começa com uma conversa franca
com o cliente que contrata o projeto,
destacando itens primordiais do
funcionamento da empresa, como por
exemplo, quantas pessoas trabalham
naquele espaço, o percentual de
crescimento de cada área, se há
ligação entre os setores, projeção e

Em mais de 20 anos dedicados à
arquitetura, Andréa Calabria coleciona
vários projetos para o segmento
corporativo. Embora seja um nome
muito ligado à área de interiores
e grifado em várias Casas Cor no
Estado, a arquiteta ressalta que não
há preferência por tipo de projeto
realizado, porém confessa que atuar
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para área corporativa é um desafio que
assume ainda mais responsabilidade.
“É algo muito interessante. Fazer
arquitetura corporativa é poder
aprender com vários setores. Eu lembro
que quando eu fui fazer o primeiro
projeto de uma loja de motos, eu tive
que saber como a empresa ia funcionar.
Então fui estudar sobre o veículo e este
projeto envolveu também uma rica
pesquisa dentro dos concorrentes para
depois chegar no que é. Depois vieram
muitas outras lojas. Imagina que se essa
criação não funcionar, aquela empresa
não funcionará adequadamente
também. Isso é o que eu chamo de
layout vencedor”, destaca.
Com a velocidade da informação

Fotos: Rogério Maranhão

e necessidade de adequação da
comunicação dentro das empresas, é
comum que as mudanças na estrutura
física do negócio sejam constantes. Essa
sazonalidade também responde como
uma necessidade primordial dentro
da arquitetura corporativa. “Layout é
algo que você pode modificar sempre.
Existem empresas, por exemplo,
que requerem mais adaptabilidade,
já outras são mais estáveis. Não é a
arquitetura que vai determinar isso e
sim, o dinamismo daquele negócio”.
Se pudéssemos traçar uma linha do
tempo da arquitetura voltada para
as empresas, veríamos a evolução
de layout que essa também precisou
adquirir. E não é à toa. Os projetos
voltados para esta área, segundo
Andréa Calabria, têm que ser versáteis
e admitem espaços mais abertos,
com a possibilidade, muitas vezes,
de comunicação entre os setores
para troca de ideias. “Hoje é possível
encontrar algumas tendências como
os departamentos se dividindo em um
espaço amplo cercado de aquário de
vidro. A lógica é que as pessoas tendem
a produzir melhor quando estão sendo
vistas. Atualmente também temos
muitas pessoas jovens dentro das
empresas e que acham que quanto
menos parede, melhor para o ambiente
de trabalho. Já os gerentes também
querem estar junto com suas equipes,
pois acreditam que assim conseguem
administrar melhor as pessoas”,
explica.
Em cima disso, outro item importante
dentro das organizações diz respeito à
hierarquia dos cargos. Andréa aponta

Layout é algo que você pode
modificar sempre. Existem
empresas, por exemplo, que
requerem mais adaptabilidade,
já outras são mais estáveis.
Não é a arquitetura que vai
determinar isso e sim, o
dinamismo daquele negócio"
que o isolamento acústico segue como
sendo uma palavra de ordem. “Essa
proteção serve para a diretoria, ou
mesmo salas de reuniões, que devem
estar impermeáveis, para que todos ali
sintam-se confortáveis com o que vai
ser tratado. Geralmente é um ambiente
mais sofisticado, ideal para receber. Em
alguns casos, tem diretor que quer ver
e ser visto, em outros, não. Depende
muito do segmento”.
Algo muito comum na arquitetura é
que, se um projeto der certo, tanto
esteticamente, quanto na função
pretendida, o arquiteto é “anunciado”
para amigos e até concorrentes. “Eu
acredito que isso se deve ao fato
de arquitetura ser muito pessoal.
Você tem que entrar na vida daquele
negócio, ou daquela família e ter
sintonia. Daí, flui. Por isso é muito
comum esta indicação acontecer”.
Quanto se compara a um projeto
de pessoa física, todos que habitam
naquele espaço devem colocar para o
arquiteto seus anseios, seu modo de
vida e o que esperam de um projeto
finalizado. Já no caso de arquitetura
comercial, é preciso ainda lidar com

as opiniões diversas dos sócios. “A
gente tem que entrar num consenso.
O arquiteto tem que dar a opinião
e muitas vezes é a arquitetura que
impera nisso. A voz final tem que ser do
cliente, mas a opinião técnica tem que
pesar também”, adverte Andréa.
Na busca por soluções inovadoras,
o estudo dentro do mercado de
arquitetura é freqüente e isso só auxilia
no desenvolvimento do potencial
criativo. Andréa conta que o mercado
hoje conta com produtos primordiais
para o dia a dia das empresas, que
ajudam diretamente nas suas criações.
Um desses exemplos é a A.Carneiro
Home, que reúne, num só local, vários
elementos para a área corporativa. “O
cliente e também o arquiteto precisam
ter essa facilidade de encontrar
suas necessidades num só espaço,
bem como de sabermos que tipo de
soluções arquitetônicas podem ser
mais indicadas para tornar aqueles
ambientes não só funcionais, mas
também confortáveis e sofisticados”,
reforça a arquiteta que ainda
destaca que o trunfo de um projeto
na área comercial é poder ajudar
na manutenção de uma marca ou
mesmo, auxiliar na melhor estratégia
de visibilidade, posicionamento e
operacionalização daquele negócio.

Serviço:
Andréa Calabria arquitetura
Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2939 SL1102
Empresarial IBC - ESPINHEIRO
(81) 3127.3930 | 9 9989.0746
www.andreacalabriaarquitetura.com.br
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Automação Residencial
Ambientes Inteligentes e mais sustentáveis

A

tecnologia se desenvolve
mais do que nunca
nos últimos anos. Não
é surpresa, que os projetos
arquitetônicos residenciais ou
corporativos também sigam
esses mesmos passos — e é
imprescindível destacar para os
clientes que a sustentabilidade e
automação residencial andam de
mãos dadas.

escritório, da sua sala de estar, do
seu cinema, podendo controlar
até persianas, ar condicionado,
projetores, telas lift e muito mais,
uma combinação perfeita de
conforto e tecnologia. Atendendo
as necessidades dos clientes que
querem praticidade, economia, e
principalmente sustentabilidade.

A automação de ambientes
permite a criação de uma
nova interação, promovendo
novas soluções usando as mais
novas tecnologias. Há 4 anos,
o empresário Everaldo Pereira
da Silva comanda a Morhar
– Tecnologia para Ambientes
no mercado pernambucano,
oferecendo produtos e
serviços projetando ambientes
inteligentes com sistemas de
automação que chegou para
inovar, proporcionando uma
experiência incrível, controlando,
gerenciando e personalizando
cada detalhe de sua casa, seja
em iluminação, qualidade som,
alta definição de imagem do seu

Automação: iluminação, áudio e vídeo
Sala de Estar da Casacor PE 2018
Escritório : Santos&Santos Arquitetura

Missão, Visão e Valores
Missão - Comercializar produtos e serviços
destinados a automação para ambientes,
trazendo as melhores e mais modernas
tendências do mercado, proporcionando
conforto, segurança aos clientes.

Visão - Ser líder no mercado nacional

como referência para nossos clientes
como profissionais comprometidos e
capacitados, oferecendo serviços com
excelência e ótima qualidade.

Valores - Excelência no Atendimento,
Inovação, Ética, Respeito e
Comprometimento com o cliente.

Automação: iluminação, áudio e vídeo
Arena Arbor da Casacor PE 2018
Arquiteto Paulo Carvalho

Diferencial do Mercado
•
•
•
•
•
•
•

Automação: iluminação, áudio, vídeo e cortinas Sala
Off Black da Casacor PE 2018
Escritório: Dubeux+Vasconcelos Arquitetura

Buscar sempre novos conceitos em tecnologia;
Inovar e ir além das expectativas do cliente;
Desenvolver projetos personalizados para seu ambiente;
Equipe de especialistas em projetos de automação,
arquitetos, engenheiros e designers;
Equipe de pós venda;
Técnicos de instalação certificados;
Manter um relacionamento personalizado com cada cliente.

Morhar - Tecnologia para Ambientes
Rua Padre Bernardino Pessoa, 247 B
Boa Viagem - Recife – PE
www.morhar.com
(81) 9.9854-2333 / (81) 3038-3719
e-mail: everaldo@morhar.com

ESPAÇO DO ARQUITETO

A união entre
o clássico
e contemporâneo
U

m apartamento desenvolvido e projetado com uma
atmosfera contemporânea e referências clássicas
distribuídos em 256 m² para o bem estar e convívio da
família. Contextualizando essa atmosfera, mobiliário
assinado por Jader Almeida e Ronald Sasson contracena
com peças antigas e artes de Reynaldo Fonseca.

Romero Duarte & Arquitetos
Romero Duarte

Rua Joaquim Carneiro da Silva, 360
Boa Viagem 51011-490 - Recife - PE
(81) 3222.0971 / 3241.6159
contato@romeroduarte.com.br
www.romeroduarte.com.br
Fotos: Gustavo Soter
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STONE
BAR
Maria Manoela de
Paula e Rebecca Fuiza,
estreantes na Mostra
e inspiradas pelo tema
da CASACOR 2018,
que propõe a “Casa
Viva”, a dupla trouxe
um ambiente baseado
em um dos quatro
elementos básicos da
natureza: a terra.

Foto Walter Dias

O conceito do Stone Bar
é guiado pela inspiração
natural, desde a paleta
de cores terrosas aos
materiais utilizados
como mármores,
pedriscos, cobre e
muitas plantas. Como
partido arquitetônico,
um dos desafios foi
usar os pilares e vigas
existentes na antiga
construção.

Maria Manoela de Paula e Rebecca Fuiza

DE PAULA & FUIZA ARQUITETURA
(81) 3129-6080
Rua Visconde de Jequitinhonha, 279 sala 704
Boa Viagem - Recife | PE

Fotos Débora Nascimento

Uma sala pra
chamar de sua!

Alysson Albuquerque

Rodrigo Malvim

Contamos ainda com peças
de arte do acervo pessoal de
Janete Costa.

O ESTAR ÍNTIMO respira
aconchego. Nossa intenção
foi criar um espaço em que se
possa reconectar- se consigo
mesmo.
Um ambiente em tons
terrosos, com luz baixa e
atmosfera de acolhimento.
Brindamos os visitantes
com obras de arte dos
pernambucanos José Paulo,
Joelson e Nicola e do paraibano
José Rufino.

No mobiliário temos como
destaque a “Poltrona
Esfera” desenhada em
1968 por Ricardo Fasanelo,
comercializada pela Itálica
Casa.
Chamamos a atenção
também para o “Sofá Spot”
da Decameron, desenho
premiado do Studio Ninho,
disponibilizado pela loja Casa
Pronta.
Enfatizamos igualmente o
“Banco Estação” de Rodrigo
Ambrósio em parceria com
Domingos Tótora.
Apresentamos ainda ao público
um banco em madeira com
4 metros de extensão de

Fernando Ancil e uma mesa
lateral, desenho autoral do
escritório, executada pela
Vivere Casa.
A Todeschini executou uma
estante ripada em madeira
com nicho luminoso para expor
as peças de Janete.
Tivemos como parceiros nesta
edição do evento: Allumé,
Bem Decor, Arbor, Adroaldo,
Iquine, Elizabeth, Amparo
60, Casapronta, Itálica Casa,
Todeschini, Vivere Casa, Vivix
e Finni.

ALBUQUERQUE + MALVIM ARQUITETURA

Alysson Albuquerque e Rodrigo Malvim
Rua Dr.Berardo, 101 Madalena – Recife PE
@ALBUQUERQUEMALVIM
(81) 99608.4095

moda Empório hd

ARTE SACRA

LANÇA COLLAB COM A EMPÓRIO HD
por Redação Terra Magazine

A

nuance única e detalhes
refinados são destaques
em nova coleção da Arte
Sacra, lançada na Empório HD,
que traz há 15 anos as mais
famosas multimarcas do Brasil.
Realizando sonhos da sociedade
pernambucana, marca mais
uma vez sua proposta de alta
costura com este lançamento
comandado pelo empresário
Heracliton Diniz.
Sua trajetória celebra o sucesso
e reconhecimento das clientes
pela marca, que agora ganha
reforço com sua participação na
“Collab Arte Sacra Verão 2019”,
a partir de convite das gêmeas
Carolina e Marcela Mallory no
desenvolvimento do projeto.
A parceria com a Empório HD

resultou na criação de quatro
peças do Verão 2019, inspiradas
na delicadeza e beleza singulares
da flor Vitória Régia.
O tom escolhido para permear
a coleção foi a cor broto verde,
uma referência à energia e
vitalidade da paisagem tropical.
A questão da sustentabilidade
e da responsabilidade social
norteam pautas do dia a dia da
Collab, que ainda destina parte
das vendas das peças para o
“Instituto Social Casa de Mãe”.
A ONG, que integra o programa
Brasil Foundation, oferece
projetos de apoio à mulheres
por meio da capacitação,
empreendedorismo e educação
infantil.
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EMPÓRIO HD
Av. Eng. Domingos Ferreira, 1076 - Boa Viagem
(81) 34669150 | 999493569
Pça do Entroncamento, 185 - Graças
(81) 30316745 | 999341209

emporiohd

DIÁRIO DE BORDO JOÃO OLIVEIRA

O espírito do

ALASKA

por João Oliveira
Diretor de Operações da Volvo Cars Brasil

M

ais importante
que acumular
quilômetros,
cidades e países, temos
a oportunidade de nos
desfazermos da nossa
individualidade e, muito mais
experimentando que somente
vendo, crescermos como ser
humano.
Imbuídos desse espírito de
experimentar a diversidade e
evoluir com ela, minha esposa
Juliana e eu procuramos
sempre embarcar em jornadas

que nos ajudem a retornar
para casa cheios de reflexões
na bagagem. Foi assim que, em
uma delas, tivemos a felicidade
de conhecer o Alaska.
Comprado da Rússia pelos
Estados Unidos em 1867
por 7,2 milhões de dólares –
4,74 dólares por quilômetro
quadrado – o quadragésimo
nono estado americano
continua até hoje despertando,
devido a seus extremos, a
imaginação de todos. Rico
em fauna, flora, paisagens
exuberantes, culinária
excepcional e atividades
culturais, o Alaska é um
destino que certamente deve
ser experimentado pelos
brasileiros.

Viajamos de uma das formas
mais tradicionais de se
conhecer o Alaska: um cruzeiro
marítimo de duas semanas
entre Seattle e Anchorage.
Ketchikan é famosa pelas
florestas temperadas úmidas
onde habita o impressionante
urso negro, que pode chegar a
mais de 2 metros e 350 quilos.
Em uma trilha pelas florestas
tivemos a sorte de encontrar
alguns filhotes com a mãe,
incluindo um muito curioso nos
observando do alto de uma
árvore.
Continuando a busca por
animais, pudemos encontrar
nos mares de Juneau – capital
do estado – as enormes

“Viajar! Perder países!
Ser outro
constantemente,
Por a alma não ter raízes
De viver de ver somente!”
A primeira estrofe do
poema “Viajar! Perder
países”, do grande poeta
português Fernando
Pessoa, representa um
belo conselho sobre
como aproveitar bem
uma viagem.

fotos arquivo pessoal

baleias jubarte. Animais migratórios,
com a chegada do inverno elas nadam
até o Havaí para fugirem do frio e se
reproduzirem. Passado o inverno, fazem
todo o caminho contrário. Estes gigantes
de 10 metros e 40 toneladas têm uma
mancha na cauda que é única para cada
indivíduo, como a impressão digital
nos seres humanos. Durante várias
horas pudemos observar o majestoso
movimento das baleias jubarte levantando
a cauda e mergulhando rumo a algum
desafortunado cardume de peixes prestes
a servir de alimento para essas belas
criaturas marítimas.
Além dos ursos e baleias, é possível
observar diversos outros animais de uma
fauna riquíssima, incluindo a águia careca
americana, lontras e leões marinhos.

Outro ponto alto são as majestosas
paisagens, principalmente os glaciares.
Visitamos o Hubbard, que tem
impressionantes 122 quilômetros de
extensão e chega a ter 120 metros de altura
em algumas partes. Contemplar frente
a frente essa imensa parede de gelo em
meio ao enorme silêncio do local é uma
experiência transcendental.
Algumas vezes, no entanto, o silêncio é
interrompido por um altíssimo rugido de
blocos de gelo se desprendendo e caindo
ao mar, lembrando ao observador como a
natureza pode ser forte e impiedosa.
Não bastasse toda a riqueza natural,
também impressiona a diversidade cultural
que encontramos no Alaska.
Mistura rica das várias culturas ancestrais,
como os Tlingits e os Eskimos, com os
colonizadores russos e posteriormente
os americanos essa diversidade pode
ser observada em diversos museus
interessantíssimos em cidades como
Anchorage e Sitka.
Tivemos a oportunidade de assistir a uma
apresentação de dança folclórica russa
em Sitka, realizada por um grupo formado
apenas por mulheres que têm como
objetivo preservar as tradições culturais.
Técnica apurada e leveza emocionantes!
Todas são amadoras e fora da temporada
turística se dedicam a outras profissões.
Após duas semanas expostos a esse mar de
diversidade, voltamos para casa com ainda
mais certeza de que realmente as viagens
mudam as pessoas. Missão cumprida!
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DIÁRIO DE BORDO CATAMARÃ TORO

Diário de Bordo - REFENO

CONFRATENIZAÇÃO
EM ALTO MAR

Comemoração da chegada na
Ilha de Fernando de Noronha

por Guilherme Veiga

D

esatracar o barco do Cabanga
é bem mais difícil do que se
imagina. Ver nossas famílias
acenando do píer e tentando
fingir tranquilidade, enquanto
as lágrimas dos nossos filhos se
tornam inevitáveis, faz amolecer
até os corações mais endurecidos. A
verdade é que não se trata de uma
grande aventura como as crianças
imaginam. A regata é um momento de
contemplação e de fortalecimento das
amizades.
A tripulação do nosso veleiro, VALE
DO AVE TORO, é bastante eclética.
Esse ano entraram na equipe Rodrigo
Carvalho, Eduardo José Rosa e o
estilista Ronaldo Fraga, que desenhou
as nossas canecas, os uniformes e o
Prato da Boa Lembrança. O restante
do grupo é composto por Cleidson
Nunes (Capitão Torpedinho), Aníbal
Fernandes (Chef Biba), Armando
Garrido Filho, Edvaldo José Cordeiro
dos Santos, Jerreneri Vital Ferreira
(Capitão Jerry), Leonardo Accioly,
Pedro Henrique Reynaldo Alves, Pedro
Otavio dos Santos, Rafael Machado e
por mim.
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Na largada, centenas de pessoas
aguardam ansiosas os barcos
passarem pelo Recife Antigo. Nossa
tripulação se apressa para subir as
velas. Corações acelerados, muita
expectativa e a certeza de que
viveremos momentos incríveis.
Dada a largada, o velejador e chef
Biba, que comanda dois renomados
restaurantes em Recife, entra na
cozinha do barco para preparar muitos
dos pratos que serão servidos ao
longo da travessia. O Recife vai ficando
para trás. O sol se põe e a ansiedade
passa. Já não se avista mais terra.
Recebemos um alerta de ventos
fortes e ondulações de até 2,8 metros.
Nada preocupante. Continuamos
com a nossa maratona gastronômica
degustando todas as opções do
cardápio dos restaurantes Chicama e
Chiwake. Nada como ter um chef de
cozinha na equipe!
A madrugada chega. Divido o turno
com o capitão Jerry Vital, que
conhece como poucos sobre vela,
mar e pescaria. Lembramos de

alguns velejadores que queriam estar
presentes nessa edição da regata. O
Adriano e a Aline, do canal no Youtube
chamado #SAL, fizeram o mais belo
documentário já produzido sobre
a história da REFENO, mas nunca
tiveram oportunidade de participar
dela. Outra ausência sentida foi o
desfalque na tripulação do Zenith,
onde moram Gustavo, Paloma e
Catarina. As duas, mãe e filha, tiveram
que ficar em São Paulo por questões
médicas, hoje já resolvidas, enquanto
o capitão permaneceu a bordo para
levar o restante da tripulação até
Noronha. Eles também têm um canal
no Youtube, Vida a Vela.
O sol começa a nascer à leste. O vento
aperta. Uma das velas não aguenta e
rasga. “Perdemos a Genoa”, anuncia
Pedrinho. O barulho acorda o resto
da tripulação. Enquanto isso, ouvimos
no rádio VHF um pedido de resgate:
“Atento, atento, atento, o catamarã
Jahu2 acaba de quebrar o mastro e
está à deriva”. A situação preocupante
logo é tranquilizada. Ninguém se
machucou. Os veleiros Algo+ e
Aventureiro partem para o resgate.

fotos arquivo pessoal

Foto oficial - Tripulação na hora do embarque

A festa da premiação em Fernando de Noronha

o que realmente
importa é o clima de
união, como se todos já
fossem amigos há muito
tempo. Quem nunca foi,
nunca saberá como é"
Moqueca do chef Biba Fernandes em Noronha

Tudo termina bem. E o prêmio Fair
Play da REFENO é entregue para a
tripulação dessas duas embarcações.
Já passa das 10 horas da manhã
quando Armando Garrido anuncia:
“Hora do Superman”. A turma
se anima. Chegou o momento do
banho no meio do Oceano Atlântico.
Devidamente amarrados ao barco, um
a um, os tripulantes pulam na água
e curtem o momento. Horas depois,
Eduardo corre para uma das varas de
pesca e fala: “Peixe na linha!”. Com o
almoço garantido, Jerry e Biba fazem o
sashimi da viagem.
A noite cai. Para o jantar, macarronada
com camarão, acompanhado de um
bom vinho. Pelo radar identificamos
o veleiro J One, do Gaúcho. Ele
costuma velejar em solitário, exceto
na REFENO, assim como logo voltará
a fazer o velejador Elio Somaschini,
que completou uma volta ao mundo,
a bordo do seu saudoso Crapun,
rendendo o livro: “O que sobra de
uma viagem: histórias de um velejador
em solitário”.
Ainda durante o jantar Ronaldo Fraga
comenta como é bom fazer parte de

uma tripulação em que todos não dão
a menor importância para o destaque
profissional de cada um. Na verdade,
ninguém nem se interessa por isso.
No barco, o que realmente importa,
segundo Eduardo, “é o clima de união,
como se todos já fossem amigos há
muito tempo. Quem nunca foi, nunca
saberá como é”.
Durante a última madrugada é o
momento de escutar as hilárias
histórias do capitão Torpedinho,
que tem milhares de milhas náuticas
navegadas. Ele é um velejador
bastante conhecido no meio,
acolhendo na Marina Angra da Ilha,
em Igarassu, diversas embarcações
que cruzam a costa brasileira e que
divulgam suas aventuras nos seus
canais do Youtube, como o SV Delos,
o SV Leodaxx, a família Shurmann,
dentre tantos outros.
O dia amanhece e ainda estamos
navegando. Como é bonito avistar a
ilha com milhas de distância. O clima
da chegada faz todos se agitarem.
O espumante é separado. Rodrigo
inicia uma live para compartilhar
esse momento mágico que é concluir
uma REFENO. Rafael Machado,
habitualmente contido, grita e se
abraça com os demais tripulantes.
Chegar à ilha de Fernando de Noronha

Prato da Boa Lembrança

de veleiro é entrar pela sua porta da
frente. É descobri-la na sua forma
mais bela.
Rodrigo fez história ao ser o primeiro
cadeirante a completar uma REFENO.
Vê-lo no pódio recebendo o troféu
e chamando toda a tripulação para
dividir um momento de glória, que
era exclusivamente dele, fez todos
nós irmos às lágrimas. A união da
tripulaçao nos define.
E o que resta de uma viagem como
essa? As lembranças de dois dias,
que irão reverberar em nossos
corações pelo resto de nossas vidas.
Isso é o que sobra de uma viagem.
A 1ª colocação na Classe Turismo foi
apenas uma grata surpresa ao final de
uma linda travessia!

Por Maurício Júnior

fotos Tsuey Lan Bizzocchi/Cabanga

Cabanga se
consolida
como um
dos maiores
clubes do
Brasil
por Clauber Santana

O

Cabanga Iate Clube
de Pernambuco é um
orgulho no Estado e,
cada vez mais, se consolida
como um dos maiores clubes
náuticos e sociais do Brasil.
Em diversas frentes, é
destaque em tudo que se
propõe a fazer.
Na área esportiva, acumula
títulos e conquistas nas
principais categorias da vela e,
mais recentemente, no remo.
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E, na parte social, está
acostumado a receber e
promover grandes eventos
em sua estrutura tanto na
sede do Recife quanto na de
Maria Farinha.
Comandado atualmente
pelo Comodoro Delmiro
Gouveia, o Cabanga foi
fundado em 1947, na Bacia
do Pina, e tem mais de 850
sócios que contam com
40 mil m² de área bem
estruturada.
Piscinas, churrasqueiras,
restaurante, academia de
ginástica, salão de festas,
sala de jogos, sala para
eventos, quadra de tênis
e um campo society à
disposição dos associados.
O clube preza sempre
pelo incentivo à prática
de esportes. Além da
estrutura para as mais
variadas modalidades de
forma amadora, o Cabanga
também investe em atletas
desde a base como na vela,
remo, canoagem, tênis e
badminton.

Na vela, aliás, é o celeiro
de grandes atletas no
Nordeste com conquistas
das principais competições
nacionais e internacionais.
Ainda nos esportes
náuticos, a “REFENO Regata Internacional RecifeFernando de Noronha” é o
principal evento promovido
pelo Cabanga.
Em 2018, 61 embarcações
se inscreveram na Refeno
com um aumento de 25%
em comparação às últimas
edições. Doze estados
foram representados, além
da Rússia e Grã-Bretanha.
Pernambuco teve o maior
número de participantes,
com 16 barcos. No total,
447 tripulantes competiram
na maior regata oceânica
da América Latina, vencida
pelo barco pernambucano
“Patoruzú”, com o tempo de
25h58min12s.
A competição também
se destaca pelas ações

sociais que, a cada ano,
beneficiam mais pessoas
em Fernando de Noronha.
Na última edição, os
velejadores inscritos na
regata doaram duas horas
em pelo menos um dia
para realizar atendimentos
médicos, odontológicos,
jurídicos, além de aulas de
vela e entrega de material
higiênico e esportivo na
Creche Bem-me-quer e na
Escola Estadual Fernando
de Noronha.
E em decorrência do
privilegiado posicionamento
geográfico da cidade do
Recife – é o ponto mais
próximo do Continente
Sul-Americano para as

embarcações que vêm
da Europa – o Cabanga
está inserido nas cartas
náuticas das grandes
navegações, recebendo
sempre velejadores de
todo o mundo durante suas
travessias.
Na área social, o Cabanga
proporciona aos associados
restaurantes de alta
gastronomia no Recife
e em Maria Farinha.
O clube tem em sua
estrutura renomados
estabelecimentos como
o Chicama, Cisne Branco
(Dona Lindalva), Bar da
Âncora e Restaurante
Comendoria.
Os eventos também
são atrativos para os

frequentadores do clube.
Nas sextas-feiras, a cada
15 dias, é realizado o
Happy Hour sempre com
um animado show e chopp
para sócios e convidados.
Mesmo em pouco tempo,
por ter sido iniciado neste
ano, o Happy Hour já é
considerado um sucesso
por sempre receber grandes
públicos.
O clube também é
requisitado por produtoras
para receber grandes
shows. Nos últimos meses
estivera presentes artistas
como Fagner, Fábio Júnior,
Paulo Ricardo, Gabriel Diniz
e Léo Santana, entre outros.
E já há novas atrações

confirmadas para o final
do ano como Ferrugem,
Thiaguinho, Imaginasamba
e Parangolé.
E para 2019, o Cabanga já se
prepara para sediar muitos
outros eventos, shows
e também ampliar a sua
estrutura.
O objetivo é sempre crescer
cada vez mais e solidificar
sua posição como um dos
maiores e melhores clubes
da região, sem deixar nada
a dever a qualquer outro do
Brasil.

terra magazine

| 55

Sinergia familiar pela excelência no atendimento

PONTUAÇÃO

À primeira vista, conforto e segurança
Sinergia familiar pela excelência no atendimento
Destacada entre as melhores
Avaliada pela ANS entre as melhores do Brasil
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ODONTOREALE - Plano de Assistência Odontológica
Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, 229 - Boa Vista, Recife - PE, 50070-110
(81) 3231-3941 | falecom@odontoreale.com.br | www.odontoreale.com.br

CASE DE SUCESSO VILLA EMPREENDIMENTOS

foto divulgação

VILLA
EMPREENDIMENTOS
Vencendo a crise e liderando o segmento no Brasil
por Marivan Gadêlha

V

elocidade de reposicionamento
e de compatibilização entre
aquisições de equipamentos,
projeções e cronogramas de
finalização de obras, essas são
as principais estratégias do
empresário Bruno Giestosa, da “Villa
Empreendimentos”, para vencer a
crise e transformar sua empresa na
maior do país no seu segmento.
Administrador de empresas, casado
e com três filhos, o empresário Bruno
Giestosa, de 41 anos, iniciou sua vida
profissional como empreendedor
aos 17 anos. Nestes 24 anos, foi
responsável pela “formatação”
de diversos modelos de negócios
exitosos, que hoje fazem parte de um
grupo empresarial sob o seu comando.
Entre estes negócios destaca-se
a criação da “Multiplic Factoring
Comercial”, em 2000, e da “Villa
Empreendimentos - Soluções em
Bombeamento de Concreto”, em 2007.
Nesse mesmo período, o lançamento
de loteamentos tem sido fruto de
atenção especial do empresário que,
no momento, vem focalizando o
empreendimento “Nova Gravatá”,
composto por 900 lotes e com Valor
Geral de Vendas (VGV) superior a R$
50 milhões.
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O grupo controla ainda 80% da
franquia máster do “Açaí Concept”
na Europa, maior franquia de açaí do
mundo. A empresa foi criada com foco
em produtos saudáveis de fast-food,
para consumidores de elevado padrão
de exigência.
O principal negócio do grupo, a “Villa
Empreendimentos” engloba soluções
para projetos de qualquer porte, na
locação de caminhões betoneira,
bombas e usinas de concreto.
A empresa cujo escritório central
ocupa um andar no Empresarial
JOPIN no bairro do Pina em Recife,
também ocupa aproximadamente
40.000 m2 de área, entre pátios e
galpões no município de Bezerros,
incluindo toda a infraestrutura
de pessoal, almoxarifado e de
oficinas de manutenção em todas
as especialidades, principalmente
de elétrica, mecânica, hidráulica e
pintura.
Com cinco sócios na sua composição,
o grupo empresarial passou a
contar com executivos como
Joaquim Tito, responsável pela área
operacional, além de Paulo Siqueira
e Horácio Forte, responsáveis pela
área comercial, com participações

diferenciadas a depender do negócio.
A Villa foi criada considerando o déficit
existente na época em Pernambuco
de bombas e de betoneiras de
concreto, assim como a expansão da
economia do estado, que entre 2009
e 2014 cresceu mais do que a do país.
Só para que se tenha uma ideia sobre
aquele momento de pujança, em
2010 quando o Brasil alcançou o 3º
maior PIB do planeta, 7,50%, o PIB de
Pernambuco foi de 9,30%.
Aproveitando esse crescimento
extraordinário, a Villa que chegou
a crescer 500% em um só ano,
com mais de 200 equipamentos,
atuou em obras como o Estaleiro
Atlântico Sul, Refinaria Abreu e Lima,
Ferrovia Transnordestina (até a sua
paralização), estádios da Copa do
Mundo em Pernambuco, Rio Grande
do Norte e Ceará, assim como nas
obras de transposição do Rio São
Francisco (em andamento).
Merece ainda destaque nesse
contexto grande parte das obras
do complexo da Fiat em Goiana
e, principalmente, da Companhia
Siderúrgica do Pecém – CSP, no Ceará.
A partir de 2014, quando a economia
começou desacelerar, a construção

Empresário Bruno Giestosa
civil que havia avançado de 19%
para 22% da economia do Estado,
entrou em crise. Toda a cadeia da
construção civil foi fortemente
impactada, incluindo a Villa. No pico
do crescimento, somente a Refinaria
Abreu e Lima chegou a ter entre 40
e 50 mil pessoas trabalhando em seu
canteiro de obras.
As principais empreiteiras que
trabalhavam na construção dessa
refinaria, foram “dragadas” pelo
escândalo de corrupção que veio
à tona quando da Operação Lava
Jato. Sem receber, passaram a
ter problemas de caixa e a dever
a fornecedores e empregados. A
Petrobras suspendeu as obras do
segundo “trem” de refino, deixando
a refinaria pela metade. A onda de
desligamentos só foi menor do que a
da construção de Brasília.
Nesse complexo cenário econômico,
o empresário reposicionou a Villa
estrategicamente com muita
velocidade, reduzindo a sua
infraestrutura e procurando adequar
a empresa à nova realidade do seu
mercado. Muitas empresas de todos
os segmentos não conseguiram se
reposicionar na velocidade necessária,
sendo arrastadas pela crise.
A estratégia de compras de ativos que
sempre norteou a gestão da empresa,
através da busca permanente pela
compatibilização entre os prazos de
pagamento, projeções de volumes de
obras e seus respectivos prazos de
finalização, permitiu à organização
atravessar a crise de forma exitosa.
A Villa chegou em 2018 com 95% de
todos os seus equipamentos quitados
e como a maior empresa de locação

de equipamentos de concreto do
país. Todo este sucesso passou a
exigir do empresário muito mais da
sua dedicação em relação aos outros
negócios.
Na crise o estado perdeu mais de
136 mil empregos. A Petrobras
Transporte S.A. – Transpetro, cancelou
a construção de navios encomendados
aos estaleiros Atlântico Sul e Vard
Promar. A Companhia Petroquímica
de Pernambuco – PQS e a Companhia
Integrada Têxtil de Pernambuco
- CITEPE, que juntas custaram
aproximadamente R$ 9 bilhões, foram
vendidas por algo em torno de R$ 1,2
bilhão para a mexicana Alpek SAB de
CV.
Essa situação seria ainda pior se não
fosse o polo automotivo de Goiana, na
Mata Norte. Um dos mais modernos
do mundo, que apesar dos gargalos
de infraestrutura, tem produzido para
além do mercado brasileiro. A fábrica
da Jeep e 16 de seus fornecedores
empregam juntas mais de 9.000
pessoas.
Nesse complexo contexto
socioeconômico, estudos recentes
demonstram que o impacto do
declínio ocorrido no Porto de Suape
é tão grande que a economia de
Pernambuco não mais voltará
a crescer acima dos patamares
alcançados pelo país antes da crise,
a menos que haja um “fato novo”
extremamente relevante.
Apesar das dificuldades apresentadas,
o empresário é muito otimista.
Ele acredita que, a partir de 2019,
haverá uma reestruturação nas
oportunidades do setor público e

privado, que naturalmente levará de
um a dois anos. Porém, ainda segundo
ele, se a economia voltar a crescer
pelo menos a taxas de 2,5% ao ano,
haverá queda na taxa de desemprego
e as obras de infraestrutura serão
reformuladas e retomadas.
Para enfrentar essa nova fase, a Villa
possui uma quantidade de bombas
de concreto em seus ativos, assim
como já adquiridas, suficientes em
conjunto para atender às demandas
do país, mesmo que a economia volte
a crescer nos patamares anteriores
ao da crise econômica, incluindo
equipamentos específicos e de grande
porte como o “Telebelt”. A empresa
é a única no país a locar esse tipo de
equipamento, que transporta em alta
velocidade, através de esteira e de
forma não confinada, qualquer tipo
de agregado, seja concreto, areia ou
brita.
Nesse novo momento, considerando
as oportunidades potenciais
relacionadas à retomada gradual
do crescimento econômico do país,
assim como o ambiente externo,
a empresa vem trabalhando com
foco na operacionalização de um
planejamento estratégico, que foi
elaborado com horizonte até 2020.
Com base neste planejamento,
foi criada a “Villa Internacional”,
utilizando todo o conhecimento
decorrente de seu case de sucesso
no país. A nova empresa, primeira
empresa de capital aberto do grupo,
está focada no mercado da América
do Sul, com atuação na Argentina,
num primeiro momento.
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ENOGASTRONOMIA LE CHEF BISTRÔ

Le Chef Bistrô
encanta com clássicos contemporâneos

por Redação Terra Magazine

U

ma história de paixão
pela gastronomia
que começou há
muito tempo, um sonho da
adolescente que tinha prazer
em cozinhar para família, que
cuidava inclusive das provisões.
Que se tornou realidade a
partir maio de 2017 quando a
restauratrice Luciana Bacelar
abriu o Le Chef Bistrô. “Com
o tempo e oportunidades
de viagens, fui conhecendo
as diversas possibilidades
apresentadas, seja nos
restaurantes mais estrelados,
seja nos mercados do mundo.
Senti que aquilo não seria mais
um hobby, mas uma profissão,
e decidi cursar Gastronomia” –
conta Luciana.

Camarão com Brie

Para coroar o processo, nasce
o Le Chef Bistrô, casa que, sob
consultoria da Chef Taciana Teti,
propõe uma visita aos clássicos
das cozinhas francesa e italiana,
com fortes concessões às
demandas atuais como opções
vegetarianas e sem glúten.

Chef Taciana Teti e Luciana Bacelar
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Quem não quer comer carne
vai ficar feliz em conhecer o
Tartar Vegetariano, feito com
abacate muito bem temperado.
Outra opção de entrada
são os Legumes Grelhados
no Char Broil, que chegam
aromatizados com ervas frescas
e acompanhados de pão sem
lactose e sem glúten.

O prato escolhido para iniciar
nossa viagem gastronômica
com uma entrada de tirar o
fôlego, o Camarão com Brie:
camarão sobre torradas de
brioche, queijo brie e mel, que
dá um toque adocicado. Para
acompanhamento o sommelier
recomendou um vinho branco,
Veo Grand safra 2016 - chileno
da região Valle de Curicó,
Lontué.
Continuando com duas
sugestões de prato principal,
o Tournedos Rossini, mignon,
brioche, foie gras, molho
de trufas, batatas cozidas
e aspargos grelhados. Um

Tournedos Rossini

Gnocchi da Terra

centenário prato francês criado
pelo grande Chef Marie-Antoine
Carême, em homenagem ao
compositor italiano Gioachino
Rossini, autor da famosa ópera
“O Barbeiro de Sevilha”.

de limão e guarnecido com
uma farofinha crocante, que
será acompanhado com um
vinho branco Ramos Pinto Duas
Quintas safra 2015 - português
da região do Vale Douro.

O vinho recomendado para
acompanhar foi o Angelica
Zapata safra 2013 – argentino da
região de Mendoza, uvas Malbec
colhidas em diferentes vinhedos
de altitude. No paladar é denso,
rico em frutas vermelhas e com
acidez refrescante.

Entre as sobremesas, atenção
para o Afogatto Le Chef, que traz
o tradicional encontro entre o
sorvete, a calda de chocolate
e o café, este preparado em
cafeteira italiana. O Crème
Brûlée de Doce de Leite é outro
irresistível. Os que, mesmo
assim, insistem na dieta, podem
se deliciar com a Mousse de
Chocolate que é feita com
base de abacate e cacau 70% e
acompanhada de crocante de
castanhas e coco. Tão gostoso,
que nem parece que é ligth.

Concluímos nossa viagem
gastronômica com o Gnocchi
da Terra, nhoque de banana da
terra servido com camarões
perfumados no coco e raspas

A decoração do Bristrô é
assinada por Turíbio e Zezinho
Santos, que menciona o início
do século XX em cartões postais
adquiridos em antiquários
e privilegia o salão de clima
intimista, com direito a um
bar e uma convidativa varanda
localizada na área externa.
Quem quiser mais privacidade,
pode optar pela sala reservada
para pequenos grupos de até 20
pessoas.
Serviço:
Le Chef Bistrô
Térreo do Gabriel Bacelar Corporate
Av. Eng. Domingos Ferreira, 1097
Boa Viagem, Recife
(81)3129 6393
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GASTRONOMIA ENTRE
ENOGASTRONOMIA
ENTREAMIGOS
AMIGOSO OBODE
BODE

ENTRE
AMIGOS
O BODE
COM TRADIÇÃO
NO REGIONALISMO,
AGORA APOSTA
TAMBÉM NA COZINHA
CONTEMPORÂNEA

H

á mais de duas décadas o
restaurante Entre Amigos
o Bode é referência na
gastronomia pernambucana pelo
seu cardápio com regionalidade
e a cultura da culinária local.
Sempre atendo às mudanças no
paladar do público, o restaurante
acaba de lançar novo cardápio,
com receitas contemporâneas,
assinado pelo Chef Executivo Felipe
Mirasierras, formado no primeiro
curso de Qualificação Profissional de
Cozinheiros, em São Paulo. Discípulo
de Paola Carosella e Érick Jacquin,
com os quais trabalhou na capital
paulista, Mirasierras atuou um
tempo em Londres, na Inglaterra,
no restaurante Gaúcho, com o Chef
Fernando Trocca.
A inspiração para elaboração das
novas receitas traz uma visão atual
da gastronomia brasileira e do
mundo, incluindo a cozinha latina e
clássica europeia, mas sem perder
a essência da casa, mantendo no
cardápio os clássicos que conquistam
os clientes até hoje.
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Raimundo Dantas e Chef Felipe Mirasierras
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Entre as principais novidades, a
inserção das Parrillas é um destaque
à parte. Cortes especiais como Ancho,
Chorizo e Prime Rib, além da opção
de Salmão na Brasa, podem ser
combinados com os molhos especiais
para o prato. Entre as escolhas,
desde o tradicional Chimichurri aos
preparados com Mostarda Dijon, o
Poivre Vert e o Béarnaise.
Outra opção entre os novos
acompanhamentos da casa são as
Humitas, bastante consumidas em
países como Bolívia, Peru e Venezuela.
O Riso Pastina é inspirada na culinária
italiana, uma massa leve, recheada de
mascarpone e espinafre fresco.
O Chef Mirasierras recomendou
alguns petiscos do novo cardápio
e um prato principal para nossa
viagem gastronômica que será
acompanhada com a cerveja
artesanal pernambucana DeBron
Pilsen Premium, puro malte de baixa
fermentação, dourada e com espuma
cremosa. Aroma que remete a cereais
e um suave floral de lúpulo, e sabor
leve e refrescante.

Iniciamos a harmonização com o
“Tagine de Bode” com couscous
marroquino, coalhada seca e ervas
finas, em seguida o “Provoleta com
Merguez”, com queijo provolone
maturado feito na grelha com
linguiça de cordeiro condimentada
acompanhada de torradas e o
“Crab Cake”, bolinho com carne de
caranguejo, acompanhado de molho
tártaro e salada verde.
A sugestão para o prato principal
foi a opção individual super leve, o
“Peixe Branco com Pupunha”, assado
e acompanhado de aspargos e azeite
de ervas frescas, todos formaram um
casamento perfeito para transformar
seu happy-hour mais prazeroso na
companhia de amigos e familiares.
Para os fãs dos Burguers a casa traz
o “Hambúrguer do Açougueiro”,
feito com blend de carnes especiais,
grelhado na brasa e acompanhado
de muito queijo prato e molho de
cebola agridoce, envolvido em pão
brioche do Galo Padeiro e batatas
fritas, e o “Hambúrguer a Cavalo” é
especialmente indicado para os que

não querem ter o pão na receita,
substituindo-o por um ovo frito,
servido com salda da Patagônia e
chips de mandioquinha.
As sobremesas também ganharam
uma repaginada e trazem a assinatura
de Anna Corinna, gastrônoma e
patissier de referência na região. Entre
os doces criados por ela, destacam-se
as Tortas Mousse de Chocolate e na
versão Oreo, além da Panna Cotta com
Coulis de Frutas Vermelhas.
Para quem já aprecia a culinária
do Entre Amigos e para os que
gostam de enriquecer seu paladar,
o novo cardápio do restaurante,
em Boa Viagem, é uma experiência
gastronômica saborosa e imperdível.
Como diz o Chef Mirasierras, é a
oportunidade de vivenciar a “alegria
em forma de comida”. Bom apetite!
Serviço:
ENTRE AMIGOS BOA VIAGEM
Rua Marquês de Valença, 50 – Boa Viagem – Recife-PE
(81) 3312.1000
www.entreamigosobode.com.br
Facebook: /entreamigosobode
Instagram: @entreamigosobode
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DICA DO CHEF LUCIANA SULTANUM

O prato da minha vida

M

uitas vezes me deparo com
essa pergunta: “qual o
seu prato favorito?” ou “o
que você mais gosta de cozinhar?”.
Sempre tento pensar rapidamente e
acabo respondendo coisas aleatórias,
sem muita convicção - o fato é que
tento fazer uma lista mental de pratos
favoritos e não consigo.
Me pergunto então se outras pessoas,
cozinheiros ou não, conseguem
responder assim, na lata, sobre seus
pratos favoritos…
Os pratos favoritos da minha vida têm
a ver com uma série de questões, na
maioria das vezes ligadas a processos
afetivos ou de memória e nem sempre
é possível reproduzi-los. Eles estão
ali, presos em um tempo, em um
momento, como uma pintura dentro de
um quadro.

Eu me lembro de, certa vez,
participando de um evento no Festival
Gastronômico de Tiradentes junto
ao meu amigo César Santos, quando
trabalhamos o dia inteiro na cozinha
junto a outros chefs, para fazermos um
jantar para umas duzentas pessoas.
No final do trabalho, o Juarez Campos
me serviu, em um prato fundo, um
risoto de linguiça com trufas brancas
que ele havia feito para o jantar.
Peguei uma colher e sentei no chão
da cozinha. Devorei então dois pratos
daquele risoto com um prazer tão
grande e tão imoral que ali, no chão
da cozinha de um hotel em Tiradentes,
aquele foi o prato da minha vida.
Mas os pratos favoritos nem sempre
estão ligados ao prazer de um
paladar já maduro, mas ao desprazer
de momentos da infância que só
se tornam prazerosos quando na
maturidade.

Isso me lembra do ano novo na casa
do meu avô, quando ele colocava
nozes espalhadas pela mesa e nos
mostrava como utilizar o quebra-nozes
para quebrar a casca e retirar a noz
de dentro. Eu gostava de quebrar a
casca, mas não apreciava o sabor das
nozes, que comia somente para poder
quebrar outra e outra. A noz crua, com
fiapos da palha que tem dentro da
casca, me levam ao local exato daquela
festa familiar, ao cheiro das velas
acesas que decoravam o ambiente e
ao meu avô, o melhor cozinheiro que já
conheci. O sabor das nozes e o barulho
da casca quebrada me trazem uma
perspectiva totalmente diversa sobre o
que significa um prato inesquecível.
O que teria que ter um prato então,
para se tornar inesquecível?
Uma comida tecnicamente
perfeita em um jantar com pessoas
desinteressantes certamente não seria
marcada na memória.
Os pratos da nossa vida estão
catalogados em um arquivo de páginas
e páginas de experiências, de alguma
forma representando momentos que,
através do paladar, buscamos reviver.

RECEITA | PAVÊ DE PANETONE E BANANA
INGREDIENTES
PARA O CREME
• 1 lata de leite condensado
• 2 latas de leite integral (medir na
própria lata do leite condensado)
• 2 colheres (sopa) de amido de milho
• 3 gemas
• 2 gotas de essência de baunilha
PARA O PANETONE E A BANANA
• 3 bananas cortadas em cubos grandes
• 2 xícaras de sobras de panetone
cortado em cubos
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 2 colheres (sopa) de manteiga
PARA A COBERTURA
• 3 claras
• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 200g de creme de leite
• Canela em pó

PREPARE A BANANA E O PANETONE
•
Aqueça uma frigideira e coloque a
manteiga;
PREPARE O CREME
• Quando a manteiga derreter,
• Dissolva o amido de milho em um
acrescente a banana e vá virando
pouco do leite e coloque todos os
para dourar;
igredientes em uma panela;
• Acrescente o açúcar e deixe a
• Leve ao fogo médio, mexendo sempre
banana começar a caramelizar;
até engrossar;
• Junte o panetone e misture tudo
• Retire do fogo e coloque em uma taça
muito bem;
grande ou em tacinhas individuais e
• Retire do fogo e coloque na taça
deixe esfriar
por cima do creme
MODO DE PREPARO
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PARA A COBERTURA:
• Bata as claras com o açúcar em
neve firme;
• Acrescente o creme de leite e
misture delicadamente;
• Coloque a cobertura sobre a
banana com o panetone na
taça.
• No momento de servir, polvilhe
um pouco de canela em pó.

Marie França Gastronomia é uma empresa que se dedica ao atendimento
personalizado na organização de eventos sociais e corporativos, atua também
com serviços de consultoria gastronômica para treinamentos e capacitação
de brigada de cozinha. Possui toda estrutura necessária para realização do
seu sonho, seja ele casamento, aniversários, bodas, mini weddings, brunch
e coffee breaks. Destaca-se pelo diferencial na apresentação, sofisticação e
profissionalismo, transformando amor em sabor.

mariegastronomia
( 8 1) 9 9 7 0 4 . 24 7 5
( 8 1) 9 9 9 16 . 9 74 0

LANÇAMENTO 46ª EDIÇÃO TERRA MAGAZINE

SOCIAL TERRA MAGAZINE

LANÇAMENTO DA
46ª EDIÇÃO TERRA
MAGAZINE
A Terra Magazine
reuniu amigos,
parceiros, clientes
que prestigiaram o
lançamento da 46ª
edição da revista, com
o empresário Halim
Nagem, fundador e
presidente da Nagem.
O evento aconteceu
na Concessionária
Audi Center Recife
que na ocasião
comemorou os 20
anos do Audi TT. O
som ficou por conta
do Duo PianoSax
com os músicos,
Willi Soares e
Anderson Galindo e
o DJ Sardinha com a
violonista Gizelle Dias
que deram um toque
especial ao evento
com apresentação do
Projeto House Duo –
Live Violin. O coquetel
foi assinado pelo
Buffet do Guaiamum
Gigante, além de
degustação de Ostras
da Ostramar e da
Debron Craft uma
cerveja estilo Lager
Premium lançada
em Long Neck pela
cervejaria artesanal
Debron Bier.
Fotos Beto Santana

Claudio Barreto, Halim Nagem e Maria do Carmo Veras

Carla Rio

Décio Padilha e Andrea Nunes

Paula Meira

Marcelo Felix, Nicholas Vicentine,
Silvana Mendonça e Mauro Moura

Antonio Carrilho e Fernanda Mossumez

Luciana Vitalino e Urbano Vitalino Neto

Halim Nagem Neto, Vanda Mota Nagem e filhas

Priscila e Bruno Schwambach

Renato Luna Melo

Fábio Silva

Felipe Alchorne e Viviane Alchorne

Juliana, Arthur Pereira e Maria da Conceição Tavares

Silvia e Eduardo Wanderley

Ronan Drumond

Fred Loyo e Eduardo Loyo

Alexandre Ferraz e Suzete Ferraz

Agildo Bezerra e Yuri Romão

Cassiano Perequito

Marivan Gadêlha

20 anos
do Audi TT

Edisio Aguiar e Henrique Amorim

Sérgio, Ana Claudia Xavier, Zilda e Aristone Marinho

Bruna Padilha e Mª Amélia Medeiros

Duo PianoSax - Willi Soares e
Anderson Galindo

Lino Bartolomeu e Adelucia Moraes

André Faria e Saulo Galvão

Thomé Calmon e Paulo Magnus

Silvana Mendonça, Pedro Almeida e Penha Almeida

Célia Labanca e Alexandre Lacerda

Múcio Novaes e Drayton Nejaim

Nethe Lima e Marcelo Souza

Alysson Albuquerque, Dyego Farias e Rodrigo Malvim

Ivan Viana, Paulo Azul e Gilberto Braga

José Augusto, Sheila, Marina e Thaísa Carneiro

Bruna, Flávio, Amanda Alves e Maria Carmelita

House Duo -DJ Sardinha e Gizelle Dias

Talita Inocêncio e Edvaldo Borges

Malu Carvalho e André Hunka

Edison Silva e Célia Lourette

Manoelito Moraes e Luciana de Paula Moraes

• ILUMINAÇÃO • SONORIZAÇÃO
• PAINÉIS DE LED EM ULTRA RESOLUÇÃO
• PAINÉIS DE LED ALTA DEFINIÇÃO ESPECÍFICOS PARA TRIOS ELÉTRICOS
• MÁQUINA DE FUMAÇA • MÁQUINA DE GELO SECO
• REFLETORES EM LED INDOOR E OUTDOOR,
• LASER, STROBOS, PISO EM LED • ESTRUTURA DE GRID
• ILUMINAÇÃO PARA AMBIENTES EXTERNOS
• ILUMINAÇÃO PARA AMBIENTES INTERNOS

Presente no mercado nacional como uma das líderes no seu segmento, a Moving
show iluminação, desenvolve soluções diferenciadas para atender a um público
exigente que busca qualidade e valorização de seu espaço, através da iluminação.
Nosso objetivo é transformar criatividade em realidade, eficiência em economia,
aproximando colaboradores, parceiros e clientes.

saúde

ACNE DO ADULTO
por Dra. Ana Carolina Coelho | CRM 13544 PE

Grávida come por dois?
por Dra. Fernanda Mossumez | CRM 12406-PE

A importância do acompanhamento nutrológico na gestação

A

gestação é um período
único e especial na vida
de qualquer mulher.
É quando o milagre da vida
sendo gerada dentro do corpo
acontece. São muitas emoções,
desde a felicidade, passando
pelo medo de dar tudo certo,
da preocupação do bebê nascer
com saúde, de não haver
nenhuma intercorrência no
parto, ufa! E principalmente, o
que acontecerá com nosso corpo
depois de toda avalanche de
hormônios que acontece durante
o processo.
Todas estas emoções e aspectos
acima citados influenciam na
ingesta dos alimentos que será
feita no dia a dia.
O mito do “desejo de grávida”, a
dúvida sobre qual a necessidade
de calorias diárias, o temor
de não deixar de se alimentar
de forma adequada para não
comprometer o crescimento
e saúde do feto fazem com
que muitas mães comam de
forma descontrolada e acabem
com problemas, não só de
autoestima, mas também de
saúde.
Afinal, o sobrepeso e a
obesidade aumentam o risco
de diabetes gestacional, assim
como o amadurecimento
precoce da placenta, trazendo
problemas para o bebê, além
de pressão alta que pode
provocar eclampsia com graves
repercussões, inclusive morte,
para gestante e concepto.
Do outro lado, também existe
o risco da desnutrição, não
apenas como a conhecemos
através de baixo peso, mas com
pessoas com peso adequado
que apresentam carência
de nutrientes essenciais à
manutenção de uma boa
gestação.
Tendo em vista todos estes
alarmantes aspectos é
fundamental que alguns
conceitos sejam estabelecidos.
Toda grávida sofre de inúmeras
alterações metabólicas. Na

parte digestiva, por exemplo,
temos a presença comum de
náuseas - vômitos, podendo
evoluir para um quadro mais
grave, que chamamos de
hiperêmese gravídica (em alguns
casos pode haver necessidade
de hospitalização, com
fornecimento de alimento por
sonda); aumento da sensação de
fome; diminuição da motilidade
gástrica e do ácido do estomago;
constipação intestinal.
Entretanto, mesmo com tantas
mudanças, uma curiosidade:
uma gravida não precisa comer
por dois!
No primeiro trimestre da
gestação, o aporte calórico em
média é em torno de 150 cal/
dia, o que corresponde a apenas
um iogurte ou uma barrinha de
cerais a mais na dieta.
No segundo trimestre, já há
necessidade de um maior aporte
calórico, que corresponde a
350 cal/ dia e no terceiro, o
equivalente a um pedaço médio
de lasanha ou uma pamonha, em
torno de 550 cal/dia.
Claro que temos que respeitar
as individualidades e este
cálculo é algo aproximado,
apenas para termos uma ideia
de quantitativo. Por esta razão,
muito cuidado com os exageros,
sob o pretexto de estar grávida e
aumentar o excesso de consumo
de alimentos. Lembre-se que
seu maior “desejo” precisa ser se
manter saudável.
Por todas estas razões, o
acompanhamento por um
profissional médico que
trabalhe com nutrologia é
parte essencial atualmente no
acompanhamento da gestante
pois ele é habilitado e capaz
em realizar uma avaliação
do ESTADO NUTRICIONAL
NA GESTAÇÃO, através da
investigação de doenças préexistentes, uso de medicações,
além de avaliação detalhada e
criteriosa do sistema digestivo,
incluindo o intestino, e a
presença de alergias alimentares.

Você sabia que a Acne não é uma doença de pele exclusiva
dos adolescentes e que cerca de 35% dos adultos podem
sofrer com o problema?

A

Acne Vulgar ou Acne Comum é aquela que acomete
aproximadamente 85% dos adolescentes, principalmente
os meninos, geralmente autolimitada, melhorando
consideravelmente até os 21 anos de idade. O fato de ser tão
comum se deve aos hormônios sexuais que, neste período da
vida, estão muito altos. Isto é normal e necessário para que as
mudanças do corpo aconteçam e o adolescente se torne adulto.
Já a Acne do adulto não é comum, e não deveria acontecer. Neste
caso, a Acne é secundária e associada a diversos fatores, internos
e externos, e deve ser sempre investigada.
A Acne do Adulto acontece principalmente nas mulheres e se
deve a diversos fatores, que podem ser encontrados isolados ou
associados, o que neste caso, faria a pessoa ter uma Acne mais
grave.
Os principais fatores externos relacionados com a Acne do
Adulto são:
Acne Cosmética: causada pelo uso exagerado ou inadequado
de maquiagens e cremes para a pele (por isso a importância
da orientação do médico Dermatologista quanto ao uso destes
produtos).
Poluição e Radiação solar: a poluição oxida e altera o sebo
produzido pelas glândulas, tornando-o mais “comestível” para
a bactéria da Acne e, junto com a radiação solar, provocam
inflamação da pele. (Por isso, nós médicos Dermatologistas,
recomendamos o uso de filtros solares específicos e adequados à
pele destes pacientes, com intuito de tratar e prevenir a Acne.)
Acne secundária a uma alimentação: baseada na ingesta de
uma quantidade grande de derivados do leite e alimentos super
processados. Já está comprovada cientificamente a associação
com estes tipos de alimentos e inflamação da pele, através da
liberação de alguns hormônios e mediadores inflamatórios no
organismo.
Acne secundária ao uso de medicamentos e suplementos:
inúmeros medicamentos orais e tópicos podem provocar
Acne, principalmente os Anabolizantes, Anticoncepcionais,
Corticosteroides, Antibióticos, Antidepressivos, entre outros. Os
suplementos vitamínicos, principalmente os do complexo B; os
suplementos proteicos, principalmente aqueles em que a proteína
é a caseína do leite, e os termogênicos.
Distúrbios hormonais: constituem a principal causa de Acne
na mulher adulta. Entre eles estão: a Síndrome dos Ovários
Policísticos, a Síndrome Plurimetabólica, a Resistência à Insulina,
além do Hipo ou hipertireoidismo. (Estes são os principais, mas
diversos outros distúrbios hormonais podem causar Acne e não
é incomum encontrar um paciente com mais de um problema ao
mesmo tempo, pois as glândulas do nosso organismo precisam
funcionar em equilíbrio e quando uma não vai bem, outras
também podem ficar alteradas.)
Por todos estes motivos, a Acne do adulto precisa ser muito bem
investigada, para que as causas do problema sejam diagnosticadas
corretamente e o sucesso do tratamento aconteça.
O paciente adulto com Acne deve procurar inicialmente o
médico Dermatologista especialista e, caso seja necessário, ele o
encaminhará a outros profissionais. Seja um adulto com a pele
linda!

jURÍDICO

SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
O que o grande público
não sabe sobre a Suprema
Corte Brasileira
Por Guilherme Veiga

O Supremo Tribunal Federal passou
a atrair a atenção de grande parte da
população brasileira em razão dos
julgamentos de repercussão nacional,
como o “Mensalão” e a “Lava Jato”.
O televisionamento das sessões
plenárias potencializou esse interesse.

1.580 pessoas, sendo 11 ministros, 19
juízes auxiliares, 115 assessores, 1.109
servidores e 326 estagiários.
Em 2017, o orçamento total do Supremo
Tribunal Federal foi de R$ 617,6 milhões,
dos quais R$ 544,6 milhões (88,2% do
total) foram destinados a despesas com
recursos humanos; R$ 21,4 milhões
(3,5% do total) a despesas de capital;
e R$ 51,6 milhões (8,3% do total)
destinadas a outras despesas correntes.
A despesa total do Supremo em 2017 foi
equivalente a 0,01% do Produto Interno
Bruto (PIB) nacional, correspondendo a
um custo de R$ 2,97 por habitante.
Quando se pega a média histórica
dos últimos 8 anos, verifica-se que o
Supremo Tribunal Federal julga muito:

Mas será o que o público em geral sabe
quantos processos o STF julga por ano?
Antes de revelar o número é melhor
apresentar um comparativo com outros
países, para que se possa ter uma
dimensão do trabalho desenvolvido pelo
STF.
A Suprema Corte dos Estados
Unidos, composta por 9 ministros,
recebe anualmente entre 7.000 e
8.000 processos. Cerca de 80 deles
são selecionados para julgamentos
colegiados. Nesses julgamentos são
realizadas as sustentações orais e os
ministros proferem seus votos.
O Tribunal Constitucional Alemão
tem 16 juízes e recebe em média
6.000 processos por ano. Cada juiz é
assistido por 4 funcionários judiciais
que têm experiência anterior em
outros tribunais, autoridades públicas,
advogados de escritórios de advocacia
ou universidades. No geral, cerca de
260 pessoas garantem que o Tribunal
Constitucional Federal possa cumprir
suas obrigações. Apenas 1% dos casos
são selecionados como de repercussão
constitucional; 99% são rejeitados. Por
isso, são julgados nas sessões colegiadas
apenas 60 processos por ano, em média.
Já no Brasil, o Supremo Tribunal Federal,
composto por 11 ministros, recebe
por ano mais de 100 mil processos.
Em 2017 foram proferidas 12.895
decisões colegiadas e 126.531 decisões
isoladas. No STF trabalham atualmente

Fontes

Segundo o CNJ, o Judiciário chegou ao
final do ano de 2017 com um acervo
de 80,1 milhões de processos que
aguardam uma solução definitiva. O
crescimento acumulado no período
2009-2017 foi de 31,9%, ou seja,
acréscimo de 19,4 milhões de processos.
Durante o ano de 2017, ingressaram 29,1
milhões de novos processos e foram
arquivados 31 milhões.
Os dados por segmento de justiça
demonstram que o resultado global
do Poder Judiciário reflete quase
diretamente o desempenho da
Justiça Estadual, com 79,3% dos
processos pendentes. A Justiça Federal
concentra 12,9% dos processos, e a
Justiça Trabalhista, 6,9%. Os demais
segmentos, juntos, acumulam 1% dos
casos pendentes. No período foram
proferidas 31 milhões de sentenças e
decisões terminativas, com aumento
de 707,6 mil casos (2,3%) em relação a
2016. Registra-se, também, crescimento
acumulado de processos julgados de
32,8% em 9 anos.

Em média, a cada grupo de 100.000
habitantes, 12.519 ingressaram com
uma ação judicial no ano de 2017. Neste
indicador são computados somente
os processos de conhecimento e de
execução de títulos extrajudiciais.
Muitos desses casos que tramitam nos
Tribunais Estaduais ou Tribunais Regionais
Federais vão parar no Supremo Tribunal
Federal, ocasionando esse excesso de
processos distribuídos anualmente
perante o STF.
Contudo, apesar do elevado número de
processos que chegam ao STF, em média,
apenas 3% desses casos têm as suas
decisões modificadas pela Suprema Corte.
Pelos números da tabela, podemos chegar
às seguintes conclusões:
1) o STF recebe muito mais
processos do que outras
Cortes Supremas;
2) se apenas 3% das decisões
são modificadas no STF,
gasta-se muito tempo e
dinheiro para confirmar
os julgamentos anteriores,
atrasando o fim dos
processos;
3) deve-se implementar
filtros de acesso ao STF mais
rigorosos para que a Corte
Suprema receba menos
processos e concentre seus
esforços naquilo que merece
sua atenção verdadeira.
Apesar de grande parte da população
ter passado a acompanhar os principais
julgamentos do STF pela televisão,
comentando os casos e dando “opinião”
sobre os julgamentos, o fato é que há um
gigantesco trabalho desenvolvido pelo
STF, longe dos holofotes, que merece ser
reconhecido.
A Corte Suprema tem conseguido reduzir
drasticamente o acervo de processos,
julgando mais casos do que lhe chegam.
Se conseguíssemos, no entanto, que
fossem adotadas medidas que filtrassem
mais os processos que a ela chegam, nos
aproximaríamos do modelo utilizado nas
cortes constitucionais da Alemanha e dos
EUA. E, neste caso, o Supremo poderia
concentrar seus esforços no julgamento
de processos com real repercussão
constitucional e, quem sabe, os casos
realmente relevantes teriam um desfecho
mais rápido.

CNJ: Justiça em Números 2018, acessado em 05.11.2018:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32 167.pdf
Supremo em Ação 2018, acessado em 05.11.2018:
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/fd55c3e8cece47d9945bf147a7a6e985.pdf
Sites das Cortes Supremas, acessados em 05.11.2018:
https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/Gericht-und-verfassungsorgan/gericht-und-verfassungsorgan_node.html
https://www.supremecourt.gov/about/justicecaseload.aspx
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=estatistica&amp;pagina=decisoesinicio
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artigo Eduardo de Hollanda Cavalcanti

Proteção de Dados,
a vez do Brasil
F

oi publicado no dia 15 de agosto
o marco regulatório brasileiro em
Proteção de Dados. O Brasil passou a
integrar o seleto time de países que
reconhecem a relevância dos dados
digitais e a necessidade de protegê-los.
O direito à privacidade sempre foi uma
matriz constitucional na era dos dados
físicos e agora recebe a devida estatura
legal no ambiente eletrônico.
Foi um primeiro e importante passo
para o ingresso definitivo do Brasil em
estabelecer garantias e a preservação
dos direitos fundamentais do “novo”
cidadão que surgiu com o meio digital.
Transparência no tratamento de
dados é preciso, desde a coleta até a
sua eliminação, deve ser observado
o consentimento inequívoco da pessoa.
Negócios digitais de grande porte
tais como o Facebook, Aphabet e
a Apple terão este desafio de se
adequar à legislação brasileira para se
manterem no mercado nacional. Os
seus termos de uso deverão adotar
uma linguagem clara e de fácil acesso e
ainda que permita ao cidadão realizar
uma escolha (aceite ou recusa) livre e
verdadeira.
É, sem dúvidas, um grande avanço,
sobretudo quando passamos a nos
“conectar” a legislação europeia
(GDPR), em vigor desde o mês de maio
passado. Em tempos de “cloud” a
transferência internacional de dados
é uma realidade ou uma virtualidade
real que os localizam em qualquer
parte do planeta. E, por isso mesmo,
as legislações dos países devem se
aproximar para fomentar uma troca
ainda mais intensa e segura.
A Lei n.º 13.709/2018 deve ser
entendida como um motor para o

desenvolvimento da nova economia,
pondo o humano no centro, mas junto
às novas tecnologias e não em conflito
com estas, pivotando os negócios
e acelerando as oportunidades que
resultarão em melhorias na vida das
pessoas.
Agora, teremos um ano e meio
para debater e internalizar as novas
regras, visando a embalar nosso país
a participar ativamente da Revolução
4.0. e, na frente, colher os bons frutos
do novo emprego e da retomada do
crescimento da economia brasileira.

O que está por trás da
Revolução 4.0

J

á faz tempo que busco fazer a
necessária transformação digital
na vida e nos negócios, tarefa nada
fácil, sobretudo pela minha formação
tradicional. No entanto, observo que
a cada evento sobre a nova economia
digital que participo, encanto-me mais
e mais com a ideia central de potenciar
as coisas, sutilmente não revelada.
E é isso, penso eu, que se torna muitas
vezes assustadora a velocidade e
a escalabilidade com as quais cada
atividade pode se apoiar para crescer
o seu business e torná-lo cada vez mais
capaz de atender de forma rápida,
assertiva e segura. Acredito que hoje
não há mais dúvidas sobre o timing
e o refinamento das informações
veiculadas nos canais digitais.
A dúvida recai exatamente no grau de
força da segurança que cada negócio
digital oferece ao seu usuário bem
como quais os mecanismos lhe são
oferecidos para reverter os excessos

ou a certeza de que os seus dados
não serão mais (mal) tratados e
ainda devidamente eliminados e não
mercanciados.
O fato é que a velocidade frenética das
empresas digitais conflita com uma
atitude mais reflexiva, arremessando
tais negócios a percorrer uma curva de
pico e depressão muito breve. Então,
acredito que a LGPD deve impactar
para melhor o ambiente virtual,
tranquilizando os titulares dos dados e
quem os trata.
O que não pode é as Startups, Scaleups
etc deixarem para fazer seu complience
de última hora, até mesmo porque
soa de modo paradoxal em face da
agilidade peculiar da nova economia.
Fica, portanto, o dever de casa para
as empresas brasileiras se adequarem
rapidamente e não perderem o ritmo.
SOBRE O AUTOR
Eduardo de Hollanda Cavalcanti
Advogado, colaborou com o 1º Programa Focado em
Proteção de Dados no Brasil com destaque em GDPR,
encontro este promovido com a Escola de Direito de São
Paulo (CEU) juntamente com a Universidade de Lisboa,
encontro este conduzido pelo Professor Doutor Alexandre
Pinheiro (ULISBOA)
Sócio-Fundador da Hollanda Cavalcanti Advogados,
Pós-graduado em Program for Management
Development – PMD pelo IESE – Business School /
Universidad de Navarra.
E é Membro da Comunidade de Juristas da Língua
Portuguesa – CJLP.

INDICO

A coletânea desbrava em 3 volumes as normas gerais
tributárias aplicadas aos municípios, os leading cases que
envolvem os impostos municipais – alguns ainda não julgados
pelo STF - e, por fim, a tão falada partilha das receitas
tributárias entre as municipalidades.
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HOLDING PATRIMONIAL
COMO INSTRUMENTO DE
PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO
por Marivan Gâdelha

H

olding é uma palavra de origem
inglesa que vem do verbo “to
hold”, que significa segurar,
controlar, manter.
Do ponto de vista empresarial, a
palavra denota sociedades que visam
principalmente adquirir quotas ou ações
do capital social de outras empresas,
com a finalidade de controlá-las.
Existem diversos tipos de holding;
neste artigo são tratados os principais
aspectos relacionados à “holding
patrimonial”, a mais importante de
todas.
Este tipo de sociedade apresenta uma
perspectiva de banco de investimentos e
de controle de sucessão, com economia
de tributos sucessórios e imobiliários.
Assegura principalmente controle
societário, minimizando dificuldades de
consenso e protegendo o patrimônio
pessoal do sócio ou acionista, frente as
inúmeras situações de responsabilidade
solidária das quais participa.
Proporciona incentivos fiscais na
tributação dos rendimentos dos bens
particulares como pessoa jurídica,
inclusive no caso do recebimento de
aluguéis, lucros e dividendos, juros e
transferência de bens, entre outros.
Permite a concentração do patrimônio
familiar com a finalidade de facilitar
a gestão coletiva, disciplinando a
participação de cada membro da família,
reduzindo eventuais conflitos familiares
no ambiente empresarial através da
despersonalização proporcionada pela
formação da pessoa jurídica.
A transferência dos bens para a
holding patrimonial ocorre através da
constituição da empresa, ou seja, a
partir da elaboração e do registro na
junta comercial do respectivo contrato
social, assim como pelo aumento do seu
capital social nele previsto.
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Como principais vantagens na sucessão,
destaca-se em primeiro lugar, a
possibilidade de doação de quotas
ou de ações em favor dos sucessores
com reserva de usufruto, eliminando a
necessidade de inventário.
Em segundo lugar, a isenção ou redução
do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação – ITCMD, a depender
do caso.
Em terceiro lugar, a utilização de
cláusulas de incomunicabilidade,
impenhorabilidade e inalienabilidade,
com o objetivo de proteger o patrimônio
dos sucessores, no caso de matrimônios
e eventuais dívidas futuras.
Em quarto lugar, o estabelecimento
de regras predeterminadas segundo a
vontade dos pais, eliminando o litígio
sobre a posse e a administração da
herança.
Por último, o fato de que na holding
o que é passível de penhora são os
frutos e rendimentos produzidos pelas
quotas ou ações, conforme a legislação
pertinente.
Como principais vantagens tributárias,
destaca-se em primeiro lugar, os lucros
e dividendos recebidos pela holding, que
são isentos de Imposto de Renda - IR e
de contribuições, se já foram tributados
na empresa investida.
Em segundo lugar, o fato de que nos
rendimentos dos aluguéis a tributação
não passa de 12,33%, contra 27,5% no
caso da pessoa física.
Em terceiro lugar, na alienação de
imóveis através de cisão, não existe
incidência do imposto “intervivos”,
ou sequer necessidade de escritura
pública, o que desonera sensivelmente a
operação.
Por último, nas sucessões hereditárias,
o recolhimento do ITCMD é realizado

sobre o valor das quotas ou ações, ou
seja, com base no histórico e não sobre
o valor de mercado como seria no
inventário comum.
Assim, para a criação de uma holding
patrimonial, num primeiro momento
deve-se constituir uma sociedade
empresária, de forma que todo o
patrimônio da pessoa física ou do casal
de patriarcas deve ser integralizado no
capital social da empresa.
Num segundo momento, as quotas
ou ações dessa sociedade devem ser
transferidas no próprio contrato social
para os herdeiros, mediante cláusula
de doação, estabelecendo o modelo de
distribuição de acordo com a vontade
dos doadores.
Após a integralização dos bens na
holding patrimonial, os patriarcas
terão total controle e gestão sobre
a sociedade e seu patrimônio, como
usufrutuários e administradores, de
forma que não há validade de ato
praticado pela sociedade, sem que haja
anuência dos doadores.
As cláusulas restritivas de
inalienabilidade, impenhorabilidade
e incomunicabilidade caracterizam a
holding patrimonial como modelo de
divisão de patrimônio em vida, evitando
a dilapidação após morte dos patriarcas,
reduzindo os custos tributários e
os desgastes que um processo de
inventário normalmente causa.
Logo, um planejamento sucessório
elaborado mediante a constituição de
uma holding patrimonial se apresenta
de forma extremamente atraente, pois
evita dilapidação do patrimônio, reduz
custos, litígios e, de forma diferenciada,
a demora de um processo de inventário,
que a depender do porte do patrimônio
a ser inventariado, pode se arrastar por
anos.

SOMOS
ESPECIALISTAS
EM CLIENTES

92

%

de clientes JLT satisfeitos*

Quando você escolhe a JLT, você é
atendido por especialistas técnicos
do seu segmento que se tornam
parceiros dos seus negócios.
Conte com o time reconhecido por
mais de 96% dos clientes pela ética,
profissionalismo e atendimento de
qualidade.
Estamos ansiosos para trabalhar
com você e vencermos juntos.

.........................................................................................
* Pesquisa de Satisfação Client First JLT 2017.

cinema

CINEMA SÃO LUIZ

O CHARME DA RESISTÊNCIA
por Sófocles Medeiros

P

ara a geração mais nova que
se acostumou a frequentar
apenas os “cinemas de shopping
centers” deve causar surpresa a
informação de que, nos anos 1970,
existiam no Recife muitos cinemas de
rua. Alguns bairros tinham mais de
um. No bairro de Campo Grande, por
exemplo, existiam o Éden e o Vera
Cruz. Em Casa Amarela, tínhamos o
Rivoli, o Coliseu e o Albatroz.
Só ali, no bairro da Boa Vista e
proximidades, existiam nos anos 1970
os “cinemas de rua” Cine Teatro do
Parque (fechado desde 2010 e ainda
esperando a reforma prometida), Boa
Vista, Polytheana, Soledade, Veneza,
Moderno,Trianon, Art Palácio, AIP,
Astor, Ritz e Ideal.
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E, nesse ano de 2018, o único
sobrevivente em plena atividade
na capital pernambucana está
completando 66 anos.
Localizado às margens do Rio
Capibaribe e na cabeceira da Ponte
Duarte de Coelho, o Cinema São Luiz
resiste bravamente como um dos
últimos cinemas de rua do Brasil,
mantendo viva sua concepção artística
e arquitetônica, que faz referências à
“Art déco” (um estilo que teve início
na Europa, em 1910 e que teve o seu
auge nos anos 1920 e 1930).
Foi inaugurado no dia 6 de setembro
de 1952, ocupando os 4 primeiros dos
13 andares (incluindo o térreo) do
Edifício Duarte Coelho. Na época, sua
lotação era de 1.340 lugares (hoje é
de 992 lugares). A 1ª sessão exibiu a

produção norte-americana “O Falcão
dos Mares” (um filme de 1951, dirigido
por Raoul Walsh e estrelado por
Gregory Peck e Virginia Mayo).
Destaque para os 2 vitrais da artista
plástica Aurora de Lima (1916-2016),
uma das fundadoras da Escola de
Belas Artes do Recife, que ficam ao
lado da tela, e o painel do pintor
vanguardista Lula Cardoso Ayres
(1910-1987), localizado no hall de
entrada. O teto, todo em madeira
e gesso, apresenta algumas partes
que simulam tapeçarias suspensas,
simbolizando as cruzadas e Luís IX da
França, o rei que se tornou santo e
ficou conhecido como “Luís, o justo”.
As pessoas de maior idade devem
lembrar do sucesso que eram as
“Sessões “Bossa Jovem” (sábados pela
manhã) e as “Sessões da Meia-Noite”
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(dos sábados para os domingos).
Só que, a partir dos anos 1970,
a oferta dos “filmes em casa”
(com o advento do videocassete)
e o surgimento dos shoppings,
contribuíram para a decadência
dos cinemas de rua e os seus
espaços começaram a ser vítimas da
especulação imobiliária, dando lugar
gradativamente a empreendimentos
como lojas comerciais e igrejas.
O Cinema São Luiz, que pertencia
ao Grupo Luiz Severiano Ribeiro,
resistiu a esse período, mas terminou
fechando em 2007. Foi quando as
“Faculdades Integradas Barros Melo”
(Aeso) arrendaram o equipamento
com a intenção de transformá-lo em
um espaço cultural, mantendo toda a
sua estrutura original.
Em 2008, porém, o prédio foi tombado

como monumento histórico pelo
Governo do Estado de Pernambuco
através da “Fundação do Patrimônio
Histórico e Artístico de Pernambuco”
(Fundarpe) e a reforma foi suspensa.
A Aeso desistiu oficialmente do
empreendimento em março de 2008
e a restauração do prédio continuou
através do Governo do Estado, que
passou a ser o novo arrendatário do
equipamento.
O cinema foi reinaugurado
oficialmente no dia 28 de dezembro
de 2009, com a exibição do longa
“O Baile Perfumado” (1976, dirigido
por Paulo Caldas e Lírio Ferreira). No
dia 12 de janeiro de 2010 foi aberto
oficialmente ao público.
Em 2011, o Governo do Estado
adquiriu o equipamento ao Grupo

Severiano Ribeiro, por R$ 2.584
milhões e assumiu definitivamente a
administração do cinema.
Em 5 de novembro de 2015 o São Luiz,
em sessão especial, inaugurou seu
sistema de projeção digital, ainda hoje
um dos mais modernos do Brasil.
Hoje temos o orgulho de possuirmos
um autêntico cinema de rua, retrato
vivo da nossa história, dotado de
equipamentos modernos e que
exibe, a preços acessíveis, uma
programação de excelente qualidade,
imune às influências daqueles que
se interessam apenas pelo cinema
comercial e de gosto duvidoso.
Agradecemos a colaboração de
Gustavo de Coimbra Santos, atual
gestor do Cinema São Luiz.
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dicas para leitura

filmes

ANA PAULA BERNARDES - @minhabibliotecaparticular

DO ZERO
AO GÊNIO

G

uto tem catorze anos. É esperto,
amigo, sociável, mas carrega um
orgulho que o impede de enxergar
além. Um belo dia, decide apostar
com um amigo quem se daria melhor
na prova. Ganha uma sequência de
zeros e se massacra mentalmente por
isso. Conhece de perto a frustração
e o fracasso que, inconscientemente,
já tinham sido alimentados por ele
ao longo da vida. Seu avô, psiquiatra,
começa a tirar Guto de maneira
lúdica daquela seara de tristeza e
negatividade, levando o garoto a ser
mais que um bom aluno e a descobrir
que precisamos de autoestima
nutrida e reforço de valores para
conseguirmos despertar a genialidade
que existe em todos nós. A obra é de
Augusto Cury e a editora é a Gênio.

A CORAGEM
DE SER
IMPERFEITO

Q

uantas vezes você já se deparou
diante de incertezas? Limitações
fazem parte do nosso universo.
Entender que elas existem é aceitar
que todos nós somos vulneráveis,
mas que isso não nos faz diminutos,
muito pelo contrário, nos faz abrir os
olhos para onde podemos ir além.
A coragem de ser imperfeito de
Brené Brown é daquelas obras que
debulham a alma. O livro segue
mostrando que a sensação de não
sermos bons o bastante é produto
do meio. Quanto mais enxergamos

nossas limitações e imperfeições,
descobrimos a plenitude da vida. A
editora é a Sextante.

AINDA
ESTOU
AQUI
FEMINISMO –
PARA TODAS,
TODES E
TODOS

A

origem da nossa criação patriarcal
parece impor à nossa sociedade
uma subjugação onde um detém e o
outro, se submete. Do contrário, você
vê ruir séculos de educação dentro das
famílias. O surgimento de um modelo
diferente que ao menos se propõe a
uma sociedade igualitária é a premissa
de estudo da filósofa Márcia Tiburi em:
Femininos para todas, todes e todos.

A obra é um misto de história, filosofia
e um mergulho antropológico nesta
tradição. Vale a pena cada página, onde
justifica que esse poderio machista
não pode ter espaço mais em nossa
sociedade. A editora é a Sextante.

E

scritor, jornalista, dramaturgo,
Marcelo Rubens Paiva ficou
conhecido no País com sua obra Feliz
Ano Velho, um dos maiores sucessos
literários da década de 80, ao narrar
o fatídico acidente que o deixou
tetraplégico. Filho do deputado Rubens
Paiva, neste outro profundo encontro
com a literatura, Ainda estou aqui,
fala de Eunice,sua mãe, uma mulher
além do seu tempo e que teve que
reinventar-se ao criar cinco filhos, após

perder seu marido, cassado, exilado
e tido como desaparecido político
durante a ditadura.

Passados esses anos, Eunice agora
vive diante de outro pesadelo: o
Alzheimer. E Marcelo, que tantas
vezes nos fez, através da sua
literatura, mergulhar na dor do outro,
nos entrega esse relato, mais uma vez
duro dos resquícios eternos de quem
viveu uma ditadura. A editora é a
Alfaguara.

MINHA VIDA EM MARTE
Amizade de Mônica Martelli e Paulo
Gustavo é o eixo do cartaz de "Minha
Vida em Marte", novo filme de Mônica
Martelli e Paulo Gustavo, que estreia
em dezembro. Os dois atores – que são
grandes amigos na vida real – vivem
Fernanda e Aníbal, sócios de uma
empresa de eventos.
Na continuação da franquia, Fernanda
está casada com Tom (Marcos Palmeira)
e tem com ele uma filha de 5 anos,
Joana. O casal está em crise e vive os
desgastes e as intolerâncias da rotina do
casamento, mas Fernanda tem o apoio
incondicional de Aníbal (Paulo Gustavo),
seu sócio e companheiro inseparável que
está sempre ao seu lado durante toda a
jornada para resgatar seu casamento, ou
acabar de vez com ele. Aníbal é o ombro
amigo para desabafos e um parceiro para
todas as horas.
No filme “Minha Vida em Marte”,
adaptação do monólogo homônimo de
Mônica Martelli, Fernanda percebe que
seu casamento pode chegar ao fim e,
quando se vê nessa situação, começa
uma jornada para voltar a olhar para
o marido como olhou um dia: com
admiração e desejo. Toda essa trajetória
será dividida com Aníbal e reservará
muitas risadas, aventuras e aprendizados.
No elenco estão ainda Ricardo Pereira,
Heitor Martinez e Fiorella Mattheis.
Com distribuição da Downtown Filmes
e Paris Filmes, produção de A Fábrica,
Capri Produções e Supercombinado e
coprodução da Globo Filmes e Telecine,
o filme tem roteiro de Mônica Martelli,
Paulo Gustavo, Susana Garcia, Emanuel
Aragão e Julia Lordello, que também
assina a produção ao lado de Cecília
Grosso e Luiz Noronha.

AQUAMAN

COM A PALAVRA Célia Labanca

PERPLEXIDADE
por Célia Labanca

• Arthur Curry (Jason Momoa), mais
conhecido como Aquaman, ainda é um
homem solitário, mas quando ele começa
uma jornada com Mera (Amber Heard),
em busca de um algo muito importante
para o futuro de Atlantis, ele aprende que
não pode fazer tudo sozinho.

MAUS MOMENTOS NO
HOTEL ROYALE

• Década de 1960, sete desconhecidos
se encontram no El Royale, um hotel
degradado perto de Lake Tahoe,
Califórnia. Cada um deles tem um
segredo obscuro e precisa encontrar
redenção durante a noite... antes que
tudo vá para o inferno.

O ÓDIO QUE VOCÊ SEMEIA

• Starr Carter (Amandla Stenberg) é
uma adolescente negra de dezesseis
anos que presencia o assassinato de
Khalil, seu melhor amigo, por um policial
branco. Ela é forçada a testemunhar no
tribunal por ser a única pessoa presente
na cena do crime. Mesmo sofrendo uma
série de chantagens, ela está disposta
a dizer a verdade pela honra de seu
amigo, custe o que custar.

H

á quem acredite que religião e
política não se discutem. Assim, se
deixam as discussões na periferia
das verdades. No rasteiro da hipocrisia;
no inócuo das conclusões supérfluas.
Na crença do aumento e da prática da
violência e da maldade. – Por isso, muitos
poucos se reconhecem no outro, ou
reconhecem Deus em si.
Estamos todos vivendo em um mundo
de tempos difíceis. A humanidade está
perplexa como quem não sabe para onde
ir; que caminho tomar. E, como a falsa
devoção, desesperada por uma resposta
que não sabe dar.
As crianças hoje vão às ruas contra o vício
dos próprios pais pelos celulares, como
aconteceu em Hamburgo, na Alemanha.
No Brasil se fazem campanhas preventivas
contra o suicídio infantil como em Curitiba,
por conta do excesso de interesse dos pais
pelo mesmo motivo. Mas, cabe lembrar,
que a tecnologia não as abraça, nem
têm afeto por elas. Nos Estados Unidos a
campanha é para que se deem mais tarefas
domésticas para que elas aprendam a
se cuidar sozinhas; e assim, se tornem
mais felizes. E, por aí vai... Como pode?
Ninguém questiona como se está vivendo,
para quê, e o que se quer do nosso
futuro, e o do planeta? Esse tipo de coisas
não alarma? Não seriam fugas apenas?
Irresponsabilidade? Inconsequência?
Precisamos saber que estamos nos
esfacelando pelas nossas escolhas
cômodas, e porque também não temos
consciência de que todo efeito tem
uma causa. – Ela, parece amedrontar!
Intimida como se reconhecer as nossas
incompetências para a felicidade, que
deveria ser comunitária em seus objetivos,
doesse mais que a transformação que
precisamos fazer insistindo na cobrança e
cópia colonizada, falseada, e medíocre dos
outros.
As causas de tudo, mesmo que não
conhecidas ou não reconhecidas, não nos
levam à vitória. Pelo contrário! – Não as
discutir é o mesmo que colocar o lixo para
debaixo dos tapetes existenciais. É não
fazer o exercício psicanalítico de perguntar
os porquês de nada. É ainda, cercear a

curiosidade, o que somente leva ao medo
e à estagnação. É perdermos a identidade.
– Daí que estamos nos perdendo às portas
de nós mesmos.
Estas portas são muitas. Mas, não estão
fechadas. Se não, entreabertas para
que novas experiências sejam vividas
“de formas a não sermos moldados
definitivamente, nem conduzidos, nem
reduzidos a objetos passivos e sem forma”,
como disse Sartre.
E, Rosa de Luxemburgo para corroborar,
afirmou que “quem não cresce, não
amplia a compreensão, não muda, não se
apercebe das correntes que o aprisionam”.
Enquanto isso, persistimos por nos manter
presos às barreiras permitidas por nós
mesmos!
Estou dizendo que devemos entender
que as causas de tudo precisam ser
conhecidas para que nos apercebamos
que estamos sendo saqueados em tudo e
em nossas almas. – E, as nossas crianças,
que são o exemplo disso, abandonadas à
mediocridade e aos valores e exemplos
mais abjetos e moralistas possíveis.
Enquanto nós impassíveis, assistimos
à derrocada, e ao cárcere de nossos
instintos, e de nossa natureza. Precisamos,
se quisermos sobreviver, compreender a
vida numa amplitude maior como a única
forma que temos de um dia conseguirmos
sair da perplexidade dolorosa em que nos
metemos.
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literatura

“A partir das palavras do autor o leitor
vai formar suas opiniões de acordo
com suas vivências e experiências,
mas esse processo só é possível
depois que a palavra escrita foi lida, e
do impacto que proporcionou a quem
leu”.
Cássio teve seu início na literatura
no ano de 2005, com a publicação
do conto “Meu Primeiro Milhão”, na
revista “Caruaru Hoje”.
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Um Escritor Determinado

O

escritor e jornalista Cássio
Cavalcante nasceu em
Fortaleza, mas está radicado
na capital pernambucana há mais
de vinte e cinco anos. Cidadão
recifense e olindense, títulos deferidos
por unanimidade pelas Câmaras
Municipais das respectivas cidades.
Doutor Honoris Causa, em Filosofia
Univérsica pelas Academia de Letras
do Brasil. Entre as Academias a
que pertence estão a Recifense de
Letras e a Olindense de Letras, em
Pernambuco, e Academias de Letras
Juvenal Galeno, no Ceará. Deputado
da delegação brasileira da Academia
de Artes e Letras de Valparaiso no
Chile, recebeu a Comenda Luiz Vaz de
Camões, do Núcleo de Letras e Artes
de Lisboa em Portugal.
Verbete do Dicionário Cravo Albin
da Música Popular Brasileira como
biógrafo da musa da Bossa Nova.
O livro “Nara Leão – A Musa dos
Trópicos” foi Menção Honrosa
na premiação da Academia
Pernambucana de Letras e ganhou
no Rio de Janeiro o prêmio Clarice
Lispector.
Agora escreve a biografia de
Amelinha, a dona de sucessos como
“Frevo Mulher” e “Foi Deus Quem Fez
Você”.
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“As coletâneas são
reuniões literárias
que possibilitam unir
todo o nosso país
em um só livro”
Gosta de organizar antologias e
afirma: “As coletâneas são reuniões
literárias que possibilitam unir todo
o nosso país em um só livro”. Entre
as que realizou estão “Os Segredos
de Cada Um” e “Antologia dos Sete
Pecados Capitais em Prosa e Verso”.
No momento está organizando a
“Antologia dos Dez Mandamentos em
Prosa e Verso”, com dez escritores de
todo o Brasil para cada item.
Explica: “Não é um livro religioso,
mas sociológico. Como a sociedade
se comporta hoje diante desses
ensinamentos, que já foram leis que
regiam a humanidade. Nada melhor
para saber disso que a arte dos
escritores, que em todo o sempre são
formadores de opinião”.
O literato acredita na força da
literatura tornando sempre o escritor
um formador de opinião, e que
a concretização de um livro só é
finalizada com a leitura. Argumenta:

A grande porta que lhe foi aberta
para o mundo dos livros foi através
da oficina de criação literária do
consagrado escritor Raimundo
Carrero, que fez por cinco anos. Entre
seus escritores prediletos podemos
citar: Machado de Assis, Gustave
Flaubert, Agatha Christie, Monteiro
Lobato e Juan Rulfo.
Adepto do gênero textual novela,
em 2013 lançou o livro “Sob o Céu
de uma Cidade”. O livro ganhou o
prêmio literário “Talentos HelvéticosBrasileiros” e foi exposto no Salão do
Livro de Genebra na Suíça. A escritora
Fátima Quintas no prefácio diz: “Ler
Cássio Cavalcante é deliciar-se com
a beleza estética, com a linguagem
tratada como arte, com uma narrativa
bem construída e sedimentada em
estruturas humanísticas, com a
palavra certa na frase certa”.
O próximo livro a ser lançado será
“O Sorriso de Lígia e Outros Contos”.
O escritor divide a obra em três
partes: “No cotidiano de cada um”,
“Nos abismos da alma humana” e
“Nos carnavais pernambucanos”.
Para a primeira destinou contos com
cenas do dia-a-dia, que parecem
irrelevantes, mas são tão importantes.
Na segunda, estórias que nos
revelam surpresas do íntimo de cada
um. Na terceira, toda a cor, magia
e alegria dos carnavais das terras
pernambucanas que receberam
Cássio de braços abertos. Para cada
uma, seis contos. Com capa de Hallina
Beltrão, prefácio do poeta Vital Corrêa
de Araújo, apresentação de Ittala
Nandi e orelha de Raimundo Carrero,
onde o mestre sentencia: “Com o
esforço de um determinado, pois este
escritor é sobretudo um determinado,
conseguiu construir um livro forte,
que já começa pelas suas inúmeras
qualidades; qualidades, aliás, que
somente o leitor atento vai descobrir
ao longo do livro”.

lançamento

Uptown Band
& Friends
celebra 21 anos de
efervescência

U

ma trajetória de sucesso ao
longo de mais de duas décadas
dedicadas ao blues, ao jazz e
à música em Pernambuco marcam o
lançamento do disco comemorativo
“Uptown Band & Friends – 21 anos de
Blues – 1997 – 2018” da Uptown Blues
Band. O novo trabalho, que chega
com 12 faixas, traz toda trajetória da
banda pioneira da cena de blues no
Nordeste, ( eleita recentemente pelo
Premio Profissionais da Música como a
melhor Banda de Blues do Brasil neste
ano-PPM 2018)formada por Giovanni
Papaleo (bateria), Adriana Papaleo
(voz), Ed Staudinger (teclados),
Emerson Andrade (contrabaixo) ,
Lenon Lázaro ( guitarra) e Thomaz
Lera (guitarra e voz). Esse projeto
conta com frequentes participações
de músicos com forte presença no
cenário musical como Jackson Rocha
Jr (contrabaixo), Daniel DaniBoy Diniz
(guitarra) e João Vilela (gaita).

Em “Uptown Band & Friends – 21 anos
de Blues – 1997 – 2018”, a Uptown
Blues apresenta as suas credenciais
na faixa que leva o seu nome, com
um boogie woogie que abre com uma
marcação de fanfarra militar, escrita
por Papaleo. E conta a trajetória da
Uptown, que tinha blues no nome
mais "tocava rock". Neste novo
trabalho, a banda celebra esses 20
anos de estrada e uma maioridade que
atingiu ao atravessar as encruzilhadas
que o blues proporcionou nessa longa
viagem. Muitos músicos cruzaram o
caminho da banda e dividiram o palco
durante turnês e diversas parcerias
renderam trabalhos musicais e
grandes amizades. Por isso, muitos
deles estão presentes neste trabalho
coordenado pelo produtor e baterista
Giovanni Papaléo, líder da banda, que
contou, como ele próprio diz, com "a
big help from our friends".
“Um disco tão ousado somente foi
possível graças a amizades que não
conhecem limites e a tecnologia
digital”, segundo o Papaléo, que
assume a produção executiva do
disco. Gravado e mixado no Mobile
Estudio, de Emerson Andrade, o
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álbum contou ainda com a produção
musical do próprio Giovani que
divide os créditos com Andrade.
“Os músicos convidados tiveram a
comodidade de gravar nos estúdios
de suas preferências, doando seu
tempo e seu talento à nobre causa”,
completa Giovanni. Uma conexão
pela música que se refletiu nesses
20 anos de história, que reuniu
em diversos eventos que realizou
praticamente todos os músicos
brasileiros do segmento e grandes
nomes internacionais. Artistas de peso
que tocaram com a Uptown em vários
e históricos momentos.
Entre os nomes que já dividiram
os palcos com a Uptown Blues
Band estão destaques premiados
entre os quais Roberto Menescal,
Airto Moreira (40 vezes o maior
percussionista do mundo pela
Down Beat Magazine), e Rick Estrin,
ganhador do prêmio de banda do ano
do 2018's Blues Music Award com
os The Nightcats, concedido pela
The Blues Foundation. As parcerias
vistas em todas as faixas do disco só
enriquecem o trabalho, tornando o
novo álbum da Uptown superlativo,
em todos os sentidos. Contudo muitas
dessas contribuições configuramse como mais do que especiais por

terem cruzado continentes como
a do próprio Airto, que gravou sua
participação em Los Angeles; a do
guitarrista Guy King, do pianista
Donny Nichillo e do gaitista Billy
Branch, que gravaram no Meca do
Blues Elétrico, em Chicago; e as de
Rick Estrin e de Mark Rapp, que
também vieram dos United States.
E as participações não param por
aí. Cruzando o Atlântico vieram pela
internet as participações de Londres
de Bex Marshal e Femi Temowo (que
tocou com Amy Winehouse), e de
Raphael Wresnnig, que anexou o som
do seu piano Hammond lá da Áustria.
As mais diversas vertentes do blues
brasileiro se fizeram mais do que
presentes no álbum, que poderá ser
conferido pelo público em show de
lançamento, no dia 09 de dezembro,
no Teatro Riomar, às 18h, que será
marcado pela presença de convidados
especiais: os músicos Derico Sciotti,
Lancaster e George Israel. No palco,
ao longo do show, outros amigos
abrilhantam o trabalho, são eles: João
Netto, Samucka, Adilson Bandeira e
Anderson Galindo.
Durante o show haverá o sorteio de
uma Bateria Pearl e uma Guitarra
Tagima.
Parte da renda do show será revertida
para o musico Israel Silva que está
com problemas de saúde.

BELEZA e estética

Cabelos saudáveis no verão
por Sérgio Melo

N

ada mais nocivo para os cabelos do que o efeito do
sol durante o verão. São impressionantes as agressões
que sofrem os fios quando nos deleitamos ao prazer
da radiação solar, da água do mar, do cloro ou os expomos à
poluição. Como resultado disso tudo, adquirimos um cabelo
quebradiço, opaco e muitas vezes amarelado e, que se não
tratado, pode perder a vida.
Para reverter esse quadro, existem alguns cuidados que
se tornam fundamentais, como aponta o Hair Designer
Sérgio Melo, que está no mercado de beleza há 27 anos. O
especialista traz para seu studio uma das invenções mais
inovadora do mercado e que proporciona um tratamento
mais rápido e eficaz para recuperar e rejuvenescer os
cabelos, a “Prancha fria em titânio com infravermelho e com
ultrassom”. Como funciona esse tratamento no studio?
1. Com a lavagem dos cabelos com shampoo
anti-resídio;
2. Aplicação de produto para o tratamento de acordo
com o diagnóstico feito pelo profissional de beleza;
3. Aplicação de produto na chapa fria mecha à mexa do
cabelo, enxaguar os cabelos;
4. Secagem com secador e passar novamente a chapa
fria mecha à mecha nos cabelos secos.
O método absorve mais de 60% do produto aplicado
nos fios, e a vantagem é que pode ser usado em
qualquer tipo de cabelo, dos mais fracos até os tingidos
ou com química.
O tempo médio para realização do tratamento fica em
torno de 10 a 15 minutos para conclusão de todas as
etapas, otimizando o tempo das clientes.
Dica: produtos para tratamento com aplicação da
Prancha Fria

A L'Oréal Professionnel
Nutrifier, devolve a
nutrição e hidratação
dos fios com o resgate
do brilho. Que na
carência de nutrição e
hidratação dos cabelos
secos por agir nos
principais sinais de
fragilidade: a perda de
brilho, embaraço dos
fios e aspereza. Sua
fórmula sem silicone
forma um filme protetor
que alinha as cutículas
protetoras e deixa o
cabelo mais suave ao
toque, protegido da
quebra e com brilho
radiante.

A L'Oréal Professionnel
Absolut Repair
Pós-Química SOS
Detox, que purifica e
controla a oleosidade
e prolonga o efeito da
química. Renovando a
pele do couro cabeludo
com uma micro
esfoliação que ativa a
circulação e controla
a oleosidade do couro
cabeludo enquanto
higieniza os fios de
forma equilibrada para
que eles voltem a ter
movimento e força
antiquebra.

A L´Oréal Professionnel
Lumino Contrast
Pro Trio Kit, para
cabelos com mechas:
Intensifica o brilho e o
contraste das mechas.
Com a combinação de
vitamina E antioxidante
e filtro UV, a fórmula
protege os fios contra
a agressões externas.
Resultado: As mechas
ficam tratadas e
luminosas, os cabelos
brilhantes com um
toque macio.

A Redken possui a cauterização à frio: Reconstrução,
nutrição, selagem, shake de maciez com óleo de argan.
Tratamento intenso para cada tipo e necessidade do cabelo:
danificados, fragilizados, secos, coloridos e pós química.

SÉRGIO MELO HAIR DESIGNER
Av. Domingos Ferreira, 209 loja 03 – Pina, Recife
(81) 3314-7314 • 9 8334-9056
sergiomelohair

reflexão

VOLTAR AO PASSADO,
SERIA ESTE O MAIOR
DESAFIO DO MUNDO?
por Cleidson Nunes

H

oje, vivemos uma vibrante corrida
no mundo inteiro pela melhor
e menor tecnologia possível,
mesmo que seja quase invisível aos
olhos humanos, poder ir mais longe no
espaço, cruzar os céus e oceanos com a
maior velocidade possível. Na medicina
operada por robôs, nos amigos, família
e nos famosos aplicativos de mensagens
que substituíram definitivamente nossa
forma de se comunicar e viver neste
mundo.
A nossa vontade extrema de chegar
logo a escola ou ao trabalho, e volta no
mesmo ritmo frenético.
A extrema necessidade de repassar logo
uma notícia, antes que ela fique velha
em segundos... e claro sem tempo até
para verificar se e verdade ou não.
Tudo mudou tanto em tão pouco tempo,
queremos sempre logo chegar, sair,
vencer, correr, voltar...e sermos sempre
os primeiros.
Mas apenas em uma coisa no meu
conceito não mudou sua essência, a de
Velejar. Velejar nomina os marinheiros
em inglês, quando lhes deram o prêmio
de serem chamados de Sailors.
De tantos livros que li, em épicas

Realmente se pudesse escolher,
gostaria de ter voltado ao passado
e ter participado da primeira regata
na companhia do tio Gilvan. Me me
apresentou o mar pela primeira vez,
sem equipamentos eletrônicos sem o
compromisso de chegar mais rápido,
mas com o compromisso de descobrir
o novo, navegar em outros mares, e
não na internet, conhecer e estar com
pessoas reais e não exclusivamente
virtuais.

o sentimento de superar limites e
desafios.
Este ano de 2018, diria que foi especial,
pois uma tripulação formada pelas
mais diferentes pessoas, de diferentes
ideologias e profissões, foram capazes
de se divorciar do futuro e voltar ao
passado, navegando a vela e não a jato
em aviões, navegar nas ondas do mar
e não da internet, não sonhar com
futuro, mas viver o presente com um
só objetivo, sorrir, fazer sorrir, exercitar
a gentileza, pescar, olhar para o céu e
as estrelas, simplesmente viver o real
e não o virtual, superar o desafio de
harmonizar relações, sermos humanos
e solidários, e de termos a bordo o 1º
cadeirante de toda história da Regata
da ilha de Fernando de Noronha.
Mesmo tentando fugir dos rótulos
de chegar logo, fomos os primeiros
em nossa categoria, a classe Turismo,
ganhar um troféu chegar na frente de
outrem, subir em um pódio jamais será
mais importante do que fazer amigos
e estar com estes, viver e realizar
sonhos, tornar desafios impossíveis
em possíveis. Este é o toro e esta é sua
tripulação de amigos, pois os amigos
que se faz no mar, são amigos para
sempre... É Toroooooo.

Nesta trigésima edição apesar da
modernidade das relações, a tripulação
do Veleiro Toro sempre se supera,
tínhamos 2 novos tripulantes virtuais,
que jamais os tínhamos visto, a não ser
por fotos, contatos sempre virtuais e
nunca pessoais, e um muito especial,
que após grave acidente perdeu os
movimento das pernas, mas não

Cleidson Nunes, é advogado, sertanejo
de Serra Talhada-PE, velejador a 37
anos, habilitado como Capitão Amador
pela marinha do Brasil, já participou de
10 Refenos, navegou pelos litorais do
sudeste e nordeste, rio são francisco
e também desde o Recife até a Florida
-EUA, passando por mais de 40 ilhas em
todo Caribe e Bahamas.

aventuras pelo mundo afora, quando
o famoso velejador americano Joshua
slocum, o primeiro velejador a dar a
volta a mundo em solitário em um
veleiro nos idos de 1895 e não por
acaso esteve em Recife, nas aventuras
já conhecidas do brasileiro Amyr Klink,
primeiro a atravessar o oceano Atlântico
a remo, e claro o fenícios que foram os
primeiros navegadores da antiguidade,
denominados como o povo do mar.
Cada dia que passa, com toda esta
velocidade da vida, penso que quero
voltar ao passado.
E foi este sentimento que norteou a
30ª REGATA RECIFE FERNANDO DE
NORONHA - REFENO.
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DIRIJA AUTO
CADERNO AUTOMOTIVO

entrevista

Johannes
Roscheck

presidente e CEO da Audi do Brasil
evento

porsche club no
autodromo velocittà
salão internacional do
automóvel de são paulo
testamos

audi rs6 avant
land rover velar

ENTREVISTA Johannes Roscheck

Inovação

é desafio para o Brasil,
diz presidente da Audi

por Claudio Barreto

Progressivamente, as
metas envolvem novos
lançamentos dentro do
plano estratégico global
que, prevê até 2025, vinte
veículos eletrificados, como
o Audi e-tron, que chega ao
Brasil em 2019. Esta é uma
forte tendência que traz
aos consumidores muitas
vantagens e novos desafios
à indústria automotiva,
com boas perspectivas
no contexto de inovação,
puxadas por tecnologias
como o da IoT (Internet das
Coisas), que tem o Audi
Connect - Modelo S4 em
destaque.
Apesar de desafios de

Este Salão do Automóvel de São Paulo é
um marco na história da Audi no Brasil. A
partir do próximo ano, teremos uma grande
renovação em nossa gama de produtos,
trazendo ao país os carros mais desejados
pelo público, veículos inovadores e com a
alta qualidade que faz parte dos nossos
padrões mundiais”
Johannes Roscheck

presidente da Audi do Brasil

infraestrutura e legislação
no Brasil, o comandante da
Audi do Brasil acredita na
viabilidade de serviços de
mobilidade e de produtos
como os veículos elétricos
que, de acordo com este
engenheiro industrial
especializado em produção
de motores e automóveis,
será inicialmente um nicho
de mercado no Brasil.
Com sua experiência e sua
atuação na marca como
CFO na unidade da Audi
em Curitiba na década de
1990, Johannes Roscheck
mantém grande confiança
no mercado brasileiro e
tem convicção de trazer
novos caminhos para o

setor. No mundo, muito do
que é possível construir já
está sendo desenvolvido
em termos de inovação,
como os veículos movidos
à eletricidade, o carro
autônomo e serviços de
aluguel mensal, com um
pool de automóveis Audi
à disposição. E todas essas
admiráveis oportunidades
da marca poderão estar
acessíveis no país, em um
futuro próximo, diante de
mudanças que já estão
previstas inclusive em lei.
Para o executivo que já
atuou nas áreas de finanças,
comercial e produção
deste setor, uma expressiva
mudança no cenário

nacional proporcionará
avanços no mercado
brasileiro, tornando-o
mais preparado e mais
competitivo na indústria.
Em destaque temos a
aprovação do Rota 2030,
que Roscheck acredita que
trará benefícios num quadro
geral. O programa define
regras para a fabricação dos
automóveis produzidos e
comercializados no Brasil
nos próximos 15 anos.
As bases de uma política
industrial irão a longo prazo
estimular a modernização
do setor, estabelecer regras
para isenção de impostos
e exigir investimentos
constantes em pesquisa
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O

Brasil está trilhando
cada vez mais um
caminho para a
evolução no mercado
automotivo que trará
crescimento para o setor
no país e benefícios no
futuro ao consumidor
brasileiro, de acordo com
o presidente da Audi do
Brasil, Johannes Roscheck,
que nos concedeu
entrevista exclusiva sobre
as novas apostas da marca
e as tendências no cenário
local e global. Com seu
português impecável e sua
simpatia única, o executivo
com mais de 20 anos de
experiência no segmento,
antecipou que a perspectiva
é de pensar alternativas
que proporcionem um
denominador comum entre
a conjuntura do mercado,
que é muito dinâmico, e a
realidade brasileira para
trazer possibilidades que
atentam às necessidades
dos consumidores.

e desenvolvimento de veículos mais
eficientes e seguros. Uma condição
que o presidente da Audi do Brasil
considera mais do que relevante para
o cenário brasileiro, mercado e país,
ao qual tem muito apreço e sobre
o qual fala um pouco mais abaixo.
Então, confira a entrevista especial.
Terra Magazine - Como a Audi vê os
veículos autônomos?
Johannes Roscheck - Acreditamos
que os autônomos são parte do
futuro, mas, para isso, precisamos de
infraestrutura e legislação adequada.
Alguns países como Alemanha,
Estados Unidos e China lideram essas
discussões e serão provavelmente
os primeiros a receberem essas
tecnologias autônomas. O Audi A8,
por exemplo, tem as tecnologias
mais modernas já desenvolvidas pela
marca. Isso inclui motorização híbrida
leve e sistemas que tornam o sedã
um carro autônomo de nível 3. Este
nível permite que o motorista tire a
atenção do trânsito e se distraia lendo
um livro ou vendo um filme, enquanto
o veículo dirige sozinho numa estrada.
O sistema do carro conta com 12
sensores ultrassônicos e scanners
a laser. Neste momento a marca
trabalha com o governo alemão para
adaptar a legislação atual para que o
sistema possa ser usado no país.
Terra - Fale um pouco sobre o e-tron,
o primeiro modelo 100% elétrico
da Audi. E quais os desafios para
alavancar as vendas no Brasil?
Johannes - O Audi e-tron é o primeiro
modelo de produção em série
totalmente elétrico da marca. A
Audi não fez o primeiro elétrico do
mundo, mas fizemos o melhor. O SUV
é equipado com dois motores elétricos
de emissões neutras em emissões
de CO2 e realmente silenciosos.
O carro é um autêntico Audi, com
excelente design, sofisticação e
esportividade. O carro possui uma
autonomia excepcional de 400km e
tem capacidade de recarga de 80% da
bateria em apenas 30 minutos.
O mercado de elétricos no Brasil será
inicialmente um nicho. Só o futuro vai
mostrar se o carro elétrico vai dominar

foto divulgação

O presidente da Audi, Johannes Roscheck, apresentou no Salão do
Automóvel em São Paulo, o Audi Q8, o primeiro SUV cupê da marca
alemã no mercado brasileiro com tecnologia híbrida.

o mercado local. Sempre pensamos
em alternativas e estudamos o
melhor caminho para o país, mas não
podemos afirmar o que exatamente
faremos dentro de alguns anos porque
o mercado é muito dinâmico.
Terra - A Audi terá uma linha
completa de híbridos e elétricos
a partir de 2020. O Brasil estará
preparado para atender a demanda?
Quais desafios a Audi enfrentará,
deixando de produzir motores à
combustão?
Johannes - Nos próximos anos, a
Audi vai apostar muito em veículos
movidos à eletricidade. Como disse
anteriormente, até 2025 teremos mais
20 lançamentos globais de veículos
eletrificados. O Audi e-tron, que
chega ao Brasil em 2019, foi só o início
dessa estratégia. Além de modelos
elétricos, também vamos ampliar
a quantidade de veículos híbridos
do tipo plug-in. A Audi investe em
diversas tecnologias, como etanol,
gás e célula de hidrogênio, além dos
elétricos. É possível que, no futuro,
diferentes tecnologias convivam
simultaneamente, atendendo as
demandas específicas de cada região.

Terra - Quais expectativas da Audi
com a aprovação do Rota 2030?
Johannes - Enxergamos de maneira
muito positiva o Rota 2030. Na nossa
visão, o programa representa um
avanço principalmente pelo fato de
concentrar a regulamentação do setor
e oferecer previsibilidade e segurança
jurídica para o nosso planejamento
estratégico. A aprovação da Medida
Provisória foi o primeiro passo e
representa uma importante conquista,
mas ainda precisamos aguardar
a regulamentação completa para
entender a política de uma forma
ampla. Esperamos que isso aconteça
o quanto antes.
Terra - Você pode citar três
estratégias da Audi para o mercado
mundial para os próximos 5 anos?
Johannes - O Grupo Audi está
no processo de se redefinir e
desempenhar um papel fundamental
de transformação à medida que
seguimos para uma nova era de
mobilidade. A companhia está
implementando a sua Estratégia 2025,
com foco consistente na digitalização,
sustentabilidade e urbanização das
áreas de atuação.
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PASSAPORTE EUROPA.

FALAR ILIMITADO E USAR SUA INTERNET
NA EUROPA COMO NO BRASIL .
ISSO É NOVO.
E aí, tá dentro?
Esta oferta não permite o uso dos serviços de voz, SMS e dados do plano pós-pago de forma permanente no exterior
– ou seja, o cliente não poderá permanecer por períodos maiores que 30 dias usando os serviços somente em
roaming internacional, sem qualquer utilização no Brasil. Não estão incluídos na oferta as ligações e SMS originados
de países diferentes do Brasil e que não sejam do mesmo país que o cliente esteja visitando e seja elegível à oferta;
a oferta também não permite o uso de qualquer serviço a bordo de navio ou avião; caso isso ocorra, o cliente será
cobrado da tarifa padrão em roaming internacional. Oferta Passaporte Europa válida para cliente pessoa física
pós-pago que tiver ativado um Plano Pós Mais, Pós Giga ou Claro Max. Oferta com valor anual de R$ 239,88, dividido
em 12 parcelas de R$ 19,99. Após os primeiros 12 meses de contratação, segue a cobrança mensal de R$ 19,99.
Oferta sujeita a análise de crédito e cobrança antecipada das parcelas pendentes de pagamento em caso de cancelamento antes de 12 meses. Os benefícios de voz, SMS e dados do plano pós contratado poderão ser usados nos
países elegíveis. O benefício das ligações ilimitadas no exterior visa exclusivamente promover comunicação particular
entre pessoas. Consumida toda a franquia de dados, o cliente poderá continuar navegando no exterior, pagando a
tarifa diária de internet em roaming internacional (R$ 29,90 ou R$ 79,90, de acordo com o país visitado) ou contratando um dos pacotes adicionais do Grupo Mundo. O pacote de dados contratado no Brasil não será validado no exterior.
Consulte mais informações sobre o Passaporte Europa, tarifas e países elegíveis no regulamento completo, disponível em www.claro.com.br
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Dois olhares do
Salão do Automóvel
Por Felipe Alchorne
Um apaixonado por direito e carros esportivos

A

oportunidade de conhecer em
primeira mão as novidades do
mercado automotivo numa das
mais importantes e maiores feiras do
setor da América Latina, como o Salão
Internacional do Automóvel de São
Paulo é mais do que um sonho, é um
privilégio e uma oportunidade que
a Terra Magazine me proporcionou.
Pude observar detalhes que me
chamaram a atenção e que, com
certeza, irão impactar outros amantes
do automobilismo. Então, o que a
edição de número 30 do evento teve
de diferente? Eu vos digo. Lá estava
eu, pela primeira vez, como colunista
da revista Terra Magazine, fato este
que já me proporcionou ter uma
perspectiva muito diferente daquela
de um visitante normal. Um momento
que proporcionou a experiência de
olhar, tocar e perceber tudo que

envolve esse incrível acontecimento,
como todo jornalista e toda imprensa.
E uma das coisas que me chamou a
atenção logo que coloquei meus pés no
grande evento realizado no São Paulo
Expo Exhibition & Convention Center
foi a imensa estrutura montada para
atender ao público e aos profissionais
que visitariam o espaço.
Tudo estava lá, pronto e funcionando
para atender aos espectadores,
trabalhadores do setor, mídia e
apaixonados por carros como eu.
Essa oportunidade me garantiu duas
visões: a do fã e a do colunista, que
tocou, entrou e mexeu nos carros
em exposição e pôde sentir o que
vem de novo no quesito design,
motor, tecnologia, entre outros,
que irão impactar o mercado de
maneira transformadora. O Salão

Internacional do Automóvel de São
Paulo sempre foi um evento grandioso,
com presença garantida das grandes
marcas nacionais e internacionais de
automóveis. Por isso, logo que iniciei
minha jornada pelos mais de 110 mil
metros quadrados do Expo Center,
fui atraído pelo grande número de
jornalistas no estande da Fiat. Como
um bom curioso, dei um jeito de me
aproximar e ficar mais perto do objeto,
que, naquele momento, era o mais
cobiçado. Uma atração que despertou
o interesse de todos, mesmo sem
mostrar a cara.
Apesar de toda curiosidade, o danado
do modelo da marca italiana estava lá,
no entanto, todo coberto e misterioso.
Propositadamente, não se via nenhum
sinal sequer da sua cor. Então pensei: o
que é que a Fiat pode apresentar aqui

terra magazine
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Lá estava eu, pela primeira
vez, como colunista da revista
Terra Magazine, fato este que
já me proporcionou ter uma
perspectiva muito diferente
daquela de um visitante normal".
no Salão, que seja tão surpreendente
ao ponto de se tornar tão relevante
para todos os jornalistas, posicionados
com suas parafernálias tecnológicas?
Pois bem, para a surpresa minha e a
de muitos, eu garanto, foi a revelação
do carro conceito Fastback, a ser
produzido em 2020. Mais do que outro
produto de qualquer montadora,
como a Porsche e a BMW, Mercedes,
Jeep por exemplo, foi este o carro que
mais chamou minha atenção e que já
antecipa muita coisa que vem por aí.
Com design inspirado na picape Toro,
este é o conceito do moderno SUV da
empresa, na forma de um utilitário
esportivo. Seu desenho com linhas
suaves, fluídas e ao mesmo tempo
agressivas, o deixou agradável, lindo e
acima de tudo surpreendente.
Seu desenho traz novos elementos
visuais aos modelos semelhantes com
uma silhueta coupé, marcada por um
teto com uma queda suave, carroceria
com caimento de teto em direção
a uma ampla porta traseira e uma
traseira de queda rápida, que destaca
harmoniosamente a tampa do portamalas. A frente do Fastback também
não ficaria sem destaque, claro, e ela se
mostra bem expressiva com lanternas
de LED e faróis divididos em dois níveis.
As lanternas simulam repetidores de
direção e DRL e os faróis principais
são embutidos na grade, enquanto os
secundários estão localizados acima
dela. Criado para marcar a entrada da
Fiat na disputada briga de SUVs, esse é
primeiro veículo da Fiat projetado para

uma nova geração de automóvel estilo
picape. Mas, ao chegar no mercado,
trará possibilidade para outros carros,
além do SUV, segundo prenúncio de
Peter Fassbender, diretor de design da
FCA da América Latina.
Usar a credencial da revista
também gerou a possibilidade de
perceber como é a apresentação das
montadoras para que a imprensa
tenha uma visão legal do produto.
Recebemos informações sobre os
aspectos de cada lançamento que
aguça ainda mais a curiosidade
em conhecer os lançamentos e
entender toda inovação que neles
estão agregados. Tudo isso reforça
o momento de evolução histórica
que nós estamos vivendo no mundo
e aqui no Brasil, que está passando
agora por essa transição do motor
à combustão para o motor elétrico.
Esse é um importante detalhe que
percebi na exposição de quase todas as
montadoras, que estão moldando os
seus esforços para o desenvolvimento
de carros elétricos. No caso de
algumas marcas, essa transição é um
movimento natural, claro, uma vez que
já apresentam modelos com motores
híbridos (elétrico e à combustão).
Mas o caminho da indústria está
cada vez mais se conduzindo para os
carros 100% elétricos, que já temos
no mercado, a exemplo da BMW com
modelo i3.
Como funcionam com energia química
atreladas a baterias recarregáveis,
são ecologicamente corretos, porque
não existe ignição de nenhum tipo
de gás carbônico e tudo mais. É uma
tecnologia muito superior ao que
estamos acostumados como pude
observar, por exemplo, em alguns
carros da Audi que já vêm programados
para ser autônomos. Os modelos Audi
A6, A7 e A8, além de serem lindos,

tecnológicos e de extremo bom
gosto, possuem uma forte tecnologia
embarcada que nos permitirá, em
pouco tempo, viver momentos que só
imaginávamos em cenas de filmes do
futuro. Você já se imaginou sentar-se
no assento de um Audi e-tron, falar
o destino e o carro te levar até lá? É
ou não é cena de filme? Desta forma,
o motorista só vai precisar pautar o
destino e o automóvel dirigirá sozinho
na direção desejada. Mas, assim como
toda tecnologia que se inicia, estamos
falando de uma tecnologia ainda muito
cara, como nós bem sabemos. E, talvez,
por isso, algumas grandes montadoras
mundiais como a Nissan, Renault,
VW, apostem no mercado aqui do
Brasil em carros populares, diferente
do seu potencial de inclusão no país
com automóveis mais expressivos.
Naturalmente, existem no setor
veículos com valores mais acessíveis,
com motor à combustão, a 35 mil reais.
Por outro lado, temos o carro elétrico
que não podemos dizer inicialmente
que é um carro barato, pois, custará
mais de 170 mil reais.
A grande aposta e o maior
investimento que toda montadora
pode fazer pensando no futuro, deve
ser em tecnologia. Tecnologia para
equalizar custos, aumentar eficiência
energética, diminuir os efeitos
da poluição e isso pude perceber
em quase todos os estandes das
montadoras que lá estavam. Existe
um mercado extraordinário que
está ansioso para receber os novos
modelos, no entanto, muita coisa
precisa evoluir e algumas questões
solucionadas, a exemplo dos pontos
de recarga para os carros elétricos, o
custo de reposição das baterias, o alto
valor de compra dos modelos elétricos.
Um longo caminho ainda deverá
ser percorrido, mas, tenho certeza
absoluta, que será recompensador
e muito prazeroso. Vi modelos
belíssimos. O e-etron da Audi, o Leaf
da Nissan, o Urban EV Concept, que
achei espetacular, são exemplos do que
teremos no mercado em pouco tempo.
Este belo momento que estamos
testemunhando, é um marco para a
indústria automotiva mundial. Estamos
fazendo a transição de máquinas que
poluem para máquinas que nos trarão
eficiência, sem prejudicar o meio
ambiente e preservando o nosso maior
bem, que é a vida. Que venham os
elétricos!
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Recorde de público no 30º Salão
Internacional do Automóvel
por Claudio Barreto

UX 250H: NOVA GERAÇÃO DE
CONDUÇÃO HÍBRIDA DA LEXUS

A

O

Salão do Automóvel aconteceu no Expo São Paulo, entre os dias 8
e 18 de novembro. Aproximadamente 742 mil pessoas visitaram o
evento. As montadoras aproveitaram o Salão para apresentar seus modelos
elétricos e lançamentos. O tema Mobilidade foi amplamente debatido na
Arena New Mobility, que recebeu mais de 130 palestrantes, entre eles
jornalistas, representantes de empresas, start-ups e referências do setor, que
abordaram diversos temas referentes ao futuro da mobilidade urbana.

SALÃO APRESENTA O
Novo Cherokee

C

om novo motor 2.0 turbo de
272 cv de potência e 40,8 kgfm
de torque, o mesmo que equipa a
nova geração do Jeep Wrangler. Sua
eficiência é ampliada pelo câmbio
automático de nove marchas, que
teve seu funcionamento refinado.
No design, tanto a dianteira quanto
a traseira foram completamente
redesenhadas. Os conjuntos
óticos agora contam com amplo
uso de LED e, somados aos novos
para-choques, sublinham o estilo
único do Cherokee. No interior, o
console central foi reformulado
com o reposicionamento do hub de
conectividade, o que aumentou o
espaço do porta-objetos.

Cronos inova
na versão PCD

C

om alterações nos bancos do
motorista e do passageiro
para utilização por portadores
de necessidades especiais, o Fiat
Cronos mostra que é capaz de
atender demandas específicas
de acordo com o que cliente
precisa em uma versão PCD feita
com base na versão Precision. Os
bancos podem ser colocados para
fora do carro pelo acionamento
de um controle automático,
facilitando a entrada do portador
de necessidades especiais. E tudo
isso sem perder a garantia do
fabricante.

Lexus fortaleceu no Salão do
Automóvel sua estratégia em
investimento de veículos híbridos no
Brasil. No Salão foi apresentado o
modelo UX 250h 2019, motor a gasolina
de quatro cilindros de 2.0L a um motor
elétrico em um transeixo híbrido de
nova geração, mais compacto, mais
leve e com menos atrito interno que
os sistemas híbridos anteriores da
marca. Comparado ao híbrido Lexus de
tamanho similar, a unidade de controle
de potência do UX é mais poderosa, mas
20% menor e 10% mais leve.
De acordo com a montadora, o recurso
Sequencial Shiftmatic proporciona
sensação de troca semelhante à
transmissão manual em seis estágios,
usando alavancas no volante ou a
posição S na alavanca de troca.

FIAT 500 acelera
coração de fãs no salão

U

ma boa notícia para os
amantes do Fiat 500. Surgiu
a esperança que o modelo volte
a ser comercializado no Brasil. O
pequeno e apaixonante veículo
marcou presença no Salão do
Automóvel com três diferentes
versões: Fiat 500 fabricado em
1969 com motor a gasolina com
21cv, Fiat 500 Sport e o novo Fiat
500X Cross Diesel 1.6 16V com
120cv produzido na Itália.
Fica aqui nossa torcida para que
o modelo retorne ao mercado
brasileiro.
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Honda HR-V 2019
ganha facelift

A

RENAULT
ZOE
SIMPLESMENTE REVOLUCIONÁRIO
por Claudio Barreto

A

mobilidade elétrica e zero
emissão de poluentes no
uso são os destaques da Renault
no Salão do Automóvel de São
Paulo. Pioneira e líder na venda
de veículos elétricos na Europa,
a marca agora começa a vender
o Zoe ao público final a partir
de 6 de novembro. Até então,
o veículo era comercializado no
Brasil somente para empresas em
projetos envolvendo a mobilidade
zero emissão. O cliente que se
interessar pode fazer a reserva
no site eletricos.renault.com.br,
em Recife na concessionária

RENAULT EUROVIA.

“A liderança da Renault no
mercado de veículos elétricos
na Europa é reflexo do nosso
pioneirismo. No Brasil, também
estamos em primeiro lugar na
venda de carros 100% elétricos,
com mais de 150 veículos
vendidos. Agora passamos a
oferecer ao público em geral
a possibilidade de adquirir um
carro zero emissão. Para isso
escolhemos o Zoe, que é o carro
elétrico mais vendido no mercado
europeu”, diz Luiz Fernando
Pedrucci, presidente da Renault
para a América Latina.

O Zoe é um veículo ágil, fácil de
manobrar e agradável ao dirigir,
graças a um chassi adaptado às
especificidades elétricas e ao
trabalho realizado no ajuste da
direção, pneus e amortecedores.

Honda apresentou, durante o Salão
Internacional do Automóvel, a linha
2019 do Honda HR-V. Revolucionário em sua
concepção que combina design de cupê, com
espaço interno de minivan e porte de utilitário
esportivo, o Honda HR-V recebe sua primeira
atualização no design, aprimoramentos
dinâmicos e mais equipamentos em sua linha
2019.
O líder de vendas por dois anos consecutivos
do segmento de SUVs compactos e produto
mais vendido da Honda no Brasil foi
renovado em todos os aspectos, trazendo ao
consumidor um modelo refinado em linhas.

• Em uma fração de segundo,
o motor elétrico R90 entrega
um torque máximo de 22,9
kgfm, permitindo acelerações e
retomadas ágeis mesmo em baixa
rotação. A aceleração vai de 0 a 50
km/h – faixa mais frequente em
uso urbano – em 4 segundos.
• A aceleração é fluida,
perfeitamente linear e sem
solavancos. Do ponto de vista do
condutor, é como se ele tivesse
o melhor câmbio automático do
mercado.
• Paralelamente, a natureza
elétrica do Zoe proporciona
uma condução mais tranquila
principalmente graças à ausência
de ruído do motor e vibrações.
• O som medido na cabine do Zoe
entre 40 e 75 km/h é de 60 a 65
dB, o que é 2 a 3 vezes menor se
comparado a um veículo térmico
de potência equivalente.
fonte: Assessoria de imprensa

Tarok
a nova picape média da
Volkswagen

A

picape média chamou muito a atenção
no Salão do Automóvel, mas ainda está
na fase de protótipo e prevista para ser
comercializada em 2020. Na foto, equipe de
Design da Volkswagen no Brasil.

2019

Novos tempos.
Novas revoluções.

Novos faróis com luzes de
rodagem diurna em led.

Lanternas traseiras em led.

Rodas de liga leve de 17’’.

Venha conhecer o HR-V 2019. Faça um test drive.

Autoline

Imbiribeira: 81 3316.4800
Afogados: 81 3226.8466
autolinehonda.com.br

Recife

Torre: 81 3334.1800
recifehonda.com.br

Jaboatão

Piedade: 81 3093.2626
jaboataohonda.com.br

Caruaru

Caruaru: 81 3722.6600
caruaruhonda.com.br

Trânsito seguro: eu faço a diferença.
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O futuro do automóvel
por um fio

Modelos futurísticos e elétricos
apresentados no Salão do Automóvel

por Bruno Herbert

N

um futuro muito próximo as
crianças de todo o mundo não
usarão mais a audição para
identificar a chegada do carro dos pais
em casa e anunciarem para toda a
família: o carro do papai está chegando!

de modelos a diesel em alguns países
do mundo na próxima década estão
acelerando o processo. A Alemanha está
proibindo a fabricação de modelos a
combustão após 2030 e deles rodarem
no país após 2050.

Neste futuro próximo o carro
provavelmente será mais um
equipamento integrado no amplo
mundo da internet das coisas (IOT) e a
aproximação dos pais será anunciada
pela TV ou outro eletrodoméstico
qualquer. Porém não vamos nos
deter aos avanços da tecnologia da
informação e sim da existência de um
movimento no mercado automobilístico
que fechará alguns negócios tradicionais
que conhecemos hoje, reduzirá
empregos nas fábricas do mundo inteiro
e abrirá novos que ainda não existem e
ainda mudará nosso prazer de dirigir.

As empresas detentoras da tecnologia
para fabricação dos combustíveis atuais
e dos motores a combustão, caso não
se adaptem aos novos tempos, darão
espaço as novas empresas que dominam
o conhecimento de produção de
baterias e de motores elétricos.

Nas próximas décadas, teremos uma
grande mudança na matriz energética
que abastece os veículos sobre rodas.
Haverá uma substituição da matriz
energética baseada em combustíveis
fósseis (gasolina e diesel) e orgânicos
(álcool) por uma baseada na energia
elétrica. Esta mudança afetará a
tecnologia empregada nos motores que
deixarão de ser a combustão e passarão
a ser elétricos.
Efeitos globais como o aquecimento
do planeta e as políticas públicas que
incentivam e até proíbem a fabricação

O novo mundo dos carros elétricos
afetará muitos outros negócios como
o de distribuição dos combustíveis e o
dos postos de gasolina. A indústria dos
escapamentos esportivos deve sofrer
um grande impacto com esta mudança
e ficará restrita a poucos modelos
esportivos para atender algumas marcas
que prometem nos dias de hoje aos seus
consumidores que não acabarão com
seus modelos atuais.
Um fato extremamente negativo é que
estes modelos elétricos ainda são muito
caros para a maioria da população. O
modelo 3 da Tesla (35 mil dólares) e o
modelo da Volkswagen I. D. Concept,
totalmente elétrico que sairá por U$
23.000 no velho mundo.
A Porsche, por exemplo, deve trazer
ao Brasil a partir de 2020 o seu modelo
elétrico Taycan que deve chegar acima
dos R$ 500.000,00 e vai concorrer com

o Tesla modelo S.
Enquanto o governo Brasileiro vê o
bonde passar, os governos dos países
desenvolvidos, assumiram no acordo
de Paris, reduções de 80% a 95%
nas emissões de CO2 até 2050 e os
incentivos governamentais nestes países
chegam a U$4.000 por unidade de carro
elétrico comprado pelo consumidor.
Os motores elétricos são extremamente
silenciosos o que torna a vida em
comunidade mais harmoniosa,
porém para muitos haverá uma perda
significativa no prazer de dirigir pois o
som emitido pelos motores a combustão
com mais de 6 cilindros em altas
rotações são considerados por muitas
verdadeiras sinfonias. Os “roncos” que
fazem muitos motoristas vibrarem e que
prenunciam a chegada de um carro de
alta performance serão cada vez mais
raros.
Em resumo, os carros elétricos
têm muitas vantagens para o meio
ambiente mas afetarão o prazer de
dirigir e, inicialmente, o bolso do
consumidor. Será que o prazer de
dirigir estes motores a combustão
ficará apenas na lembrança da maioria
das pessoas e na garagem de poucos
colecionadores mundo afora? Os
carros elétricos cumprirão sua missão
de nos transportar em segurança de
maneira rápida e confiável e com grande
autonomia? Espero que o melhor dos
dois mundos coexista.
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Audi
RS6
Avant
a perua mais veloz do mundo

por Claudio Barreto

N

ós amamos carros rápidos e
por este motivo falaremos
do Audi RS6, perua original
de fábrica mais veloz do mundo. O
veículo é equipado com motor V8
TFSI biturbo, com 605 cavalos e 71,3
kgfm de torque antes de 2.000 rpm –
número semelhante ao do McLaren
675 LT, que também é equipado
com um propulsor V8 4.0 biturbo. O
RS6 oferece desempenho em linha
reta brutal e convincente, fazendo
de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos.
As retomadas são igualmente
surpreendentes, assim como os de
frenagem em que entram em cena os
discos dianteiros de carbono-cerâmica
de 390 mm com pinças de seis pistões.
O escape esportivo soa como uma
trilha sonora de um legitimo V8, que
dá arrepios, e sem falar das reduções
de marcha, que geram "pipocos" no
sistema de escapamento. O Audi RS6
chega a ser tão rápido quanto seu
primo, Audi R8.
O modo Audi drive select oferece
quatro modos de condução: Confort,
Dynamic, Auto e Individual. Na opção
mais esportiva, Dynamic, tem um
aumento de carga nos amortecedores.
A direção torna-se mais “dura”,
proporcionando maior estabilidade
e a suspensão fica 2cm mais baixa.
Na opção confort, a fera fica mais
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FICHA TÉCNICA
Motor: 8 cilindros em V 4.0, 32V, biturbo, startstop, sistema de desativação de cilindros
Cilindrada: 3993 cm3
Combustível: gasolina
Potência: 605 cv de 6.100 a 6.800 rpm
Torque: 71,3 kgfm entre 1.750 e 6000 rpm
Câmbio: automático sequencial, oito marchas
Direção: elétrica
Suspensões: MacPherson (d) e multilink (t)
Freios: discos ventilados de carbono-cerâmica
Tração: integral
Dimensões:4,979m (c), 1,936m (l), 1,461m (a)
Entre-eixos: 2,915 m
Pneus: 285/30 R21
Porta-malas: 565 litros
Tanque: 75 litros
Peso: 1.950 kg
0-100 km/h: 3,7 segundos
Velocidade máxima: 305 km/h*
Consumo cidade: 6,3 km/l
Consumo estrada: 8,9 km/l

dócil e econômico com arrancadas
menos explosivas e, dependendo
da marcha e da velocidade, são
desligados quatro dos oito cilindros
- sistema COD (Cylinder on Demand)
para economizar combustível e ficar
mais confortavel de dirigir no centro
urbano.
Nas curvas, a já conhecida tração
integral "Quattro" entra em ação
grudando a perua no chão.

com 14 alto-falantes, incluindo um
alto-falante central e subwoofer
com detalhe no canto do painel
onde dois twitters erguem-se
quando o multimídia é acionado;
ar-condicionado de quatro zonas;
direção com ajuste elétrico;
acabamento de couro e painéis de
carbono; bancos do tipo concha;
porta-malas com 565 litros, que
parece mais uma versão SUV; faróis
full led; sistema de visão noturna; e
alerta de pressão dos pneus.

Por dentro, o acabamento é impecável
e a lista de equipamentos inclui:
sistema de som Bang & Olufsen

O Audi RS6 tem muito estilo e
praticidade, um carro familia super
esportivo.
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Um lounge com estrutura super agradável e
aconchegante para o cliente aguardar com a família
a realização de pequenos serviços.

CLUBE OASIS, novo conceito de serviços de funilaria e pintura,
oferecendo mais qualidade e agilidade no atendimento.

O

Clube Oasis Premium, especializado no
processo de reparação automotiva em
importados e nacionais, comandado pelo
empresário Edisio Aguiar, há 5 anos destaca-se no
mercado pela qualidade nos serviços de funilaria e
pintura, sendo pioneira e especialista na reparação
de veículos em alumínio, assim como todo
conhecimento técnico para reparos em veículos
blindados.
A empresa possui parceria com a prestação de
serviços nas concessionárias: Mercedes Benz –
Newsedan, Sael – BMW e MINI Cooper, Stuttgart
Porsche, Jaguar Land Rover, entre outras, sendo
pioneira na venda da linha premium das baterias
Moura.
O Centro de Estética Automotiva possui serviços
que podem ser incorporados nas instalações das
concessionárias, com utilização de produtos com
tecnologia, fluxo lógico de processos, equipamentos
modernos e profissionais capacitados. “Nosso
objetivo é apresentar uma oferta de serviços
eficientes, com qualidade, prazo e custo competitivo
no mercado,” comenta Edisio Aguiar.

A única oficina com Garantia Vitalícia
em todos os serviços realizados.

Os principais objetivos do Clube Oasis Premium é
manter a originalidade dos veículos, conquistando
a confiança com atendimento personalizado para
cada cliente, profissionais especializados e sempre
investindo em tecnologia. Além de fornecer um
espaço com estrutura, um lounge super agradável e
aconchegante para o cliente aguardar com a família
a conclusão de pequenos serviços.

Serviços
Serviços de Pequeno Porte
Entrega do veículo no mesmo dia
Pintura
Base água e Pintura de Rodas
Lava Car
Lavagem Premium
Funilaria Premium
Pioneira e especialista em alumínio,
assim como todo conhecimento
técnico para reparos em veículos
blindados
Estética Automotiva
Espelhamento, Cristalização,
Proteção Nano Cerâmica, (Ceramic
Pro) Higienização e Especialista em
proteção de superfície

Clube Oasis Premium

Rua Carneiro Pessoa, 162 Pina, Recife – PE |
(81) 3327-7277 / 9 9677-2530
www.clubeoasispremium.com.br
clube.oasis

DIRIJA AUTO pesquisa

Pesquisa revela que Geração Z ainda se
interessa pela compra de veículos
Estudo realizado pela Spry em 11 capitais brasileiras analisa
comportamento das diferentes gerações no que se refere à
mobilidade e uso do carro
por Claudio Barreto*

A

Spry* apresentou no Salão do
Automóvel, seu novo estudo,
que detalha as preferências dos
brasileiros em mobilidade urbana.
Desenvolvida em parceria com a
Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores),
a pesquisa revela que os jovens
pretendem ser habilitados e planejam
adquirir um carro tanto quanto as outras
gerações, contrariando assim uma das
grandes impressões do mercado.
Para Antonio Megale, presidente
da Anfavea, o conhecimento destas
informações é fundamental para
direcionar iniciativas da indústria:
"É muito comum vermos análises
sobre a transformação da indústria
automobilística, principalmente sobre
o desejo de possuir ou apenas utilizar
um automóvel. Contudo, sentíamos
falta de ver estas afirmações calcadas
em números que mostrem a realidade
dos fatos. A pesquisa tem este
objetivo: apresentar dados sobre a
relação das pessoas com a mobilidade,
inclusive para direcionar algumas
ações da indústria".

A pesquisa foi realizada durante três
semanas de agosto em 11 capitais
brasileiras: Belo Horizonte, MG, Brasília,
DF, Curitiba, PR, Fortaleza, CE, Goiânia,
GO, Manaus, AM, Porto Alegre, RS,
Recife, PE, Rio de Janeiro, RJ, Salvador,
BA, São Paulo, SP. Foram entrevistadas
1.789 pessoas, segmentadas pelas
gerações Baby Boomers (acima de 56
anos), X (de 36 a 55 anos), Y (de 26 a 35
anos) e Z (até 25 anos).
Na avaliação de Megale, "os resultados
foram surpreendentes".

Desejo de ter um carro e de tirar a CNH

Dentre alguns dos principais resultados,
a pesquisa mostrou que 49% dos Baby
Boomers e 50% da geração X afirmam
ter carro. Este número cai para 39% na
Y e 23% na Z. Entretanto, quando os que
não tinham carros foram perguntados
sobre o desejo de comprar um nos
próximos cinco anos, 70% da geração
Z, até 25 anos, e 69% tanto na geração
X quanto na Y afirmaram que desejam
adquirir um modelo.
No caso da CNH, apenas 35% da geração
mais nova, a Z, estão habilitados, mas
do que não estão, 91% disseram que

pretendem se habilitar. Na geração de
Y, de 26 a 35 anos, 52% possuem CNH e
80% dos que não têm pretendem tirar.
Nos Baby Boomers e na geração X, 58%
estão habilitados e daqueles que não
estão, 24% e 59%, respectivamente,
pretendem tirar.
"Isto mostra que o desejo de ter um
veículo e também de ter a carteira de
habilitação permanecem mesmo nas
gerações mais novas. Ao juntar estes
dados com outros sobre utilização e
frequência de uso, fica claro que uma
oferta variada de opções de transporte
de qualidade é benéfica para a
qualidade de vida da sociedade, mas
que cada tipo tem seu papel e atende
às necessidades dos consumidores de
formas diferentes", afirma Antonio
Megale, presidente da Anfavea.

Sobre o futuro do automóvel, 70% da
geração Y e 66% da geração Z acreditam
que o carro será o principal meio de
transporte no futuro. Do total de
respondentes, 34% acreditam que apps
de transporte e carona compartilhada
representam o papel do carro no
futuro e 32% avaliam que o carro
como conhecemos continuará sendo o
principal meio de transporte. Apenas
3% acreditam que o carro vira item de
museu.
*Fonte - Fundada pelo engenheiro Alessandro
Andrade, a Spry (antiga Lean Survey) realiza
análises de mercado com 23 mil pesquisadores em
2700 municípios para levantar informações sobre
os mais diversos setores.

RAPIDINHAS

SUV OU COUPÉ:
DÚVIDA NA HORA DA COMPRA
DA MERCEDES-BENZ GLC

A

grande dúvida ao escolher sua
Mercedes-Benz GLC 250 4MATIC
com duas versões disponiveis, ambas com
as mesmas características técnicas, como
o motor 2.0 de 211 cv, a transmissão
automática 9G-TRONIC e a tração integral
permanente 4MATIC. Tem também a
versão Sport, topo de linha, diferencia-se
pelo acabamento esportivo AMG Line
interno e externo, além de uma série
de equipamentos mais abrangente que
aumenta o valor do modelo. A redação
da revista optou pela versão Coupé, por
ser uma nova tendência dos modelos
esportivos premium.

OS NOVOS HÍBRIDOS DA
VOLVO: XC60 E S90

A

Volvo Cars trouxe para o Brasil mais
dois modelos híbridos, para completar
a sua gama de produtos eletrificados no
País, em pré-venda desde setembro, o
Volvo XC60 T8 2019 alia potente motor
Drive-E Turbo Supercharger de 2 litros e
4 cilindros, que produz 320hp no motor
à gasolina e 87hp no motor elétrico,
alimentado por uma bateria de íons de
lítio de alta capacidade (400V – 9,2Kwh).
Juntos, geram 407 hp de potência máxima
e torque de 640 N.m. transformando-o no
utilitário esportivo mais potente e rápido
da sua categoria (0 a 100km/h em 5,3 seg).

À

D10: DE VOLTA AO PRESENTE

primeira vista não dá para imaginar que
um carro antigo tenha características
de um modelo novo. Pois é, ao pegar
estrada com o Chevrolet D10 ano de
fabricação 1984, com 34 anos de idade,
fiquei impressionado com conforto interno,
suspensão e potência do motor, a sensação
é estar andando em um carro ZERO KM.
Equipado com rodas de liga leve,
retrovisores elétricos, piloto automático,
câmbio automático, injeção eletrônica,
direção hidráulica, ar condicionado digital
e por baixo do capô um motor 3.0, diesel,
171 cavalos de potência... como assim???
A explicação que este modelo foi adaptado
com motor e caixa de marcha de uma Hilux
2012. Ficou curioso? Encontrei esta relíquia
na Auto Futura Premium - (81) 3446-1500

DIRIJA AUTO ENCONTRO DE PORSCHE

59º Porsche Driving School

adrenalina na pista
fotos Terra Magazine

por Claudio Barreto

I

magine estar ao volante de uma
Porsche um super esportivo de
alta performance com DNA de
corrida e com tecnologia de ponta e
ter que andar nos centros urbanos
com velocidade limitada as placas
de velocidade. Para alegria dos
proprietários da marca, surgiu em
1952 na Alemanha o Porsche Club,
com o objetivo de proporcionar os
proprietários da marca participar das
atividades nas quais podiam usufruir
ao limite a esportividade, performance
e tecnologia da máquina com toda a
segurança.

Briefing dos pilotos profissionais

Atualmente o Porsche Club agrega
mais de 110.000 membros em 510
instituições no mundo. No Brasil
iniciou suas atividades em 1997 e
conta com cerca de 1.500 associados
sendo o maior Porsche Club da
América Latina, além de ser o único
no País reconhecido oficialmente pela
matriz da Porsche na Alemanha. Foi
apresentado em 2003 pela Porsche
AG em Leipzig como modelo de
implantação para outros Porsche
clubes.
Tivemos o prazer de participar do 59º
Porsche Driving School no Autódromo
Velo Città, em Mogi Guaçu/SP nos
dias 31 de agosto e 1º de setembro,

Simultaneamente aconteceu a 4ª etapa
do Endurance Brasil.

organizado pela Porsche Club Brasil
com patrocínios de Stuttgart Porsche,
Pirelli, Banco Safra, Marsh Seguros,
BSS Blindagens e Porto Seguro Auto
Premium.
Foram mais de 70 participantes
inscritos para pisar fundo no
acelerador em uma pista de corrida
para testar seus limites. Antes de
entrar no circuito, obrigatoriamente,
os carros passam pelos boxes para
fazer uma vistoria na suspenção, freios
e avaliar as condições dos pneus. Os
participantes também passam por um
“briefing” com pilotos profissionais,
com dicas de como pilotar no traçado
da pista e técnicas ao volante. Só sendo
permitido entrar no circuito após a
realização da vistoria nos carros e
recebimentos das orientações para
acelerar na pista. O momento mais
esperado do evento é a prova (Flying
Lap), onde o ganhador é definido pelo
melhor tempo de volta. O encontro
se encerra com a Porsche Parade
com duas voltas na pista, em baixa
velocidade, com todos os Porsches
presentes e com cerimônia de
premiação dos vencedores.
O proprietário da Porsche 911 Turbo,
Bruno Herbert, representante do
estado de Pernambuco no evento
comenta que "Possuir um carro de
alta performance e ter a oportunidade
de pilotar em um autódromo é
extraordinário".

ASSISTA A REPORTAGEM NO CANAL YOUTUBE

Cinta de aço nas
quatro rodas

VIDRO DE ALTA
PERFORMANCE
Proteção balística
integram o painel
corta-fogo do veículo

EXCLUSIVIDADE INBRA BLINDADOS
• Vidro Inbra Spaceglass: garantia de 10 anos contra
delaminação.
• Proteção balística para a bateria.
• Manta balística de aramida conformada.
• Blindagem do capô e para-lamas dianteiros.
• Cinta em aço inox nas 4 rodas.

TECNOLOGIA E
TRADIÇÃO EM
BLINDAGENS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Proteção balística do painel corta-fogo do veículo.
• Contorno de aço balístico em áreas de
intersecção entre vidros e carroceria.
• Intercomunicador (bidirecional) e sirene de série.
• Menor peso agregado ao veículo.

PROTEÇÃO PARA SUA FAMÍLIA
Tecnologia, materiais e técnicas inovadoras de
implementação, fazem nossa blindagem uma das mais
leves e seguras do mercado.

fullblindagens_inbrablindados

inbrablindadospe

Av. Mal. Mascarenhas de Morais, 2931 - Imbiribeira, Recife - PE, 51150-000 - (81) 3132-2929
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VELAR
range rover

tudo que se espera de
um carro esportivo

foto Terra Magazine

por Claudio Barreto

U

m velho ditado que diz
“passou de pai para
filho” serve para explicar a
minha paixão por carros.
Na adolescência
acompanhei meu pai
várias vezes quando ele
ia às concessionárias e
revendas na hora da troca
de seu carro. Isso ficou
em minha memória e até
hoje lembro dos modelos
que ele possuiu: Corcel,
Diplomata, Escort, Passat,
Comodoro, Santana, Fusca,
entre outros. Apesar de
um nosso Presidente da
época, Fernando Collor,
usar a expressão “carroças”
para se referir aos veículos
produzidos no Brasil eu
sempre observava em
seu rosto um sorriso de
satisfação no momento de
cada troca.
Nos dias de hoje, já com
87 anos, ele não pode
mais dirigir, por motivos
de saúde. Mas todo
sábado faço um passeio
com ele nos carros
que concessionárias e
montadoras disponibilizam
para realizarmos “test
drives” que serão utilizados
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para a produção de
matérias divulgadas na
revista e na tv web.
Já experimentamos
modelos como: Volvo, Audi,
Porsche, Mercedes e BMW,
entre outros grandes carros
esportivos.

que vai decolar” e soltou uma
longa gargalhada de satisfação,
denunciando a adrenalina lá em
cima. Em seguida para relaxar,
usei a opção de massagem nas
costas, com resfriamento, nos
bancos dianteiros acionada na
tela de 10 polegadas.

Como sei da sua paixão por
carros busco tirar dele um
sorriso de alegria durante
os passeios nas super
máquinas; o que não é
fácil pois normalmente seu
semblante é o mesmo.
Para minha surpresa, ele
teve um comportamento
diferente quando eu
cheguei com o “Range
Rover Velar” para mais um
dia de passeio.
Foi ótimo quando notei
a sua empolgação ao ver
o Velar. Muitos sorrisos e
elogios, mesmo antes dele
entrar no carro.
Quando acelerei o motor
6 cilindros em V, 380 cv
e 41,01 kgfm, equipado
com o eficiente câmbio
automático Zf de 8
velocidades (responde
rapidamente o acelerador,
com retomadas abaixo de
4 segundos), ele comentou
“isso é um avião, parece

Os bancos dianteiros são
em couro Windsor, detalhe,
perfurado com a bandeira da
Inglaterra e têm a opção de 20
modos de ajustes de posição.
E para curtir ainda mais o
passeio abri o teto elétrico e
panorâmico e liguei o sistema
de som (“Signature Meridian”,
que produz 1300w através de
22 alto-falantes e um subwoofer
de dois canais, classificada
como uma das melhores marcas
de som automotivo do mundo).
Durante o teste outro detalhe
que chama atenção é a
arquitetura leve de alumínio
e a suspensão a ar eletrônica,
que suavizaram os solavancos,
melhorando o desempenho no
asfalto e o conforto nas ruas
de pedra na cidade histórica
de Olinda e proporcionando
uma boa acústica no interior do
veículo.

O passeio neste dia foi muito
divertido e fica aqui meu
registro; não foi à toa que este
modelo foi premiado com o
“World Car Design do Ano”.
TECNOLOGIA
FARÓIS LED MATRIX LASER
COM LUZES DE CIRCULAÇÃO
DIURNA
Os faróis LED Matrix Laser
produzem uma luz com
qualidade próxima à luz
do dia, proporcionando
excelente iluminação e
reduzindo a fadiga ocular.
Em velocidades superiores a
80 km/h, a tecnologia a laser
melhora o feixe principal
para aumentar a visibilidade
da via em até 550 metros. O
Farol de Direção Adaptável
usa uma câmera virada para
a frente a fim de detectar
veículos vindo na direção
contrária e manipula o farol
alto, criando "sombras"
ao redor dos veículos à
frente, para que você possa
continuar a aproveitar a
iluminação do farol alto
sem importunar os outros
usuários da via.
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www.vangardeshoes.com
Av. Rui Barbosa, 462 - Loja 7
Centro - Garanhuns - PE
(87) 3761.0339
VANGARDESHOES

VANGARDESHOES

