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Editorial

C

hegamos à última edição de 2019 e, com vocês, aproveitamos a
ocasião para brindarmos ao nosso oitavo aniversário. Um pouco mais
experientes e sempre conectados com o mercado pernambucano,
temos como missão proporcionar aos nossos leitores a difusão
de informação, cultura e entretenimento com transparência, ética e
profissionalismo.
Nessa edição, de número 50, convidamos o pernambucano Décio Padilha,
Secretário da Fazenda do Estado, que tem a missão de destravar o
ambiente de negócios do Brasil.
Na coluna Mercado, convidamos executivos e especialistas dos mais
variados segmentos abordando temas nas áreas de mercado, economia
e negócios.

Claudio Barreto
Editor Terra Magazine | Dirija Auto

Na coluna Cultura, a beleza do Maracatu Nação Pernambuco, grupo
cultural de música e dança, e agremiação carnavalesca de maracatu
de baque virado, que completa 30 anos. E nesse tom de comemoração
convidamos o cantor e compositor pernambucano Almério, vencedor do
prêmio Revelação da Música Brasileira, que possui uma voz suave, mas
que, ao mesmo tempo, demonstra força e expressão.
A marca Sierra traz para Recife o novo conceito com uma proposta mais
contemporânea com móveis assinados, além de manter os modelos com
mobiliários mais clássicos. A loja foi projetada com curadoria do arquiteto
Romero Duarte.
Os empresários Marilu e Sérgio Fontes da Loja Novo Projeto, apresentam
um novo showroom com a coleção assinada pelas arquitetas Cecília
Dubeux e Monica Haluli, na coluna Espaço do Arquiteto.
Na coluna Talentos da Arquitetura Pernambucana apresenta o projeto
do escritório Dias de Biase Arquitetos, que une a tecnologia com a
neuroarquitetura.
O editorial de Moda traz a coleção da 2020 da Empório HD com dicas do
empresário Heracliton Diniz. Além de dicas de saúde, literatura, cinema,
gastronomia e enogastronomia.
Para completar nosso recheio, trazemos o caderno “Dirija Auto“ na sua 6ª
edição, onde destacamos a entrevista com o diretor da Kawasaki do Brasil,
Naoki Kawaguchi. E ainda uma entrevista exclusiva com Cacá Bueno, piloto
da categoria Stockcar e consultor da Jaguar. Além das novidades do Salão
Duas Rodas 2019.
Vamos deixar você à vontade para folhear mais essa edição da nossa
revista, preparada com dedicação e carinho.
Boa Leitura!
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Economia e Negócios
Mucio Novaes
Economista e empresário

PERNAMBUCO

EXPORTANDO INTELIGÊNCIA E
ENGENHARIA PARA O MUNDO

A

empresa ATP Engenharia,
fundada por engenheiros
e empreendedores
pernambucanos em 1991, lidera a
formação do Grupo Future, com sede
em Lisboa, Portugal, o qual passa a
ser uma das maiores organizações
de engenharia na Europa, com um
histórico de projetos e serviços,
realizados ou em realização, em mais
de 25 países da própria Europa, da
América Latina, da África e da Ásia.
A Future é uma associação da ATP,
com a Proman e a BDM, reconhecidas
empresas que operam em serviços
internacionais de engenharia. A partir
da capital lusitana e de escritórios
localizados em São Paulo, Recife,
Luanda, Cidade da Praia (Cabo Verde),
Maputo (Moçambique), Hong Kong
e Beijing, a Future oferece soluções
de engenharia, através de diferentes
unidades de negócios, voltadas para
as seguintes áreas especializadas:
infraestrutura de transportes;
sistemas metro-ferroviários;
engenharia marítimo-portuária;
ambiente, águas e saneamento;
cidades e edifícios; energia; gestão
e supervisão da construção; “real
estate”; geotécnica e geotecnologia,
além de logística e TI.
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As três empresas, ATP, Proman e
BDM, já operavam individualmente
atendendo regiões geograficamente
distintas. Pelas suas competências
e com operações e gestões
independentes, de quando em
vez, adentravam em mercados
já atendidos por uma das outras,
gerando com isto, redundância de
custos e, muitas vezes, concorrências
predatórias. A união destas empresas
no Grupo Future veio a trazer
uma nova visão corporativa com a
eliminação de custos e potencialização
de resultados.
Além disto, conseguiu-se de forma
racional a cobertura de um maior
mercado e um maior foco nas
diversas especialidades, utilizando
engenharias regionais com maiores
especificidades.
Observou-se a necessidade cada vez
maior da utilização de um processo
aglutinador das capacidades de cada
empresa, com suas características e
competências técnicas adquiridas nas
suas atuações nas respectivas regiões
geográficas. Isto trouxe ao grupo uma
macrovisão tecnológica e operacional.
Atualmente a produção de novas
tecnologias é imensa, fazendo com

que se tenha a busca incessante
pela inovação e suas consequências
na produção tecnológica. O novo
desenho do Grupo Future trará
a facilitação desta captação e
consequente utilização na busca
de novas fronteiras com uma visão
mais humanista respeitando culturas
consagradas com uma perfeita
integração ao contemporâneo e a
Visão do Futuro.
A Future já nasceu grande, não só
por seu tamanho empresarial, área
geográfica de atuação e alto grau
de especialização em serviços de
engenharia, mas por contar desde já
com mais de 1.000 colaboradores.
Contudo, o seu diferencial maior está
no conceito inovador que impulsiona
a atuação e posicionamento do
Grupo FUTURE: “Engenharia para
Além da Técnica”, o qual coloca a
engenharia no topo da cadeia de
valor dos investimentos, estruturando
as operações em todas as suas
dimensões (técnica, financeira,
jurídica, etc.) e gerando negócio e
desenvolvimento.
O lado pernambucano da Future é
liderado pelos empresários Alfredo
Bezerra Leite, José Theodozio Netto e
Antonio Carlos Perrusi.

fotos divulgação

Ferreira Costa
A força do varejo moderno

A

Ferreira Costa foi fundada em
1884, em Garanhuns, cidade do
interior pernambucano, pelo
imigrante português João Ferreira
da Costa. Hoje, 135 anos depois, a
empresa se tornou o maior Home
Center do Norte e Nordeste, com
lojas em Garanhuns, Recife, Aracaju,
Salvador e agora também em João
Pessoa.
Com mais de 3.700 colaboradores e
mais de 600 promotores para apoio
de vendas, a Ferreira Costa contribui
diretamente para o crescimento das
cidades onde atua. Graças ao seu
amplo mix de produtos, com mais de
75 mil itens para casa, construção e
decoração, a Ferreira Costa é hoje
o quinto maior varejista do Brasil,
segundo o ranking Anamaco.
O Home Center de João Pessoa
possui 12 mil m2 de área de vendas
e está localizado em um endereço
privilegiado da cidade, na Estrada de
Cabedelo. A unidade é totalmente
climatizada e conta com amplo
estacionamento em área coberta.
Além disso, possuirá mall com 21 lojas
(em implantação), incluindo praça de
alimentação e conveniência. A Ferreira
Costa também oferece diversas
facilidades para entregar a todos os
públicos uma experiência completa
de compras e serviços. São elas: Clube
do Profissional (cursos, oficinas e
palestras gratuitas com certificação,
atualizando os profissionais com
as novidades e tendências de
mercado, proporcionando troca de
experiências, aumentando sua rede

de relacionamento e gerando maior
empregabilidade), Lista de Casamento,
Vendas Corporativas, Projetos de
Paginação e Centro Automotivo.
Para oferecer ainda mais comodidade
aos clientes e acompanhando a
crescente demanda dos consumidores
no ambiente virtual, a Ferreira Costa
possui também um e-commerce,
o www.ferreiracosta.com. O site
reafirma os planos de expansão da
marca Ferreira Costa, já que possui
entrega para todo Brasil, e possui
inúmeras facilidades, como o Clique
e Retire, onde o consumidor pode
fazer suas compras on-line e retirar na
loja, sem custos de frete. Além disso,
alguns produtos também contam com
a possibilidade da entrega expressa
(por enquanto apenas nas cidades de
Salvador, Recife e Aracaju), onde o
consumidor recebe o produto em até
cinco horas após a confirmação do
faturamento do pedido.
SUSTENTABILIDADE
A unidade da Ferreira Costa em
João Pessoa adota uma série de
iniciativas sustentáveis. Dentre outras,
destacam-se:
• Realização da coleta/retenção
da água da chuva para uso no
empreendimento; também possui
um sistema inteligente de irrigação,
reduzindo o consumo de água.
• A iluminação da loja é 100% em LED;
também utiliza domus na coberta para
iluminação zenital, aproveitando a
luz natural e reduzindo o consumo de
energia.

• O sistema de ar-condicionado
é completamente automatizado
para garantir uma alta eficiência
energética.
• O empreendimento está
implantando uma usina fotovoltaica
para geração de energia solar.
• Possuí uma estação central de
resíduos para coleta seletiva,
disponibilizando para seus clientes
coletores de lâmpadas, pilhas e
baterias usadas, aplicando o conceito
de logística reversa.
• Estação de Tratamento de Esgoto
(ETE).
Além de todas essas iniciativas, na
inauguração da loja, a empresa doou
aos municípios de João Pessoa e
Cabedelo mais de 2.000 mudas de
árvores nativas da região nordeste.
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Dinâmica do
setor privado na
esfera pública
por Rochelli Dantas

B

runo Schwambach busca levar
o olhar empresarial para a
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Pernambuco;
Levar o olhar e a dinâmica empresarial
para o setor público tem sido o
desafio diário de Bruno Schwambach
no comando da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico de
Pernambuco (SDEC). Com um país
ainda enfrentando uma grave crise
política e econômica, a estratégia
precisa ir além da captação de
investimentos. É preciso ter
articulação, entendimento dos
potenciais do estado e ainda projetos
direcionados que atraiam e envolvam
a iniciativa privada. São essas as
estratégias que o empresário tem
transmitido para a equipe. Neste
sentido, um dos projetos é o de
avançar nas chamadas câmaras
setoriais, uma espécie de divisão dos
segmentos produtivos econômicos
que estão sendo monitorados e
acompanhados pela Secretaria.
A meta da SDEC é segmentar este
acompanhamento por meio de 18
câmaras setoriais, promovendo a
integração entre o meio público e o
privado para que sejam elaboradas
políticas públicas eficientes para
cada cadeia produtiva, atendendo às
suas principais necessidades. Até o
momento, são 11 Câmaras Setoriais,
entre elas, a do polo têxtil e de
confecções, a da fruticultura irrigada,
a da bacia leiteira, a do turismo,
dentre outros segmentos que geram
riquezas e empregos formais.
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MERCADO DE OLHO NO FUTURO

Secretário de Desenvolvimento Econômico de PE, Bruno Schwambach

“Ao invés de estar reclamando
sobre o cenário que enfrentamos,
estamos indo para cima procurando
identificar o potencial de cada região
do estado porque não existe uma
solução comum a todos. Quando
nós conseguimos articular e designar
pessoas para entenderem segmentos
e oportunidades, conseguimos
avançar melhor”, afirma o secretário
Bruno Schwambach.
Segundo ele, a proposta que está
sendo desenvolvida pretende lançar
uma Política Estadual de Interlocução
entre o setor público, o setor
privado e o terceiro setor, visando
o desenvolvimento sustentável dos
setores econômicos de Pernambuco.
As Câmaras Setoriais são integradas
por representantes de sindicatos de
classe, associações de produtores e
empresariais, federações agrícolas,
órgãos governamentais e outras
secretarias estaduais como, por
exemplo, Desenvolvimento Agrário e
Fazenda.
O contato direto com os
representantes é realizado pela
Agência de Desenvolvimento
Econômico de Pernambuco (AD
Diper), que também é gerenciada
pela SDEC. “Se temos o envolvimento
de todas essas figuras econômicas,
temos um retrato fiel das demandas
dos setores, pensando a curto, médio
e longo prazo de forma estruturada
e eficiente. Podemos inclusive
direcionar os incentivos fiscais e
outros investimentos necessários”,
ressalta o secretário.
Dentro desta lógica de mapeamento
e de incentivo às prioridades de
cada região, o secretário Bruno
Schwambach também está

monitorando o desempenho dos
chamados Arranjos Produtivos Locais
(APLs). Nos próximos quatro anos,
estão previstos investimentos da
ordem de R$ 20 milhões, pela AD
Diper, via chamamentos públicos
para a proposição e celebração de
convênios com entidades sem fins
lucrativos.
De acordo com o secretário Bruno
Schwambach outra área que está
sendo mapeada é a do Recife
Antigo. Neste caso, a proposta é
fazer um levantamento completo
para identificar as potencialidades
da região, os imóveis abandonados
e o que pode ser apresentado para
a iniciativa privada. “Mapeamos
todos os imóveis e para cada quadra
estamos fazendo um levantamento
do que lá pode ser feito. Quando
montamos um mapa mostrando
onde se quer chegar e como
está o planejamento, com um
projeto articulado, de longo prazo,
conseguimos atrair e estimular a
iniciativa privada a investir no local”,
diz.
A proposta para o Bairro do Recife
é oferecer uma área que atenda a
população. Uma área com menos
carros, mais lugares caminháveis,
mais arborização, mais segurança e
atrações para a população. “O Recife
Antigo é o território mais simbólico
da cidade. É onde ela foi inventada
e, além disso, tem uma atividade
econômica relevante. Pelo nosso
mapeamento inicial temos em torno
de 30% desocupado. Então vamos
iniciar uma série de iniciativas para
dar uso aos imóveis. Realizaremos
projetos em todas as áreas necessárias
para, em seguida, apresentar aos
empresários com algo diferenciado”,
conta.

MERCADO DE OLHO NO FUTURO

Diretor da Vale do Ave, Zeferino Costa

Construção civil:
retomada com
novas apostas
por Rochelli Dantas

O

mercado imobiliário
começa a dar sinais
de que caminha
para uma retomada na
curva de crescimento. Os
números de 2019 ainda
não foram os almejados
pelo setor; afinal, a
economia nacional ainda
se ajusta e as incertezas
do cenário político ainda
deixam os consumidores
em alerta. Mas, aos
poucos, o mercado vai
se ajustando, a confiança
vai sendo retomada
e as negociações vão
avançando. Os indicadores
do IBGE apontam para um
crescimento do setor de 2%
no segundo trimestre de
2019, em relação ao mesmo
período do ano passado.
Parece pouco, mas, é a
primeira alta depois de
cinco anos registrando
quedas.

Além deste percentual,
outros sinais são
emitidos mostrando que
o aquecimento deve
acontecer. O primeiro
deles está no número
de empregos. Segundo

A tendência é juntar
todos os serviços
em um único lugar.
As pessoas querem
comodidade. Isso
em todas as classes
sociais. É claro que,
para cada público,
temos uma gama de
serviços e formatos
a oferecer. Mas o
futuro é a inclusão
dos serviços nos
condomínios

dados do Cadastro
Geral de Empregados e
Desempregados (Caged),
do Ministério do Trabalho,
a construção civil foi
a atividade que mais
contribuiu com a geração
de empregos de janeiro
a agosto deste ano. No
período, foram criados
593 mil empregos no
país. Deste total, 96,5 mil
foram registrados pelo
setor. Para se ter uma
noção do crescimento, no
mesmo período de 2018,
houve a criação de 568 mil
empregos e a construção
civil contribuiu com 65,5
mil.
Outro sinal de retomada
do mercado vem das
construtoras, que já
começam a planejar
lançamentos. A
pernambucana Vale do Ave,
por exemplo, espera um
2020 com pelo menos dois
produtos lançados. “O ano
de 2019 teve momentos
em que pareceu que a
retomada viria, mas ainda
não foi da forma como
esperávamos. A confiança
do brasileiro ainda não foi
retomada e isso interfere
nos nossos negócios.
Porém, neste final de
ano, vimos alguns fatos
importantes acontecerem,
como a reforma da
previdência e juros em
queda. O que anima o
mercado e faz com que a
demanda volte porque as
pessoas voltam a especular,
a pesquisar e a planejar”,
pontua o diretor da Vale do
Ave, Zeferino Costa.
Dentro dos lançamentos
previstos estão
empreendimentos
adaptados às novas
demandas do consumidor:
apartamentos mais
compactos e projetos com

área de lazer completa. “Os
espaços estão diminuindo.
Essa é uma tendência da
construção civil. Hoje, a
preocupação está na área
de lazer. As pessoas querem
projetos que tenham lazer
além da piscina e do salão
de festas. É uma tendência
porque, hoje, a vida social
está sendo mais em casa;
então, temos pensado em
projetos que deem esse
conforto aos clientes para
que eles possam ter opções
de lazer sem sair das
dependências do edifício”,
detalha.
Uma inovação no setor é
a entrega de projetos com
a oferta de serviços como,
por exemplo: coworking,
salão de beleza, estação de
bicicletas compartilhadas,
minimercado, entre outros.
“A tendência é juntar todos
os serviços em um único
lugar. As pessoas querem
comodidade. Isso em
todas as classes sociais.
É claro que, para cada
público, temos uma gama
de serviços e formatos a
oferecer. Mas o futuro é a
inclusão dos serviços nos
condomínios”, enfatiza
Zeferino Costa.
O primeiro projeto do tipo
será lançado ainda este ano
pela Vale do Ave. Localizado
em Boa Viagem, o edifício
Avenida chega ao mercado
com essa proposta de levar
comodidade aos clientes.
Será o termômetro. A
partir de agora, o mercado,
além de retomar a curva
de crescimento, tem um
produto mais completo
para atender os clientes que
desejam realizar o sonho da
casa própria.
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Grupo
Preserve Liserve
consolidação em mais de 4 décadas de
existência sem perder o olhar para o futuro
por Ana Paula Bernardes

O

ano era 1975 e a cidade
era João Pessoa. Lá se
iniciavam os trabalhos,
embora modestos, do que é
hoje um dos grandes grupos
empresariais do Brasil: O Grupo
Preserve Liserve, que apresenta
atualmente um amplo
portfólio e total expertise
nos serviços de logística de
valores (tratamento, custódia,
cofres inteligentes e gestão
de ATM - caixas eletrônicos);
escolta armada; segurança
patrimonial; segurança
eletrônica; terceirização de
mão de obra; conservação/
limpeza ambiental; táxi aéreo,
além de consultoria em gestão
e educação corporativa.
Uma trajetória de mais
de quatro décadas não é
para amadores. O Grupo
atualmente é a maior
transportadora de valores da
Região Nordeste e a quarta
maior do País, mantendo um
capital humano de mais de 10
mil colaboradores e 20 bases
operacionais estrategicamente
distribuídas nas capitais e
principais cidades do interior.
Ao longo dos 45 anos, mantém
o seu perfil buscando formas
de conquistar crescimento com
uma fórmula simples, mas nem
sempre repetida pelo mercado.
“O principal norteador do
nosso trabalho é a insistência.
É isso que fazemos há 45
anos, como marca presente
em nossos dias para poder
alcançar o que temos hoje.
Para isso, buscamos manter
um padrão de qualidade, com
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seriedade, conhecimento
e credibilidade”, pontua
Agostinho Gomes, fundador e
presidente do Grupo.
Passando por vários planos
de governo ao longo desta
trajetória, o Grupo também
não perdeu o otimismo. Nos
últimos anos, diante da crise,
houve elevação dos índices de
violência em todo o país que,
somado à deficiente segurança
pública existente, fez com que
empresas e indivíduos vissem
na Segurança Privada uma das
soluções para o problema.
Para 2019, foi esperado um
crescimento do setor de
até 16%, segundo dados da
Federação das Empresas de
Segurança e Transporte de
Valores (FENAVIST); isso,
porém, não aconteceu.” No
início do ano contávamos com
este dado, mas em função de
atraso em decisões públicas e
falando de maneira geral para
o País, não vingou. Nos últimos
cinco anos, houve uma redução
grande dos contratos, onde
na área financeira vimos nos
bancos e no processamento
de transporte de valores uma
queda considerável e muitas
empresas chegaram a sumir”,
ressalta Agostinho.
Mas para 2020, a situação, na
visão do empresário, será de
mais tranquilidade. Agostinho
Gomes acredita que o que não
foi alcançado neste primeiro
ano do atual governo, poderá
se consolidar, trazendo
inclusive, mais investimentos
para o País. “Há cerca de

Felipe Gomes e Agostinho Gomes

“O principal norteador do nosso trabalho é a
insistência. É isso que fazemos há 45 anos, como
marca presente em nossos dias para poder
alcançar o que temos hoje. Para isso, buscamos
manter um padrão de qualidade, com seriedade,
conhecimento e credibilidade
um ano, deixamos de cair e
começamos a crescer neste
segundo semestre; por isso
estamos otimistas para que,
já no primeiro semestre, esse
valor possa ser ampliado.
É trabalhar para ver isso
acontecer”.
Em paralelo à crise, o Grupo
não se intimidou. Sempre
com os pés firmes, mas
avistando o futuro, ajustou as
contas dentro das empresas
existentes e planejou novos
horizontes. “Para os próximos
anos estamos focando na
área de construção civil, com
investimentos imobiliários. Já
estamos com grandes áreas
adquiridas, empreendendo e
investindo em modernidade
e tecnologia, que sempre
foram palavras de ordem em
nosso dia a dia”, destacou o
presidente.

Reforçando que o mercado é
quem sempre dá o tom para
seus negócios, a diretoria
comercial do Grupo também
não se intimida. Para a virada
da década, a marca, que é
há vários anos consecutivos
a mais lembrada pelos
pernambucanos, planeja
ampliar esta aproximação na
memória do consumidor. “Um
atendimento de excelência
conquista, fideliza e mantém
clientes. A satisfação do
Grupo Preserve Liserve está
em proporcionar soluções e
atender aos nossos clientes
com qualidade, segurança,
respeito, responsabilidade
e excelência nos serviços
prestados. Estamos entre as
empresas mais avançadas do
mundo, a nível de tecnologia,
nos segmentos em que
atuamos e iremos ampliar isso
nos serviços que ofertamos.”,
ressalta o diretor comercial
Felipe Gomes.
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Jorge Petribú

Cana de açúcar,
o doce amargo
de uma produção
por Jorge Petribú

T

emos origem na
colonização do nosso
querido Brasil, onde
alguns corajosos europeus,
em sua grande maioria
portuguesa, deixaram suas
vilas no continente mais
desenvolvido na época,
para enfrentar todos os
tipos de dificuldades como,
as graves deficiências
sanitárias deixando-os
expostos a vários tipos de
enfermidades oriundas
da hostil e úmida Mata
Atlântica, desde os invisíveis
e desconhecidos vírus
e bactérias até animais
peçonhentos e feras
carnívoras, que além de
transmitirem doenças,
levavam mutilações e
até morte para esses
pioneiros. A precariedade
e isolamento das suas
habitações, transporte
somente em lombos de

animais, não os desviaram
do firme propósito de
desenvolver um novo
negócio nas terras recém
descobertas, que serviram
de embrião para novas
vilas.
Impulsionados pelo espírito
do empreendedor, esses
bravos neobrasileiros
criaram uma ligação com
a terra, transformando
a nômade cultura de
exploração em um
negócio econômico
permanente. Ao longo
desses quase quatro séculos
atravessamos diversos
tipos de adversidades e
obstáculos que deixaram
mortos, feridos, perdedores
e vencedores. Para os
vencedores prevaleceu
à velocidade com que
se adaptaram às novas
condições, acompanhando

as transformações da
humanidade, como também
a visão futurista nas
adversidades, aproveitando
as oportunidades que o
tempo impõe.
Hoje trabalhando em
uma empresa com
quase trezentos anos,
que sobreviveu a várias
divisões societárias ao
longo de gerações e as
diversas transformações
das condições naturais,
legais e empresariais,
somando-se as várias
guerras, revoluções e crises
vividas nesse longo período.
Estamos encarando talvez
a maior e mais veloz
mudança de todas; as
grandes transformações
tecnológicas do
agronegócio e a dificuldade
de implantá-las dentro
das difíceis condições de
produção em nosso Estado.
Pernambuco foi a próspera
porta de entrada da cana
de açúcar para o Brasil e
deverá se manter como
exemplo de trabalho árduo,
ética e enfretamento
às adversidades. Com o
aumento dos diversos
custos operacionais e
colaterais, impostos
diariamente à indústria
nacional, o Brasil vem
perdendo a competitividade
em relação ao mundo,
principalmente se
comparado aos USA e
países asiáticos, agravando
ainda mais nas atividades
que utilizam mão de obra
intensiva, como é o caso do
setor sucroenergético de
Pernambuco.
Porém o nosso espírito
de incansável trabalhador
nordestino, faz com que
procuremos soluções para
continuar plantando e
produzindo nessas terras,
gerando riquezas para essa
difícil região.

Acuados pela grande crise
de 2014, iniciamos um
projeto ousado e arrojado
que movimentará todas as
nossas áreas de trabalho.
Para esse planejamento de
inovação incluímos:
1) Em 2015 a implantação
da cultura do eucalipto nas
encostas com alto declive.
2) Em 2016 o programa
intensivo e constante
de desenvolvimento
de líderes gestores,
através de empresas de
desenvolvimento humano.
3) Em 2017
desenvolvimentos de novos
produtos e novos modelos
de oferta ao mercado.
4) Em 2018 a implantação
do plantio de cana em
área irrigada através de
gotejamento.
5) Em 2019 criamos
parcerias com centros de
tecnologia de Pernambuco
somados aos centros
tecnológicos de produção
de novas variedades de
cultivares do sudeste,
começamos a conhecer
novas possibilidades, para
enfrentamento das nossas
deficiências.
Ainda falta muito para
que possamos alcançar o
rápido desenvolvimento
do Sudeste e Centro Oeste,
mas como trazemos em
nosso sangue o mesmo
DNA dos nossos primitivos
produtores do cobiçado e
precioso açúcar, possuímos
o natural ímpeto da
sobrevivência, para
enfrentarmos desafios
expostos por todas as
adversidades, que trocam
de rostos, cores, vestes e
posições a cada ciclo, época
e tempo.
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Recife adota políticas
de melhorias climáticas
Diante da preocupação com a adoção de medidas que possam
amenizar a crise climática mundial, o Recife saiu na frente
por Rochelli Dantas

R

ecentemente, a
capital pernambucana
passou a integrar um
movimento internacional
com mais de mil governos
e entidades, em 18
países, que declara
o reconhecimento à
emergência climática
global. O decreto assinado
pelo prefeito Geraldo Julio
durante a Conferência
Brasileira de Mudança do
Clima, realizada no Recife
Antigo no período de 6 a
8 de novembro de 2019,
determina que políticas
públicas devem priorizar
as comunidades históricas
e desproporcionalmente
impactadas por situações
de injustiça ambiental.
Outro compromisso lançado
durante a conferência
foi o primeiro Plano de
Adaptação às Mudanças
Climáticas. “O Plano de
Adaptação é resultado
de uma política de
monitoramento e mitigação
dos efeitos das mudanças
climáticas, que começamos
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no Recife. Então, no
momento em que cidades
do mundo todo buscam
por soluções sustentáveis
para a adaptação a essas
mudanças estamos
lançando o nosso Plano
de Adaptação, nomeado
de Análise de Riscos
às Mudanças do Clima
do Recife, instrumento
importante para o
planejamento urbano
sustentável do município. O
relatório inclui 14 medidas
de adaptação relacionadas
ao mapeamento de riscos
do território para aumentar
a resiliência nos pontos
mais críticos, incluindo seis
principais vulnerabilidades
às futuras consequências
da mudança climática:
inundações, deslizamentos,
doenças transmissíveis,
ondas de calor, seca
meteorológica e elevação
do nível do mar”, ressalta o
prefeito.
Entre as medidas de
adaptação mapeadas
estão: modernização
das redes de drenagem

existentes, requalificação
urbana em áreas
inundáveis, costeiras e de
encosta que possibilitam
o enfrentamento de
ameaças de inundação e
deslizamento; captação,
detenção, retenção e uso
das águas pluviais com o
intuito de ampliar áreas
permeáveis para absorver
e armazenar a água das
chuvas favorecendo a
diminuição de inundações
e alagamentos; estratégia
de agricultura urbana
com o intuito de diminuir
ilhas de calor e aumentar
a permeabilidade do solo
para captação e detenção
de águas pluviais, evitando
ou minimizando eventos
de inundação; aumento
da eficiência do sistema
de abastecimento hídrico,
entre tantas outras.
Não é de hoje que a
capital pernambucana
vem demonstrando
preocupação com os
cuidados com o clima.
O Recife foi a primeira
cidade do Nordeste a ter

um inventário de emissão
de gases do efeito estufa,
referente ao ano de 2012.
De lá para cá, já foram
produzidos os inventários
de 2012 a 2017. Além
desses, os dois últimos
anos estão em processo de
publicação. Outro destaque
está na adoção, por meio
de uma Lei, de políticas
climáticas e legislação
específicas de mitigação e/
ou adaptação às mudanças.
O tema, apesar de urgente,
ainda não tem a atenção
de todos os gestores
municipais. No Brasil,
apenas sete cidades
possuem uma legislação
do tipo: Belo Horizonte,
Feira de Santana, Palmas,
Rio de Janeiro, São Paulo,
Fortaleza e Recife. Além da
legislação, o Recife finalizou
o primeiro inventário de
emissões em abril de 2014
e a partir dele foi feito o
Plano de Baixo Carbono
do Recife, com o objetivo
de reduzir as emissões das
principais fontes de gases
do efeito estufa.
“Então, essas e outras
ações que temos feito
aqui no Recife levaram a
cidade a ser indicada pelas
demais cidades filiadas ao
ICLEI – Governos Locais
pela Sustentabilidade, a
presidir a rede de cidades
sustentáveis ligadas à
ONU, para a América
do Sul. Com isso, hoje,
além das iniciativas que
desenvolvemos aqui na
cidade, trabalhamos com
a parte de mobilização
global para que mais e
mais cidades se engajem
no enfrentamento dessa
crise tão urgente”, afirma
Geraldo Julio.

O Primeiro Outlet
Premium de Pernambuco
O empreendimento terá 72 operações e fica
pronto no segundo semestre de 2020

O

Recife Outlet Premium foi
apresentado em novembro para
empresários locais e lojistas do
setor de varejo do país, o primeiro outlet
de categoria premium de Pernambuco.
Os empreendedores do Grupo BCI, Paulo
Perez, Rômulo Pina e Marcos Menezes,
receberam os convidados que puderam
conhecer mais sobre o empreendimento
e sobre o setor, com a apresentação
do sócio da About (Agência Brasileira
de Outlets), André Costa, responsável
pelo planejamento e comercialização do
outlet.
O empreendimento está sendo
construído na BR-232 em Moreno, com
investimento inicial de R$ 65 milhões,
ocupando uma área total de 11,2
hectares e terá 72 operações, gerando
cerca de 2 mil empregos quando entrar
em funcionamento. Com excelente
posição estratégica no principal eixo
da rodovia, o Recife Outlet Premium
atenderá cerca de 115 municípios
pernambucanos, além de alcançar outros
estados, como Alagoas e Paraíba, com
previsão para ficar pronto no segundo
semestre de 2020.
“Os moradores de outros estados irão
se deslocar para visitar o Outlet, já que
o raio deste tipo de empreendimento
é construído fora da cidade", comenta
Paulo Perez, sócio do Grupo BCI,
empreendedor do Recife Outlet
Premium, reforçando que o local
foi considerado área estratégica
para suportar toda a estrutura do
empreendimento. Ainda segundo o
empreendedor, a operação costuma
atrair o público que busca marcas
conhecidas e respeitadas com descontos
de até 70% o ano todo.

Os moradores de outros
estados irão se deslocar
para visitar o Outlet,
já que o raio deste tipo
de empreendimento é
construído fora da cidade"

Paulo Perez, Rômulo Pina e Marcos Menezes

A obra iniciou em julho de 2019, com a
terraplanagem; e em outubro, iniciouse a construção do empreendimento,
após a Correia & Peixoto, construtora
pernambucana especializada nesse tipo
de obra, vencer a licitação. O Recife
Outlet Premium terá 63 mil m² de área
construída na primeira etapa. O projeto
paisagístico, assinado pela arquiteta
Marta de Souza Leão, da Agroflora
Arquitetura Verde, inclui alamedas
arborizadas com plantação de 180
mudas de Ipês, mais de 200 palmeiras,
fontes e espelhos d’água.

imagens divulgação

O Recife Outlet Premium ocupará uma
área total de 11,2 hectares. Nessa
primeira etapa, serão utilizados 13
mil m² de Área Bruta Locável (ABL),
que incluirão as operações, praça
de alimentação climatizada com 10
operações de fast food, 3 restaurantes na
área externa e 650 vagas de
estacionamento.
“Mesmo com a crise e
o impacto em diversos
segmentos, o mercado de
outlet tem se mostrado
resiliente. Isso acontece
porque em momentos
de crise, o consumidor
fica mais consciente dos
preços e muda os hábitos
de consumo em busca de
alternativas mais acessíveis.
E a escolha de Pernambuco
também está atrelada
ao crescimento do PIB e ao potencial
atrativo do estado”, comenta André
Costa, sócio fundador da About (Agência
Brasileira de Outlets), responsável pela
comercialização do empreendimento.
O Grupo BCI empreendedor do Recife
Outlet Premium, atua há mais de 20 anos
nos ramos de imóveis, combustíveis,
motos e materiais de construção. O
planejamento, comercialização e gestão
será da About (Agência Brasileira de
Outlets) e a LMS|TGI – Gestão de
Empreendimentos é responsável pela
assessoria local.
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Grupo Dislub
lança mais um
produto DuraMais
Diesel chegará ao mercado ainda este
ano para atender novos mercado

O

grupo Dislub
Equador, que
tem entre suas
empresas a Dislub Energia,
no Nordeste, e a Equador
Energia, no Norte, está
ampliando a família
DuraMais.
Em breve, os postos de
combustível disponibilizarão
o diesel DuraMais, o
segundo produto com o
selo. No primeiro semestre
deste ano, a empresa
lançou a gasolina DuraMais.
Os produtos são fabricados
com a tecnologia GreenPlus,
que polui até 50% menos
e garante um aumento na
autonomia dos veículos em
até 10%. O lançamento do
diesel chega para abrir um
novo mercado consumidor.
“O Nordeste é a nossa
principal praça de diesel.
Temos uma expectativa
maior que a gasolina por
se tratar de um produto
de maior escala e de
necessidade maior de
economia, por conta dos
fretista e autônomos”,
afirma Sergio Lins, diretor
comercial do Grupo Dislub
Equador.
Com o produto, o grupo
poderá atingir também a
consumidores diferenciados
como termelétricas,
grandes empresas
transportadoras, empresas
de ônibus e ainda Grupo
Geradores “As geradoras
são, inclusive, um mercado
com bastante potencial
e acreditamos que nosso
produto atenderá bem a

esta demanda”, afirma.
A meta é chegar a 100
postos disponibilizando o
produto nas regiões Norte e
Nordeste, no período de 18
meses. No caso da gasolina,
em alguns postos do
grupo, o produto já chega
a corresponder a 30% da
venda do estabelecimento.
“Nosso objetivo é atingir
30% do volume global de
venda da empresa. Ele
atua como um catalisador.
Este é um diferencial e o
consumidor já entende esta
diferença”, ressalta.
Em 2019, o Instituto
das Nações Unidas para
Formação e Pesquisa
(Unitar), certificou o
catalisador GreenPlus,
presente na linha DuraMais,
pela característica do
produto de reduzir a
emissão de poluentes.
O produto, agraciado
com a ecoetiqueta da
Organização das Nações
Unidas (ONU) por estar
alinhado aos Objetivos
do Desenvolvimento
Sustentável (ODS) previstos
na Agenda 2030, é usado
no transporte público da
Alemanha. Além disso, já
virou política pública na
Colômbia e está disponível
ao consumidor em postos
nos Estados Unidos e
Argentina, em países na
Europa, Ásia e Oriente
Médio.
“Por isso, a Duramais é a
grande aposta do grupo.
Estamos trabalhando para
lançar o etanol. Será o
próximo produto a entrar

foto Terra Magazine

por Rochelli Dantas

Sérgio Lins, diretor comercial do Grupo Dislub Equador

Nosso maior objetivo
é atingir 30% do
volume global de
venda da empresa.
Este é um produto
que não serve apenas
para limpar. Ele atua
como um catalisador.
Este é um diferencial
e o consumidor
já entende esta
diferença"
na agenda. Já está em fase
de testes de fabricação”,
conta Sergio Lins.
Tendo como principais
praças os estados de
Pernambuco e Amazonas,
onde estão localizadas as
matrizes, recentemente o
grupo abriu uma filial no
Mato Grosso, abrindo as
portas na região CentroOeste. “Tivemos uma boa
receptividade e temos
grandes expectativas já que
esta é uma região produtora
de grãos, com grande
corredores logísticos, o que
é uma boa aposta”, detalha
o diretor comercial.

Vale ressaltar que, desde
2017, o grupo Dislub está
passando por um processo
de unificação de marcas das
duas distribuidoras (Dislub e
Equador). No ano passado,
a nova marca começou
a chegar aos postos.
Atualmente, 48 postos do
Norte e 28 do Nordeste já
passaram pela mudança.
Até o fim de 2019, estarão
com a nova marca 102
postos nas regiões Norte e
Nordeste.
Além da preocupação
com o meio ambiente,
o Grupo Dislub também
busca o cuidado com os
colaboradores. Desde 2011,
o Grupo Dislub Equador está
entre as melhores empresas
para se trabalhar no Norte
e Nordeste, como atestam
os repetidos prêmios Great
Place to Work (GPTW).
“As premiações refletem
o investimento do grupo
no desenvolvimento
profissional não somente
da sua liderança, através
da sua escola de líderes,
mas também de todos os
colaboradores, por meio da
Academia Dislub Equador, e
de avaliações sistemáticas,
com o monitoramento
constante do seu
desenvolvimento”, detalha
Sergio Lins.
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Marivan Gadêlha

Engenheiro Químico, Empresário e Consultor

EXPECTATIVAS PARA 2020
No atual cenário político, é impossível prever o futuro mais
imediato, porém, empresas de “classe mundial” possuem,
a cada momento, estratégias de contingência para o inesperado

N

o início de 2019, acreditavase que o varejo voltaria a
crescer em 2020, nos mesmos
patamares do período anterior ao da
crise econômica. Porém, ao chegarmos
ao final deste ano, infelizmente não há
analista que aponte resultado positivo
para a economia brasileira no período.
As projeções para o fechamento
do Produto Interno Bruto – PIB em
2019 não superam 1,0%, contra uma
expectativa de 2,0% para 2020. Para
Pernambuco essas projeções de
crescimento em 2019 não superam
0,9%, embora, diferentemente das
projeções para o país, a expectativa
oficial para 2020 é de um crescimento
de 2,5%.
O mercado não acredita nessa última
previsão, pois o impacto decorrente do
declínio ocorrido no Porto de Suape,
indica que Pernambuco não mais
voltará a crescer acima dos patamares
alcançados pelo País, como ocorreu
antes da crise.
Apesar da reforma da previdência,
aprovada recentemente, importante
para elevar a confiança do investidor,
outros projetos em conjunto são
necessários para colocar novamente
o Brasil na direção do crescimento.
Neste bloco, entre outros, encontra-se
o ajuste fiscal, equilíbrio entre receitas
e despesas do governo, a transferência
de ativos para a iniciativa privada,
através de privatizações estratégicas,
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a flexibilização orçamentária, que nos
levará ao melhor contingenciamento
na aplicação dos recursos e a reforma
administrativa, que focaliza a redução
das despesas principalmente com mão
de obra na “máquina” estatal.
Em que pese a clara intenção da área
econômica do governo de avançar
com essas reformas, o que tem gerado
um certo otimismo no mercado,
num cenário político extremamente
fragilizado, com um governo que não
precisa de oposição para gerar crise,
esses projetos dificilmente serão
implementados no curto prazo.
Nesse complexo cenário político é
praticamente impossível prever o
futuro mais imediato do mercado,
porém, empresas de “Classe Mundial”,
competitivas em qualquer ambiente
de negócios, independentemente das
práticas de gestão adotadas, sejam
práticas próprias e/ou consolidadas
pelo mercado, possuem a cada
momento estratégias de contingência
para o inesperado.

a oportunidade de adiamento de
eventuais projetos de expansão para o
segundo semestre de 2020, quando o
cenário econômico estará mais claro.
Nos próximos meses, a redução dos
custos, principalmente de mão de
obra, deve estar no foco mais imediato
dos executivos.
No caso do varejo, as lideranças
precisam compatibilizar a redução
dos custos destacada anteriormente
com investimentos tecnológicos
estratégicos, como em estruturas de
cooperação entre todos os canais
de comunicação, denominadas de
”onmichannel”. Elas asseguram ao
consumidor experiência única, em
qualquer local onde a marca o alcance.
Nesse segmento, a evolução para
vendas pela internet se apresenta
como fundamental, principalmente
considerando as fortes transformações
nesse mercado. A inteligência
artificial e a robótica, entre outras
iniciativas, permitirá o mapeamento
em tempo real das preferências e da
movimentação dos consumidores
nas lojas, visando gerar experiências
de consumo que possam ir além da
compra, além do que efetivamente é
adquirido.

Elas são financeiramente
conservadoras e sempre tem mais
dinheiro em caixa do que seus
competidores. Também buscam de
forma paranoica ritmo de crescimento,
mesmo que ele seja reduzido em dado
momento de dificuldade.

Além do exposto, essas lideranças
precisam ainda, na formulação de
suas estratégias de longo prazo,
planejar o futuro de suas organizações
observando potenciais alterações tanto
no micro como no macroambiente,
levando em consideração a
possibilidade de associação e/ou fusão
com eventuais competidores mais
adiante. Pensar grande, com desapego,
pode fazer a diferença no médio e
longo prazo.

Assim, as melhores estratégias
no momento, devem considerar

gadelha.qsm@gmail.com

O

Sindicato das Seguradoras do
Norte e Nordeste (Sindseg N/NE)
tem a missão de proteger e representar
legalmente a categoria econômica de
seguros privados e capitalização. A área
de atuação da entidade compreende
os Estados de Pernambuco, Alagoas,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará,
Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre,
Roraima, Amapá e Rondônia.
Com 63 anos anos de atividade, o
Sindseg N/NE vem se destacando no País
por causa de ações contínuas, apoiando
projetos em suas áreas de atuação, para
ajudar a divulgar a cultura do mercado

Em Pernambuco, com um PIB que em
2018 atingiu cerca de R$ 177 bilhões,
não é diferente. Nesse ano, a indústria
de seguros e de saúde suplementar
produziu receitas da ordem de
R$ 10,3 bilhões, o que equivale a uma
participação no PIB do Estado de
5,8%.
Mais importante ainda se olharmos
para o Recife, onde boa parte da
produção de seguros é realizada.
Em 2018 o Recife teve o PIB
de aproximadamente R$ 43,5
bilhões, com uma participação
no setor de seguros de mais de
15%.
De 2017 para 2018 o setor de
seguros cresceu a uma taxa
nominal de 8% em Pernambuco,
indicando um crescimento de
quase 5%, com o emprego de
mais de 12 mil pernambucanos.
Anualmente as seguradoras
devolvem para a sociedade
pernambucana, em sua maioria
recifense, mais de R$ 6,5 bilhões de
indenizações de seguros, assistência
médico-hospitalar, benefícios e
resgates de planos de previdência
privada, sorteios e rendimentos de
títulos de capitalização, salários,
pagamentos de serviços e outras
despesas e impostos. Estes recursos
movimentam a economia do Estado e
garantem sustentação econômica de
milhares de famílias.

de seguros. E esse trabalho vem gerando
resultados incontestáveis. O Sindseg N/
NE é uma entidade de classe que congrega
as principais e mais expressivas empresas
de seguro, previdência e capitalização.
Com sede no Recife, conta com delegados
espalhados pelos Estados para representar
a instituição, aproximar entidades e buscar
melhorias para o segmento de seguros e a
sociedade.

música almério

A CAIXA DE SONHOS E SONS DE

Almério
por Ivelise Buarque

C

omo uma força da natureza, o cantor
Almério é um dos maiores expoentes
da atualidade da indústria fonográfica
e da cultura brasileira. Ele mostra,
numa forma bem peculiar, que não há
limites e não há restrições na vida, quando
o objetivo é superar os desafios e seguir
seus sonhos. Não é a toa que o seu nome
significa “Príncipe rico e trabalhador”,
oriundo dos Teutões, tribo germânica
que ficou bastante conhecida a partir do
século IV e com rica história na constituição
mundial. “Cada um sabe a força que carrega
em si.
Mas, como eu venho da música e do
interior, eu vim com uma força de esmurrar
uma parede, de abrir os caminhos,
derrubando muros e barreiras. E ainda bem
que minha música teve esse poder e todas
as dificuldades que surgiram pelo caminho
e que foram impostas ao meu redor. Todas
foram se esfarelando conforme minha
música ia passando. Tinha muita vontade,
muita coragem e muita verdade no que eu
fazia e, por isso, não precisei usar muita
força. Mas, quando é preciso eu uso mesmo.
Eu faço tudo pela minha música”, comenta
Almério Rodrigo Menezes Feitosa, nascido
em Altinho e radicado em Caruaru.
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Assim é o artista pernambucano que
transcende as barreiras geográficas com sua
música que carrega um som próprio, traduzido
como a fusão de várias referências brasileiras.
Assim como o significado do seu nome, ele é
dono de uma personalidade ativa e decidida,
cheia de energia e que se lança nessa aventura
há mais de 13 anos com a convicção de que um
dia iria chegar lá. “Há uma dificuldade muito
maior além de ser um artista vindo do interior,
que é a questão de quebrar barreiras. É o fato
de um artista vindo do interior, nordestino,
com o sotaque carregado e ser gay, uma
bandeira que faço questão de levantar e que é
determinante pra mim”, destaca Almério.
Sua trajetória singular e a bandeira que
carrega estão interligados a um movimento
crescente de transformação que o país e as
artes encaram, e que vem deixando muitos
espantados. Almério ocupa assim o seu lugar
ao sol no coração da opinião público e no
olhar da indústria fonográfica brasileira, com
títulos como o voto popular do concurso
nacional “Prêmio Natura Musical”, em 2016,
e o de Revelação no 29º Prêmio da Música
Brasileira, no ano passado. “Apesar desses
reconhecimentos eu tento não me ater a
isso, para não me prender em armadilhas que
vem com a vaidade. Porque quando você se

foto Juarez Ventura

música almério

envaidece, você pode fechar
os acessos à inspiração, à
capacidade de dialogar com o
outro e à habilidade de olhar
para a vida e para as pessoas.
Mas quero continuar fazendo
minha música e meus projetos
sem me prender a isso”,
ressalta o artista.
Contudo, não esconde
que tudo isso é uma longa
construção, o resultado de
mais de 19 anos dedicados
à arte, teatro e música. “A
noite em que ganhei o Prêmio
Revelação foi um momento de
me emocionar e que eu posso
revisitar para seguir o caminho
da minha música. Foi uma
noite importante não só pelo
reconhecimento, mas pela
possibilidade de encontrar
tantos artistas que rondaram
minha construção como os
Novos Baianos e Caetano
Veloso, que passaram por
mim e me deixaram troncho”,
recorda com muito humor.

foto Juarez Ventura
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A noite em que ganhei o Prêmio
Revelação foi um momento de me
emocionar e que eu posso revisitar
para seguir o caminho da minha
música. Foi uma noite importante
não só pelo reconhecimento, mas
pela possibilidade de encontrar
tantos artistas que rondaram minha
construção como os Novos Baianos
e Caetano Veloso, que passaram por
mim e me deixaram troncho"

De fato, sua carreira marca
um novo momento de difusão
cultural de Pernambuco e
uma nova adequação da
indústria a uma visão de
música sem barreiras. E, por
isso, o artista (escorpiano
do dia 01 de novembro com
ascendente em capricórnio)
frisa que ele representa várias
vozes, os tantos poetas de sua
cidade, diversos cantores e
cantoras, vários compositores
e compositoras e diversos
intérpretes que construíram
e estão construindo a cena
musical brasileira.
Corajoso e intenso como
sinaliza o seu signo do zodíaco,
utiliza sua voz suave para dar
voz a tantos personagens em
canções que misturam MPB
numa pegada dos anos 1960
e 1970, com sons eletrônicos
aliados a pífanos, alfaias, violas
e zabumbas. Esta combinação
particular representa sua
herança regional e a conexão
familiar com grandes nomes

Nasci para fazer isso e é
o que pretendo fazer para
o resto dos meus dias,
aproveitando a minha
inspiração que vem de
várias vias: alegria, dor,
tristeza, raiva

foto Terra Magazine

como Milton Nascimento, Caetano,
Maria Bethânia e Ney Matogrosso.
“Eu fui muito incentivado pelo meu
irmão mais velho que trabalhava
em Caruaru e deixava discos comigo
quando eu tinha 11 anos. Naquela
época, eu escutava Leila Pinheiro, Elis,
Bethânia, Cássia Eller e Zélia Duncan”,
fala agradecido. Foi essa contribuição
do irmão Alexandre que possibilitou
que Almério começasse a assimilar a
música e que o influenciou, dentro de
uma conjuntura sem qualquer relação
direta com a arte.
Sem qualquer vínculo familiar com a
música, o segundo filho do Sr. Heleno
(que faleceu quando o artista tinha
15 anos) e Dona Ana Maria desbravou
esse universo sozinho e sem perceber
que era isso que queria para sua vida,
mesmo tendo escrito sua primeira
letra por volta dos 12 anos: “Preciso
de você e só você”, uma composição
que considera um melaço e que já se
perdoou por essa fase. Almério tinha
um tio chamado Jorge que ia buscar
água em cima de uma jumenta e que
vinha pela estrada cantando, única
relação aproximada com a música.
“Um dia estava na fazendo do meu
avô e me vi chegando em cima de uma
jumenta carregando água e cantando.

E minha tia disse ‘Meu Deus, é o
mesmo que ver Jorge’”, lembra.
Contudo, lutou para chegar onde está
quando tomou a decisão de tornar a
música sua profissão e missão, depois
de tanto tempo trabalhando numa
banca de revistas em frente ao único
estúdio de Caruaru, onde circulavam
artistas como Azulão e Herbert
Lucena. A partir daí, abriu a caixa
de sonhos que estava trancada por
muito tempo, uma vez que começou
a trabalhar muito cedo para ajudar
a família. “Foram muitos os anos
em que tive que guardar o artista,
o poeta. E isso muito difícil para
quem tem a sensibilidade aguçada.
E, de uma canja do empresário Chico
Oliveira no Bar na Feira, comecei a
acreditar nesse sonho e comecei a
me apresentar com um repertório
repleto só com compositores de
Caruaru como Ortinho, Júnior Barreto
e Tera Blue, enquanto todo mundo
estava cantando músicas do sudeste”,
orgulha-se pela oportunidade
proporcionada pela cidade que o
acolheu.
Cantar as músicas feitas aqui de
artistas como Otto, Karina Buhr
e Geraldinho Barreto foi tão
emblemático para o músico quanto

a emoção ao escutar sua primeira
música nas rádios locais, em virtude
da atenção que seu trabalho no
bar despertava. Do primeiro álbum
independente (“Almério”) até
“Desempena”, que carrega essa verve
do cantor com uma safra de músicas
de compositores de Pernambuco.
Mas, os sonhos e planos continuam
nesse processo de transição do
Desempena, com o projeto de um
novo disco, cujas músicas já estão
sendo experimentadas nos shows
numa triagem de suas trinta novas
composições. A ideia é trabalhar
single das onze músicas do novo CD
com clipe, a partir de janeiro de 2020,
mostrando sua força e defendendo
sua bandeira para várias outras
pessoas e artistas. “Nasci para fazer
isso e é o que pretendo fazer para o
resto dos meus dias, aproveitando a
minha inspiração que vem de várias
vias: alegria, dor, tristeza, raiva”, diz.
Para concretizar esses novos sonhos
e sons, o artista conta com produção
musical de Juliano Holanda, direção
artística e cenografia do agente e
produtor cultural André Brasileiro e
figurinos e acessórios da talentosa
designer, figurinista e estilista Xuruca
Pacheco.
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CULTURA maracatu nação pernambuco

O batuque e a ritmia do

MARACATU

NAÇÃO PERNAMBUCO
por Ivelise Buarque

Q

uem viveu e cresceu nos anos 90, com
certeza, saiu entoando pelas ladeiras de
Olinda seguindo o ritmo do “Maracatu
Nação Pernambuco”, grupo cultural de
música e dança e agremiação carnavalesca
de maracatu de baque virado, que aproximou
o grande público a uma das tradições
centenárias da região, cujos registros
remontam à 1711. Referência primordial
que proporcionou uma nova movimentação
artística e uma cena musical em Pernambuco
que ecoou pelo mundo, há 30 anos, e que
ainda promete muita celebração. “Iniciamos
o Maracatu Nação Pernambuco no 15 de
dezembro de 1989, no Clube Vassourinhas de
Olinda, com uma festa de abertura do grupo
cultural, cujo nome surgiu de uma música
composta pelo fundador Bernardino José.
Ele foi dançarino do Balé Popular do Recife
e fez parte do espetáculo ‘Nordeste’, que
passou 12 anos viajando mundo afora. Isso
marcou sua carreira e o aproximou ainda
mais das vertentes musicais do carnaval
pernambucano”, lembra a produtora Amélia
Veloso, amiga, diretora, coreógrafa e cantora.

foto Arnaldo Sete

fotos José Ricardo

CULTURA maracatu nação pernambuco

A importância do Nação
para o estado e para a
disseminação do maracatu
como expressão popular
foi tanta que incentivou
o nascimento de outros
grupos semelhantes ao
longo dos últimos anos.
Tudo começou como
uma semente plantada
pelo amigo Bernardino
(atual contra mestre
e diretor musical, um
dos responsáveis pelos
espetáculos de palco)
que convidou os amigos
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Amélia Veloso e Felipe
Santiago para a criação do
grupo Nação Pernambuco,
idealizado por ele, cujo
nome veio da música de
sua autoria em homenagem
a todos os maracatus
tradicionais do estado,
ganhou uma nova forma e
tornou-se um plano maior
com o convite a pessoas da
área de música e de dança
para integrarem o grupo,
que hoje ocupa um casarão
cedido pela Prefeitura
de Olinda. “Ator, músico,

compositor, Bernardino
José é um pesquisador que
morou em Casa Amarela
e, com 11 anos, estudou
no Sesi, quando tomou
conhecimento que haveria
uma peça de teatro na
escola. Então, ele se
inscreveu e fez o teste para
ingressar nas artes cênicas,
o que iniciou sua paixão
pela música, dança e teatro.
Daí, passou a integrar o
Balé Popular do Recife em
que fez parte por 12 anos
quando compartilhou com

amigos suas ideias para
o espetáculo musical”,
comenta. De fato, o
Balé Popular foi marco
na carreira de muitos
expoentes pernambucanos
e para Bernardino não foi
diferente, aproximando
ainda mais as vertentes
musicais, folguedos e
efervescência do carnaval
que ganhou as ruas e os
palcos locais. Ator e músico
de formação, Bernardino
uniu sua paixão ao teatro
com o entusiasmo da
amiga Amélia, formada em
Artes Cênicas pela UFPE
(que se tornou coreografa
e cantora), e a visão para
negócios do seu marido
Felipe, economista, que
integrou o batuque, a
produção e organização do
grupo, junto com outros
amigos que também
ajudaram na criação e
organização do Nação.
“A partir daí, iniciaram os
ensaios e os ensinamentos
dos toques para grande
parte das pessoas que
não conheciam, porque
o maracatu é bastante
tradicional, com mais 300
anos, e que só acontecia
no carnaval. Mas, a ideia
do Bernardino era fazer

foto Terra Magazine
foto Arnaldo Sete

com que o maracatu fosse
tocado durante o ano todo”,
destaca.
Por isso, a vida do
idealizador, fundador e
produtor do Nação está
completamente atrelada
ao grupo e à cultura
nordestina, com a qual
contribuiu com uma ampla
produção que contempla 1
LP, 4 CDs, 1 DVD (lançado
em 2011) e cerca de 40
músicas autorais compostas
especialmente para o
Nação. “No aniversário de
20 anos, foi lançado um
livro chamado “Memorial
Imagem Nação”; composto
por fotografias (de vários
fotógrafos) e letras de
músicas de Bernardino,
que pontearam todos esses
anos com a história do
Nação. Nesse livro foram
realizadas homenagens
a todas as pessoas que
participaram e atuaram
no grupo e no palco. E
ainda em 2011, através de
projetos da Funcultura,
lançamos também o DVD”,
diz a coreografa.
Essa história de formação
do Nação Pernambuco
envolveu ensaios abertos
aos domingos nos anos

90 no Mercado Eufrásio
Barbosa, no Varadouro,
em Olinda; cortejo com
percussionistas, estandarte,
personagens e toda corte
do maracatu pelas ruas
de Olinda; e a montagem
de espetáculos como o
“Batuque Da Nação”, no
Teatro Beberibe, no Centro
de Convenções.
O desejo do Nação
Pernambuco de levar o
maracatu para diversos
palcos se concretizou
com apresentações em
vários países da América,
Europa e Ásia. O grupo
tem o sonho de poder se
apresentar nos estados
brasileiros, atualmente
com um elenco composto
por 32 artistas, entre
músicos, percussionistas
e dançarinos de 18 a 67
anos (o Rei do Maracatu,
Raimundo Lázaro), que atua
no cortejo.
Da mesma forma, sua
constituição hoje integra
esse time que contribui
para a preservação e
disseminação da nossa
cultura que envolve oficinas
de dança (às terças, quintas
e sábados), de percussão
(aos domingos e quartas)

Bernardino José, Amélia Veloso e João Neto

e ensaios gerais (todos os
sábados), independente
de ajuda financeira. “A
maior dificuldade do Nação
hoje é financeira, pois não
temos nenhum tipo de
incentivo ou patrocínio.
Toda nossa renda para
estruturação do grupo é
proveniente do trabalho
com shows e oficinas,
como também através de
apresentações e receptivos.
Temos as duas escolas
que são responsáveis pela
formação da grande maioria
dos integrantes do grupo,
além também das pessoas
convidadas de acordo com
a necessidade”, esclarece.
Contudo, o Maracatu Nação
Pernambuco continua
vivo e forte promovendo
a nossa cultura e tradição
com o apoio do seu time de
guerreiros como o artista
plástico João Neto, estilista
de todos os figurinos e
adereços desde o começo.
O grupo desenha um

futuro firme com novos
sonhos e grandes planos
que proporcionam um
reencontro com projetos
que estão na agulha. Com
ajuda de amigos, farão o
lançamento de exposição
fotográfica e dos figurinos
numa linha do tempo
dos 30 anos do grupo,
no casarão cedido pela
Prefeitura de Olinda, e
em breve o lançamento
do novo CD que já foi
gravado, faltando mixar,
masterizar e produzir a
capa. O disco traz toadas
tradicionais retiradas de
algumas partituras do livro
“Maracatus do Recife”, do
maestro Guerra Peixe. “O
maior sonho é ter uma sede
própria e não depender do
poder público. Enquanto
isso, convidamos as pessoas
para conhecerem a escola,
as oficinas do grupo e
visitarem a Exposição de
Comemoração dos 30 anos,
quando da sua realização”,
completa.
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A solução do caos nas mãos de

Décio Padilha
TEXTO ANDRÉ CLEMENTE | FOTOS ARMANDO ARTONI

O

Brasil não é para amadores. Se tem alguém que sabe
disso é Décio Padilha. Em seu segundo momento à frente
da Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco,
o servidor de carreira com mais de 25 anos de trajetória
sabe bem o que vem pela frente. Em paralelo, soma um
dos maiores desafios da sua vida profissional ao assumir a
liderança de um redesenho do ambiente de negócios do
Brasil. Junto com um dream team de técnicos e especialistas
em tributação, toca a proposta nacional de reforma tributária,
um modelo que já conseguiu agregar os 27 estados brasileiros
e uma leva de líderes empresariais em busca de um plano
diretor que dê ao país o sentimento de lugar menos inóspito
para se produzir. A solução desse “manicômio tributário” está
nas mãos do pernambucano, que já se mostrou incansável
nessa árdua tarefa de destravar o Brasil.
Debates sobre a reforma tributária existem desde 1995,
sempre desidratados pela falta de pensamento unificado.
Dessa vez, o time comandado por Décio vem conseguindo
aglutinar um pensamento comum que vai ao encontro do
momento do país. “A missão é simplificar o caos tributário
para tornar o ambiente de negócios mais favorável, com
mudanças estruturais nos padrões atuais, que tragam
transparência, previsibilidade, segurança e que tenham um
lastro que promova justiça fiscal e, principalmente, sem ônus
social”, adianta.
“Não dava para ser um mero espectador”
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Primeiro, o olhar para
o futuro. Quando a
gente olha o Brasil com
imparcialidade e frieza,
você vê que o país não
tem planejamento, que
é um lugar sem plano
diretor para os próximos
dez anos. Aí você pensa:
a gente vai assistir ou
vai procurar de alguma
forma interferir e ter
protagonismo nesse
debate? Vou rejeitar
e passar a ser um
mero telespectador da
tragédia ou vou tentar
ajudar, sabendo que
posso contribuir?”

“Quando me elegeram
líder na realização de
uma proposta de reforma
tributária, já imaginei que
não teria paz”, antecipou
em pensamento quando
o seu nome surgiu para
coordenar os estudos.
Pensou bastante, mas
era muito difícil recusar.
O motivo que poderia
fazê-lo recuar era o
desafio que o governador
de Pernambuco, Paulo
Câmara, havia colocado
para ele em janeiro, que era
assumir a Fazenda em um
contexto desafiador, sem
alinhamento com o Governo
Federal, com o país sem
crescer e a economia em
recessão. “Você pensa logo
em não aceitar”, lembra.
Veio a ponderação. E para
aceitar? “Primeiro, o olhar
para o futuro. Quando a
gente olha o Brasil com
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imparcialidade e frieza,
você vê que o país não tem
planejamento, que é um
lugar sem plano diretor
para os próximos dez anos.
Aí você pensa: a gente vai
assistir ou vai procurar de
alguma forma interferir
e ter protagonismo
nesse debate? Vou
rejeitar e passar a ser um
mero telespectador da
tragédia ou vou tentar
ajudar, sabendo que
posso contribuir?”, disse,
emendando: “Nomes como
Henrique Meireles (São
Paulo), Rafael Fonteles
(Piauí), Luiz Cláudio
(Rio de Janeiro), Renê

Garcia (Paraná), René
Oliveira (Pará) e tantos
outros secretários super
preparados e com nome
forte no mercado e na vida
pública vieram me falar
que acreditavam que esse
pernambucano poderia nos
levar para um caminho que
não seja a rota do caos.
Tenho duas filhas (20 e 12
anos) e esposa. Olhei para
elas, pensei com clareza e
aceitei sacrificar minha vida
particular. Tudo para buscar
um caminho que tire o país
dessa ausência de futuro,
dessa falta de norte, de não
trilhar por algo consistente”,
crava.

E mesmo depois de 24
anos de discussões, qual
a razão para acreditar
que, dessa vez, o sacrifício
pessoal vai valer a pena? A
resposta: “Sobrevivência.
Essa necessidade de
sobrevivência provocou
um fenômeno que
nunca tinha ocorrido
em debates anteriores,
o da convergência de
27 estados do Brasil,
totalmente diferentes
em grau de educação,
de desenvolvimento
econômico, climático,
geográfico, cultural… todos
convergindo em um texto,
o que me trouxe esperança.

A convergência que ele
destaca não se trata
apenas de uma unidade
de pensamento. Tratase de um quadro de 27
secretários de experiência
inquestionável em um
debate que nunca teve essa
maturidade, aglutinando
um ativo técnico preparado
e em sintonia. Como líder,
precisou se preparar e
se privar. “Participei de
encontros, debates, painéis
e reuniões no Paraná,
em São Paulo, no Rio de
Janeiro, em Pernambuco,
em todos os lugares e com
diversos perfis técnicos.
Conversei com economistas,
advogados, me apresentei
em federações de indústrias
de vários estados, em
organizações sindicais, além
de cumprir o protocolo da
Câmara dos Deputados e
do Senado Federal. Para
debater com esse pessoal,
requer muito estudo,
porque é uma pauta que
exige tempo e não dá
para abandonar a outra,
porque representaria a
falência de Pernambuco e
consequentemente a minha
como profissional. Então
adicionei a nova missão e
entrei com tudo”, destacou.

Além disso, temos hoje
um Congresso reformador.
Nunca houve no Brasil um
protagonismo do Congresso
Nacional como se tem
hoje. Eles (deputados
federais e senadores)
são reformadores. Já
reformaram a Previdência,
vão reformar a estrutura
administrativa do Estado
brasileiro e vão fazer a
reforma tributária. Não
tenha dúvida. Gostando
ou não, eles vão reformar.
Então não dava para deixar
que fosse de qualquer
jeito”, justifica.

SIMPLIFICAR É SER FAVORÁVEL
AO AMBIENTE DE NEGÓCIO
Todos os pontos da reforma
tratam de premissas de
um movimento geral que
norteia tudo. É preciso
simplificar a dinâmica
tributária nacional, sem
aumentar impostos e,
principalmente, sem a
demagogia de promessas de
redução de carga tributária.
O discurso é técnico, claro
e direto. “Reduzir carga e
desenhar um novo Brasil,
uma nova administração
pública. Todos teriam
que reduzir de tamanho.
União, Congresso, Estados,

Municípios, tudo. Carga
tributária é diretamente
proporcional ao tamanho
do poder público, que diz
respeito à quantidade de
servidores, de serviços
disponíveis, de policiais na
rua, de escolas integrais e
técnicas, de um Sistema
Único de Saúde que
precisa ser forte, entre
outros pontos de uma lista
imensa”, pontua.
A carga tributária no Brasil
hoje fica na casa de 33%
a 35% do Produto Interno
Bruto (PIB). É alta porque
o tamanho do Estado é
grande. “E a gente não
pode reduzir a carga
porque isso representa
reduzir o funcionamento,
a operação do estado. A
reforma tributária, não. Ela
quer reduzir a burocracia,
melhorar o ambiente de
negócio com tributação
mais simples e que ajusta
distorções. É a busca da
justiça fiscal”, reforça.
A pergunta que paira na
mente do time de Décio
Padilha é: como tornar
o Brasil um país melhor
para se investir? “Uma
palavra soa como música
clássica para o investidor:
previsibilidade. Como
tornar o país um lugar
previsível? Investidor pensa
em fazer aportes para 10,
20 anos, então ele tem
que ver a regulação do
país, as leis, os contratos e
saber que tudo está claro
e que vai ser respeitado. O
eixo é a transparência do
orçamento público e está
tudo contemplado na nossa
proposta”, defende.
Simplificar e criar padrões
se tornaram palavra
de ordem para Décio
e equipe, procurando
razões que se tornaram
determinantes para se
discutir a reforma. Uma
delas é a atual destruição

do ambiente de negócio do
país, em virtude da falta de
padronização. “Cada estado
tem um legislação tributária
totalmente diferente. Se
você abre um negócio em
Pernambuco, mas compra
insumo em São Paulo e
vende para a Paraíba e para
o Rio Grande do Norte,
você tem que entender da
legislação tributária de cada
um desses lugares, qual a
alíquota, qual o benefício...
É um problema grave, que
cria falta de previsibilidade
e muita insegurança.
Há, atualmente, brigas
jurídicas por dificuldade
de interpretar cada item
legal. Só um estado como
Pernambuco tem 543 atos
normativos que tratam do
Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) por ano, entre
leis, portarias, decretos,
instruções normativas. São
Paulo tem mais de 1000
atos do tipo por ano”,
analisa.
Segundo Décio, tudo
isso gera outro ônus aos
negócios e um alto custo
operacional para funcionar
no Brasil, pela dificuldade
de acompanhar as normas
e aplicá-las. “Somos um
país em que o empresário
precisa de muito advogado
e muito contador para
ficar ciente de tudo, na
tentativa de fazer o negócio
funcionar. Então é um
verdadeiro manicômio
tributário. É isso que o
Brasil vive. Não há outra
coisa que explique. Muito
caos e quase nenhuma
ordem”, reforça.
A medida prevê a unificação
de vários tributos e o
ICMS, principal item da
arrecadação dos estados
é um coringa no processo.
Para se ter ideia, o ICMS
é um tributo indireto, que
incide sobre o consumo, é

terra magazine

| 41

CAPA DÉCIO PADILHA SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE PE

plurifásico, não cumulativo
e é contabilizado “por
dentro”. É o típico imposto
que o contribuinte não
tem clareza quando paga
nem quanto paga, porque
ele não é transparente.
Além disso, sobre ele,
são permitidas várias
alterações, seja na redução
de base de cálculo ou por
meio de aplicações de
benefícios, como crédito
presumido, redução e até
isenção fiscal. São inúmeros
mecanismos que alteram a
carga tributária efetiva.
“Essa carga tributária
efetiva, com essa margem
de mudanças, faz o mesmo
produto, na verdade,
ter diversas tributações,
ainda que tenha a mesma
alíquota. Se o produto é
comercializado dentro
do estado tem uma
carga efetiva diferente
de quando é vendido
para fora do estado ou
quando é exportado.
Isso faz Pernambuco, por
exemplo, ter mais de 100
possibilidades tributárias.
Com o açúcar é assim, com
o álcool é assim. A reforma
proposta acaba com esses
dispositivos de alteração
da carga tributária efetiva
e deixa apenas a alíquota.
Em resumo: a alíquota vai
ser igual à carga tributária
efetiva. Você simplifica em
tudo e passa a ganhar em
100% na transparência”,
detalha.
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O CAMINHO JÁ VEM
SENDO CONSTRUÍDO
Tudo começou no início do
ano, quando os secretários
da Fazenda dos estados
ficaram incomodados em
virtude do Brasil ter iniciado
o debate da reforma da
previdência da maneira
que foi: uma proposta
do governo Federal
enviada ao Congresso
Nacional. Foi um alerta
para a reforma que vem
em seguida, a tributária.
Enquanto o trâmite seguia
para a aprovação da Nova
Previdência, um grupo
foi criado, a priori com
13 participantes, todos
secretários de Fazenda,
contemplando todas
as regiões brasileiras,
justamente para discutir
uma reforma tributária que
tivesse o protagonismo
dos estados. Desse grupo,
Décio Padilha foi eleito
o coordenador nacional.
O grupo cresceu, conta
hoje com 40 técnicos de
alto gabarito, auditores de
carreira do país inteiro, que
mergulharam em modelos
internacionais bemsucedidos para ser o ponto
de partida.

Quatro modelos
internacionais foram
detalhados por esse
time de luxo dos tributos
contemplando Austrália,
Canadá, Índia, além de um
europeu. O passo seguinte
foi verificar os textos que
estavam em debate e que
seriam mais aderentes
ao que se entendia como
melhor modelo tributário
internacional a ser utilizado
como parâmetro.
“Identificamos que a PEC
45, do deputado federal
Baleia Rossi, era o texto
que tinha natureza mais
atual e mais aderência ao
mercado global, do qual o
Brasil faz parte. O grupo
estudou vários outros
projetos, propostas, mas
deu ênfase à PEC 45. Dentro
desse estudo detalhado,
identificamos alguns ajustes
a serem propostos, para
corrigir alguns pontos, que
foram motivos de outras
propostas não terem
avançado anteriormente,
inclusive”, destacou. “Entre
os pontos, todos chegam a
um só: o Brasil precisa de
uma política nacional de
desenvolvimento regional”,
complementou.

A primeira observação
dentro desse contexto de
pensamento nacional para
as regiões foi apontar a
criação de um fundo de
desenvolvimento regional,
com estabelecimento de
uma alíquota atribuída
à União, que assegure
aos estados emergentes
ou pobres a garantia de
que eles não tenham
grave prejuízo com o fim
da guerra fiscal, que é a
possibilidade de atrair
investimentos com a
oferta de benefícios fiscais.
Detalhe: o fundo não será
contingenciável e nem
ficará à mão da União. “Só
isso zera a desconfiança dos
estados com a possibilidade
de um possível corte por
parte do governo federal
em situações adversas das
contas públicas. Como se
trata do fim da guerra fiscal,
o novo modelo precisa
contemplar instrumentos
que substituam esses
incentivos, já que, sem isso,
alguns estados perderão
a capacidade de atrair
empresas e vão quebrar”,
explica.
Combate à regressividade
é outro eixo. A maior parte
da tributação no Brasil

incide sobre o consumo,
uma falha histórica do
modelo nacional, que não
enxerga a capacidade
contributiva das pessoas,
ou seja, rico e pobre pagam
a mesma coisa. “Então a
gente tinha que trazer nessa
reforma um mecanismo
que atacasse isso, que
é uma injustiça fiscal. A
gente achou e incluímos
um ponto que determina
que parte do tributo a ser
paga pelos consumidores
será devolvida, de acordo
com a faixa salarial do
contribuinte. Quem
ganha até dois salários
mínimos, por exemplo,
terá devolução parcial
do que pagou através
do fornecimento de
notas fiscais nos sites das
secretarias da Fazenda. Essa
prestação seria relacionada
ao cadastro geral de
contribuintes que temos
e que identifica se ele é
mesmo um contribuinte
com vulnerabilidade social”,
detalha.
O novo modelo propõe,
ainda, uma mudança
estrutural no recolhimento
do ICMS. Atualmente,
o estado fabricante do
produto fica com parte
da arrecadação do tributo
e o estado consumidor
com outra parte. A
proposta, por sua vez,
deixa toda a arrecadação
no estado consumidor e,
para equilibrar a perda
dos estados produtores,
será criado um fundo de
compensação, com período
de transição que vai sendo
calibrado gradativamente
do modelo atual para o
novo, com repasses anuais
do fundo para os estados
produtores por 20 anos.

“Em resumo, formamos
o grupo, vimos
modelos internacionais,
identificamos o que tinha
em trâmite e propomos
ajustes, tudo submetido
aos governadores em
mais de um fórum, além
dos presidentes da
Câmara dos Deputados
e do Senado, Rodrigo
Maia e David Alcolumbre,
respectivamente. A medida
contempla a criação de um
fundo para estados pobres,
combate à regressividade e
compensação de perdas na
migração do recolhimento
do ICMS e era o que faltava
para avançar até virar um
substitutivo.”

Depois de 24 anos de
tentativas frustradas,
a proposta comandada
por esse pernambucano
teve adesão e aprovação
de representantes dos
27 estados brasileiros.
O resultado do trabalho
que vem sendo realizado
por Décio, inclusive,
gerou repercussão. E
surpreendeu. “Me admirei
nos últimos grandes
encontros de grupos
empresariais como o LIDE,
nas Federações industriais
de estados como São Paulo,
onde grandes empresários
vieram falar comigo,
dizendo que confiavam
no trabalho que eu estava
fazendo e torcendo para
dar certo. E mais: líderes e

presidentes nacionais de
grandes empresas citaram
o meu nome, perguntaram
detalhes da pauta, disseram
que gostaram do ponto
tal, da sugestão tal. Foi
uma surpresa muito
agradável. Tenho, sem
falsa modéstia, o poder
técnico para defender
a proposta porque vou
estudado a cada encontro,
vou preparado para o
debate e sei comandar
a equipe, que também
está muito disposta. Mas
saber que tem tanta gente
incrível apostando em mim,
penso: rapaz…é um projeto
nacional pilotado por um
pernambucano. Tenho que
fazer dar certo.”
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A MXM GRÁFICA, 23 ANOS
SEMPRE INOVANDO,
AGORA, UTILIZANDO NO SEU
PARQUE GRÁFICO

ENERGIA SOLAR

(81) 2138.0800

www.mxmgrafica.com.br
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Personal
Organizer e Welcome
quando a organização demonstra carinho

A

proveite o período
de festas e deixe sua
vida leve e prática
O final de 2019 se aproxima
e com ele a vontade de
desempenhar várias
atividades ao mesmo
tempo, rever amigos,
cumprir metas ou cuidar
de si: tudo é importante.
A rotina corrida aliada
ao cansaço, muitas vezes
nos faz esquecer de um
princípio básico para
atingir esses objetivos: a
organização. Diante disso,
cresce o mercado de
profissionais especializados
em criar alternativas que
melhoram o dia-a-dia, esse
é o caso de Flávia Torres.
Nascida e criada no mundo

da beleza, a Personal
Organizer e Welcome
explica que “organização é
a base para uma vida mais
prática e produtiva”.
As nomenclaturas de ambas
as profissões vêm do inglês
e significam atendimento
personalizado. Ou seja,
Flávia vai até a casa da
anfitriã para conhecer
melhor seu estilo pessoal
e a partir disso traçar
estratégias que melhorem
sua rotina. A profissional
também poderá conduzir
a compra de novos
enxovais, na contratação
de fornecedores (floristas,
chefs de cozinha, entre
outros) tudo com dicas de
etiqueta e organização.

“Cada pessoa tem suas
necessidades particulares,
nosso lar é um lugar
de convivência, então
quanto mais organização
e tranquilidade tivermos,
melhor” explica Flávia.
Promover reuniões
familiares ou reunir
os amigos da mesa
significa muito mais que
confraternizar, mas um
momento de afinar laços
e demonstrar carinho por
quem amamos. Para criar
um ambiente acolhedor
e garantir o conforto
dos convidados, pensar
nos detalhes poderá ser
determinante para que a
ocasião seja inesquecível.
Este é o trabalho de Flávia
como Personal Organizer e
Welcome.
“Se você quer receber
alguém em casa, prepare
sua melhor mesa e não
esqueça das flores e um

recadinho de boas-vindas”
destaca a profissional, que
poderá ajudar não só na
mesa posta mas também
na elaboração do cardápio,
com a intenção de respeitar
as singularidades de cada
convidado. Para quem
está buscando finalizar
o ano com praticidade
e excelência garantida,
contatar um profissional
especializado fará toda a
diferença.
Sobre Flávia Torres
Nascida e criada no
mundo da beleza, Flávia
trabalhou por anos na
administração do salão da
mãe, Dorinha, a quem nutre
grande admiração. Após
o falecimento da mãe, a
busca por algo que trouxesse
satisfação tornou-se seu
grande propósito; nesse
momento, Flávia se apaixonou
pela profissão de Personal
Organizer e Welcome,
se especializando até ter
confiança para colocar tudo
em prática.

flaviatorresorganizer

talentos da arquitetura pernambucana

A tecnologia dá o tom
na hora de projetar
Antonio De Biase e André Dias
por Ana Paula Bernardes

N

os dias atuais, a tecnologia
está presente em todas
as nossas funções. Graças
aos smartphones, é quase
certo dizer que resolvemos nossas
necessidades com apenas um clique.
Para a arquitetura não seria diferente,
visto que a tecnologia pode contribuir
com soluções que otimizam os
espaços e melhoram a dinâmica do dia
a dia das pessoas que utilizam cada
ambiente projetado.

têm ajudado a reposicionar marcas,
materializar negócios e realizar
sonhos.
Para os arquitetos, um dos
trunfos para a funcionalidade
é o minimalismo, que não seja
necessariamente dispendioso. “A
gente pode trazer conforto com
tecnologia e itens pontuais que
agregam valor, sem grandes custos
para o cliente”, explica André Dias.

Dentro do princípio de otimização
e eficiência de resultados, a dupla
de profissionais também destaca
a Neuroarquitetura. O conceito se
resume em como o ambiente pode
influenciar no comportamento das
pessoas e, consequentemente, no
bem estar. “A gente acredita que
todo espaço precisa ser funcional,
facilitando a vida do cliente de alguma
maneira. Projetar é estar atento aos
detalhes”, destaca Antonio.

O “Escritório Dias de Biase” é uma das
empresas da nova geração que coloca,
como base de trabalho, ideias criativas
que aliam ferramentas modernas
proporcionando funcionalidade. Sob
o comando dos arquitetos André
Dias e Antonio De Biase, as soluções

Os arquitetos ressaltam ainda que um
bom projeto precisa de criatividade,
trazendo o máximo de impacto e o
menor esforço possível. “O ideal é
pensar em soluções que se encaixam
perfeitamente no dia a dia”, destaca
Antonio De Biase.

A Neuroarquitetura também avalia
os impactos dos elementos presentes
no ambiente e a forma como isso
interfere no comportamento das
pessoas. Portanto, palavras como
eficiência e bem estar são de ordem
na hora de projetar.
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Um apartamento na Zona Norte
do Recife, no bairro de Apipucos,
caracterizado como uma moradia
de alto padrão, exemplifica bem
as duas vertentes utilizadas pelos
profissionais. O espaço foi projetado
para abrigar um jovem casal com
uma filha recém nascida e que gosta
muito de receber amigos e familiares.
O Projeto compõe ainda sala para
quatro ambientes, lavabo, cozinha,
área de serviço, quarto de serviço,
banheiro de serviço, suíte máster,
suíte da filha e uma suíte de hóspede.
“O objetivo foi integrar os ambientes,
principalmente a sala, comportando
os convidados da melhor maneira
possível, como um átrio. O lúdico
também esteve presente, já que
a ideia de ter um átrio dentro de
um apartamento é difícil de ser
concretizada”, explica André.
Para inserir a tecnologia no projeto, os
arquitetos levaram em consideração
o perfil do casal que é apreciador de
soluções diferenciadas. “A tecnologia

tem que ter a ver com o estilo de
vida de cada cliente, ajudando a
tornar a vida produtiva dos nossos
clientes com uso de automação e
da inteligência das coisas”, ressalta
André.
Neste contexto, os arquitetos
explicam que foi utilizado um telão
para sala, automatizado com projetor.
Na suíte do casal, houve o uso de um
espelho com iluminação própria, além
da iluminação dentro do closet com
sensor de presença.
Também foi pensado um sistema
automatizado na báscula onde,
com um clique, a porta fecha
automaticamente.
A iluminação foi idealizada para
criar vários cenários, com efeitos
que ajudam a definir cada momento
do dia. “Neste sentido utilizamos a
redução das cortinas e iluminação
suave para área de TV, com luzes
pontuais que vão trazer elegância,

discrição e uniformidade para cada
momento”, ressalta Antônio.
No quesito interiores, os arquitetos
também buscaram elementos que
trouxessem conforto e eficiência
como o uso da madeira, bem como
paletas de cores neutras e tons
terrosos, de maneira que esses itens
também refletissem a personalidade
do cliente.
Para finalizar, o Projeto contempla
três tapetes da A.Carneiro Home: um
para sala, um para o quarto e uma
passadeira no closet. “Como a base do
projeto era nude, os tapetes puxaram
para isso também. Sempre funcionais
e adequados para múltiplos espaços”,
explica André.

DIAS DE BIASE ARQUITETURA
Rua João Tude de Melo, 77, sala 120
Shopping Parnamirim – Parnamirim - Recife
(81) 9-9429.9535 / 9-9655.0092
@diasdebiase.arquitetos
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SIERRA MÓVEIS

TRADIÇÃO COM QUALIDADE, TECNOLOGIA E DESIGN

E

m 1990, na cidade de Gramado, entre os contornos da Serra
Gaúcha nascia a que se tornaria um sinônimo mundial de
requinte, sofisticação e elegância nas linhas exclusivas dos
mobiliários para diferentes estilos e ambientes.
Possui um parque fabril com mais de 80 m2 de área construída,
com processos modernos e métodos artesanais, que torna cada
peça produzida em uma verdadeira obra de arte.
A Sierra Móveis está presente em 12 países do continente
americano e asiático, elevando a um novo patamar direcionado ao
público exigente que deseja produtos com qualidade, tecnologia
e design. A marca está comprometida com a sustentabilidade
desenvolvendo produtos 100% de madeira maciça para móveis,
portas e janelas que são extraídas de forma renovável, a partir de
reflorestamento, onde cada árvore é imediatamente substituída.
As lojas oferecem uma experiência única em espaços que exaltam
a excelência e o conceito dos nossos móveis, compartilhando o
jeito Sierra de viver. Traduzimos o seu estilo de vida com muito
requinte, onde cada detalhe é pensado para você. E é com esse
conceito que a marca retorna a cidade do Recife, em agosto de
2019.
Trazendo na bagagem sua tradição e excelência nos seus produtos,
somado a um grupo super conceituado de lojas, sob a direção de
Sandro Curra, que tem sangue gaúcho e pernambucano correndo
em suas veias, ao lado da serragem da madeira.
O novo showroom da marca foi projetado com a curadoria de
Romero Duarte, trazendo um conceito novo da marca com móveis
assinados, seguindo uma linha mais contemporânea, além do
mobiliário mais clássico, marca registrada da Sierra Móveis,
também com seu espaço reservado.
É o jeito Sierra de viver, agora também em Recife.

fotos Walter Dias

ESPAÇO DO ARQUITETO SIERRA RECIFE

Av. Domingos Ferreira, 2279 Boa Viagem, Recife - PE
(81) 3877-8101
sierra.recife
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ESPAÇO DO ARQUITETO sala motriz

SALA MOTRIZ

CASA COR PERNAMBUCO 2019

O

homem move o espaço e o espaço
move o homem. A partir desta
premissa apresentamos formas de
ocupação do espaço, onde o sentido
do todo se dá pelo conjunto das partes,
bem como, o jogo de luz e sombra,
a passagem do tempo, os efeitos
cromáticos, as texturas, os materiais,
a curadoria de objetos e a finalização
participam ativamente da experiência
total de fruição do espaço formatado.
O espaço foi concebido como uma sala
versátil onde o usuário é convidado
às atividades de convivência,
contemplação, trabalho, leitura e
confraternização. Distribuída em
34,00m² a Sala Motriz instiga o visitante
a refletir sobre seu modo de vivenciar os
espaços e a forma de se relacionar com
eles.
A sala conta com atmosfera
contemporânea onde as paredes
envelopadas por painéis de madeira
aquecem e emolduram a cena junto
à iluminação pontual que confere
conforto e efeito cênico para as obras
e o mobiliário exposto. Muita arte
popular, livros antigos, taças e copos
de variadas épocas, telas e esculturas
de artistas pernambucanos, decoração
afetiva de nosso acervo, galhos secos,
presença da madeira e materiais que
propiciam aconchego.
Nossa intenção foi propiciar
acolhimento e conforto visual ao
visitante da mostra. A madeira aquece e
abraça o espaço, o branco traz calmaria
e reforça a sensação de conforto.

foto Rogério Maranhão

Alysson Albuquerque e Rodrigo Malvim

Piso e tapete em tons de cinza criam
uma base neutra para receber peças
garimpadas pelos arquitetos como a
“Cadeira Cariri” assinada por Andrea
Borgogni, a “Cadeira Face” do Zanini de
Zanine, a “Mesa Arara” e o “Banco Itá”
assinados por Fernando Ancil, a icônica
“Cadeira Golem” de Vico Magistretti
que ganha cena de destaque no projeto
da dupla, bem como a “Cadeira Anel”
de Ricardo Fasanello junto ao “Banco
Sedimentos” de Rodrigo Ambrósio
e Domingos Tótora. Luminárias de
Jader Almeida pontuam o cenário e
criam ambiência para os diversos usos
propostos para o espaço.
Toda marcenaria do ambiente é desenho
do escritório, executada pela Casttini.
Os moveis soltos são de parceiros que
costumamos trabalhar e que amamos
o desenho das peças. Destaque para as
peças de Fernando Ancil da Marcenaria
Olinda presentes no espaço como a
Mesa Arara e o Banco Itá. Ainda iremos
falar e ouvir muito sobre o trabalho dele
que é incrível.
A iluminação, toda em led, foi pensada
para dar destaque às obras expostas.
Temos iluminação pontual que banha
a estante bem como telas e esculturas
presentes na cena. Uma luminária linear
acompanha e ilumina a obra de Renato
Valle de 4,80m além de abajures que
compõem os cantinhos da sala.

A sala conta com um políptico do artista
plástico Renato Valle composto por 384
desenhos, que estabelece conexões
entre obra e visitante além de telas
de Alexandre Nóbrega, Kilian Glasner,
José Cláudio e Jorge Souza. O espaço
apresenta ainda esculturas de Cristiano
Lenhardt e Marcelo Silveira.
Apresentamos ao público um espaço
com nossa identidade projetual.
Adoramos tudo que ali foi inserido,
muito de nosso acervo pessoal
inclusive. Em mostras temos a liberdade
de nos apresentar por inteiro, sem
interferências secundárias. A Sala traz
uma mensagem de viver de forma
espontânea em um espaço gostoso de
morar. Ser despojado pode ser chique,
acreditamos nisto e ofertamos nosso
olhar sobre o tema.
Conforto e praticidade em ter tudo à
mão é sempre um mote dos nossos
projetos. Resgatar peças e juntar à
outras com mesma tipologia e material
dão força e personalidade ao espaço.
Sempre será tendência enaltecer os
artistas populares e na Sala Motriz é
possível conhecer o trabalho de alguns
deles junto à peças assinadas por
artistas plásticos e designers premiados.
Albuquerque + Malvim Arquitetura
www.albuquerquemalvim.com
albuquerquemalvim

Ousadia com um toque de
verão no showroom
da Novo Projeto
Mônica Haluli, Cecília Dubeux, Marilu e Sérgio Fontes
por redação Terra Magazine

A

ousadia das arquitetas Cecília Dubeux e
Mônica Haluli, traz um toque rústico, elegante
e com personalidade na ambientação do novo
showroom da loja Novo Projeto com a coleção 2020.
Na vitrine, as arquitetas prepararam uma estrutura
de grade em freijó, madeira de cor pardo-escura,
que vai cercar o balanço Oca, de Tiago Curione, outra
peça de notoriedade. Ganham evidência os sofásilha, que podem ser modulados de acordo com a
necessidade da pessoa. No novo showroom, há dois
desse tipo, o Edson, de fabricação da Novo Projeto,
e o sofá Block, assinado pelo designer Mauricio
Bomfim, que assina outras peças presentes na loja,
como a poltrona Winding e a cama Hug.
No centro da loja uma mesa de jantar Radi, assinada
pelo designer Sérgio Batista, com estrutura em
madeira maciça, com um design nos pés que lembra
as escoras de telhados e raízes aéreas de árvores, e o
seu ponto alto é a simplicidade.
A ambientação da loja conta com telas dos artistas
plásticos Carlos Pragana e Daniel Cavalcanti. O
espaço conta ainda com uma cadeira do artista
plástico Jasson, natural de Alagoas, do povoado da
Ilha do Ferro, bastante colorida e rústica, valorizando
o aspecto regional.
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foto André Ribeiro

ESPAÇO DO ARQUITETO LOJA NOVO PROJETO

fotos Terra Magazine

Av. Conselheiro Aguiar, 2088 - Boa Viagem Recife - PE
(81) 3327-0637
novoprojeto

MODA EMPÓRIO HD

Magnífico!
F

iquei encantado com o ensaio que
minha querida cliente Michelle
Vieira fez em Paris com seu vestido de
noiva da Empório HD.
Obrigada por nos prestigiar e
compartilhar momentos tão mágicos
como esse. Isso que me faz a cada dia
proporcionar o melhor para minhas
clientes.
Obrigado pelo carinho
Heracliton Diniz

Ensaio fotográfico dos noivos Michelly
Vieira e Bartolomeu Martins Jr. realizado
por Fernando Nobre.
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MODA EMPÓRIO HD

Coleção
verão
Empório HD
O Verão 2020 da EMPÓRIO HD vem
mais refrescante, leve e democrático
do que nunca. Indo dos brancos até o
degradê, sempre com a cintura bem
marcada valorizando ainda mais o
corpo da mulher moderna.
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MODA EMPÓRIO HD
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EMPÓRIO HD
Av. Eng. Domingos Ferreira, 1076
Boa Viagem - Recife - PE
(81) 34669150 | 999493569

Pça do Entroncamento, 185
Graças - Recife - PE
(81) 30316745 | 999341209

emporiohd
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D’Calsing, uma joia
personalizada com amor
por Ivelise Buarque

H

á mais de seis mil anos o
brilho das pedrarias e de
metais, o ouro e a prata
estão presentes na cultura humana.
Seu uso era diverso: - em forma de
esculturas, utensílios, adornos da casa
e de adornos corporais exuberantes.
Utilizados por nobres Etruscos,
Fenícios, Egípcios e por tribos das mais
variadas etnias e locais.
Mais do que acessórios, a história
mostra a importância das joias ao
longo dos anos para desvendar
características e heranças transmitidas
de civilização a civilização. “Uma joia
é memória viva de uma tradição,
expondo as raízes de um povo ou de
uma família; outras vezes, “Uma Joia
é reflexo indistinto de personalidade”,
destaca Súly Monika Calsing,
empresária da D’Calsing Joias. De
fato, o que é considerado um adorno
estético em alguns aspectos, para
outros, é um demonstração de seu
estilo, elegância, destaque social,
financeiro e cultural; talvez nenhuma
outra joia seja tão característica
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quanto as “Estrelas da Imperatriz
Sissi”, um fantástico conjunto de 10
peças de ouro branco cravejadas de
diamantes em forma de estrelas, com
ou sem pérolas, que a Imperatriz
usava no cabelo e na roupa. Estas
joias, desenhadas pela própria
Imperatriz eram presenteadas a suas
damas de companhia. As “Estrelas”
foram largamente copiadas por
outras mulheres da realeza europeia.
Conjuntos destas joias fazem parte
do acervo de museus, faz parte de
coleções privadas ou ainda em posse
da família Habsburgo.
“Produtos de qualidade duram para
sempre e, por isso, o conceito de
joia ganhou uma nova perspectiva.
Atualizar e personalizar suas joias
antigas, aquelas que se tem na família
há anos, guardada em um canto do
porta joias, aquelas que pertenceram
aos nossos avós, aos pais..., podem
ser repaginadas, remodeladas e
atualizadas, permitindo seu uso nos
dias de hoje, garantindo o vínculo
afetivo com a família e com o passado,

Súly Monika Calsing

Uma Joia é reflexo
indistinto de personalidade”,
destaca Súly Monika Calsing,
empresária da D’Calsing Joias"

traduzindo uma marca especial e
que reproduz o seu estilo de vida”,
comenta a executiva, Súly, que
entende muito bem desse assunto.
Atuando, há 30 anos no setor de
joias, a empresária tem efetivado a
personalização de joias no escopo do
seu trabalho de design, concretizando
os sonhos de muitas pessoas e de
uma clientela de alto padrão, no
Rio Grande do Sul e em todo país, a
frente da Joalheria D'Calsing Joias.
“Temos atendido um cliente que
valoriza sentimentos, tradições, raízes
familiares e que também está atrás do
novo conceito de luxo, onde se exige
produto de qualidade permanente,
elegante e que apresente uma
história. -Uma joia pode reproduzir
tudo isso”, destaca Súly. Por isso,
ela desenvolve Joias com desenho
refinado, qualidade e glamour, que
ainda associam garantia permanente
para mais de 50.000 mil clientes em
todo país. A Empresária possui lojas
físicas localizadas em Novo Hamburgo
e Harmonia, no Rio Grande do Sul e
em Recife (Bellajoia – Ouro e Prata)
mas seu atendimento personalizado
vai além de suas lojas físicas, a partir
do e-commerce no site
www.dcalsing.com.br.
Para atender a clientela de todo país,
a empresária apostou em um espaço
que oferece comodidade, padrão
de qualidade, comprometimento no

atendimento e consultoria total a seus
clientes, na mesma proposta oferecida
nas lojas físicas. São diversos os canais
de comunicação oferecidos para
atender as demandas e prestar toda
a assistência e consultoria na venda
de uma das peças em seu variado mix
ou na composição de um desenho
próprio, que é uma grande pedida de
hoje. “Esse trabalho de personalização
de peças envolve a construção do
zero ou a adaptação de uma joia já
existente. E, para isso, busco entender
a vida do usuário, sua história e de
sua família, quais os seus anseios e
expectativas, para trazer a vida um
modelo que não só seja único e lhe
agrade, mas que ainda proporcione
aquela identificação emocional.
Esta é a verdadeira satisfação nesse
trabalho”, enfatiza.

Esse know-how lhe proporcionou o
feeling para o negócio que desenvolve
com amor e proporciona uma visão
grande e criativa ao processo de
trabalho, produzindo e reproduzindo
beleza em forma de joias que se
molde à individualidade de cada um.
E, não é a toa, algumas das novas
apostas da empresária são as peças
em ouro rosé e ouro branco, além de
uma linha baby e uma linha pet.
Essas novas propostas personalizadas
são caracterizadas respectivamente
com peças para bebês que saem dos
tradicionais bonecos de menino e
menina e também joias que trazem o
formato do bichinho de estimação.
De fato, o atendimento é realizado
com escolha direta da peça pelo site
ou pela ativação de contato com
um dos consultores de venda pelo
WhatsApp ou outras plataformas
como o atendimento em chat, vídeo,
Facebook, Instagram, entre outros,
para que a pessoa tenha certeza
das características do produto que
está levando. E essa mesma atenção
se foca também no pós-venda
com o acompanhamento direto da
aquisição pelo cliente do produto
escolhido e comprado, assim como
a linha premium, em que as peças
vão acompanhadas por elementos
como convite em forma de portajoias, espelho, nécessaire e caixa de
bombons finos personalizados, por
exemplo. “Acho importante fazer as
pessoas se sentirem realizadas ou
abrirem sua joia na embalagem de
presente, com a emoção de terem
seus desejos concretizados. Nossa
ideia é sempre surpreender”, ressalta.
Por isso, está sempre antenada nas
tendências e avalia as mudanças de
comportamento, para proporcionar
uma ótima experiência ao seu cliente.
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DIÁRIO DE BORDO EDUARDO TRINDADE

um destino impressionante
por Eduardo Trindade | fotos arquivo pessoal

V

iajar, para mim, é um dos maiores prazeres da vida.
Adoro viajar com minha esposa (June) e também
com meus filhos (Eduardo, Arthur e Sophia), porque
ficamos juntos em tempo integral, sem nada para
atrapalhar nossos momentos.
Em julho passado, acompanhei meu pequeno “mito da
matemática”, Arthur Monteath Trindade, 13 anos, a quem
carinhosamente chamo de “Thuca lindo”, em uma vigem
maravilhosa pelo Japão, onde ele, representando o Brasil,
pelo Colégio 17 de Agosto, participou da “WMI – Word
Mathematics Invitational”, em Fukuoka, bem ao sul do
Japão.
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E ainda tive a felicidade de encontrar
com minha irmã Belinha, que há
uma década mora no Canadá, para
vivermos esse momento mágico com
Thuca. Assim, só pelas companhias,
a viagem tinha tudo para ser
maravilhosa, como realmente foi.
O Japão é um país absolutamente
impressionante, por vários aspectos. A
seguir, destaco alguns deles.
A educação e a simpatia do povo
japonês, isso foi o que mais me
impressionou. Apesar do metrô
estar sempre cheio, não se escuta
uma palavra sequer. Mesmo com
grande aglomerado de pessoas nas
ruas e nas estações de metrô, não há
confusão. Tudo é muito organizado
e os pedestres transitam bem. Um
exemplo é o “Shibuya Crossing”,
em Tóquio, o cruzamento mais
movimentado do mundo.
Atravessei com Thuca e Belinha
incontáveis vezes, por pura diversão,
fazendo filmes com nosso celular
e dando boas risadas. Ficamos
impressionados com a quantidade de
pessoas, de onde elas surgiam e para
onde iam.
Outra coisa que nos impressionou
foi a arquitetura, pois prédios
modernos convivem com templos e
palácios imperiais seculares. Dentre
alguns templos, visitamos em Kyoto,

o “Kinkaku-ji” (conhecido como
“Pavilhão Dourado”), o “Fushimi Inari
Taisha”, o “Yasaka Jinja” (“Santuário de
Gion”) e o “Nijo Castle”. Em Tóquio, o
Palácio Imperial. Todos espetaculares.
Não dá para descrever. Tem que ir
in loco para compreender a beleza e
sentir a atmosfera de cada um deles.
O “Shinkansen” (“Trem bala) é um
capítulo à parte. Viajamos nele de
Fukuoka a Kyoto. Sensacional!
A limpeza dos ambientes públicos
é outra coisa que nos chamou a
atenção. Os banheiros públicos,
inclusive os das estações de metrô,
são limpos a não mais poder e com
assentos sanitários automáticos e
aquecidos que mandam jatos d’água e
de ar para higiene dos usuários.
Nos impressionaram também o preço
e o formato das frutas, como uma

manga de U$ 150,00 e melancias
quadradas.
Como gosto de cozinhar e adoro
crustáceos e frutos do mar em geral,
me encantei com os mercados. Cada
um que conhecia, era um deleite.
E por falar em comida, a comida
japonesa é deliciosa. E prática.
Qualquer estação, de trem ou de
metrô, tem lojas com comidas já
prontas e com embalagens lindas. Tem
restaurantes para todos os bolsos e
gostos.
Bairros que não se pode deixar de
visitar em Tókio são Shibuya e Ginza e,
em Kyoto, Gion, bonito demais, tanto
de dia como à noite. Thuca amou
Akihabara, em Toquio, com suas lojas
de eletrônicos e letreiros iluminados.
Dentre os museus, o “Team Lab”,
em Tóquio foi eleito, à unanimidade,
como o mais interessante. Tratase de museu sensorial, diferente
de tudo que já havíamos visitado
antes na vida. Vale a pena demais a
visita, principalmente se você estiver
acompanhado de crianças.
Nas Olimpíadas Mundiais de
Matemática que ocorreu no ano
passado em Bangkoc, na Tailândia,
Thuca conquistou medalha de bronze.
Nessa do Japão, ele apenas ganhou
medalha de honra ao mérito. Mas, nas
olimpíadas da vida, com a experiência
adquirida nessa viagem, ele ganhou
medalha de ouro, com distinção.
Os momentos que passamos juntos,
pai e filho, as conversas maravilhosas
e as boas lições de vida, tenho certeza,
ficarão na memória dele para sempre.
E na minha também.

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.
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GASTRONOMIA CHEF MARIE
gastronômico de Pernambuco como
estagiária no Grupo Spettus; em seguida
passei para a cozinha quente do Famiglia
Giuliano. Logo após ter ingressado
em uma pós graduação fui convidada
para implantar consultoria para os
clientes do Grupo Karne Keijo e com isso
consegui conhecer o food service, tudo
que envolvia alimentação fora do lar.
Em 2012 surgiu a oportunidade de ser
professora universitária e este foi o meu
maior desafio: formar profissionais para
o mercado gastronômico, algo com que
muito me identifiquei, e sigo até hoje”,
relata a Chef.

CHEF MARIE
amor e dedicação
à gastronomia

A

paixão pela cozinha iniciou muito
cedo para Marie França que,
quando criança, ajudava sua mãe
que trabalhava como comerciante e não
tinha tempo para cozinhar; mas quando
ela tinha disponibilidade cozinhava
divinamente.
“Ficava maravilhada com todos aqueles
ingredientes, aromas, cores, variedades
e logo fui me interessando em iniciar
meus experimentos na cozinha. Achava
tudo aquilo o máximo!”, comenta Marie.
A cada dia aquela menina despertava o
interesse em aprender sobre a cozinha
básica; em paralelo também fazia bolos
por encomenda e aos 18 anos sentiu
a necessidade de abrir uma pequena
pastelaria tendo como sócia sua musa
inspiradora, sua mãe.

“Um encontro mágico da gastronomia
com o empreendedorismo, mas que
ainda não tinha muita noção de como
tocar o negócio de forma profissional.”,
explica a Chef.
Estudar gastronomia e se especializar
em alta gastronomia e gastronomia
autoral foi primordial para lapidar
seu perfil e um ponto de partida
para conhecer técnicas tradicionais e
contemporâneas para aplicar no que
mais ama fazer: cozinhar.
“No ano de 2011 iniciei no mercado

Muitos projetos foram surgindo em
paralelo. Atualmente a Chef Marie França
vem realizando, com a sua empresa
Marie França Gastronomia, eventos
sociais, catering service, coffee breaks
e a sua maior especialidade: buffet para
casamentos.
“Hoje a gastronomia é a minha base,
uma fortaleza, um ato de amor, é ter
o coração nas mãos enquanto cozinho
e servindo ao próximo com respeito e
gratidão pelas conquistas alcançadas.
Aproveitando as festividades natalinas
gostaria de apresentar para vocês uma
tendência para elaborar um atendimento
por encomendas”, finaliza.

RECEITA

Grazing table
• Grazing table significa comida
espalhada em uma superfície geralmente uma tábua de madeira. Não
tem limite de tamanho e serve algo
mais do que queijos, embutidos, patês,
geleias, conservas, pães; tudo isso para
compartilhar nas festividades.

• OLEAGINOSAS E FRUTAS SECAS Amêndoas, castanha de caju, pistache,
avelã, castanha do Brasil, nozes.
Pêssego, damasco, ameixa, banana
passa, uva passa.
Distribua as frutas na tábua de frios de
acordo com as cores.

COMO FAZER? Escolha a tábua, na
sequência combine os ingredientes
buscando harmonizar, cores, sabores e
texturas.

•GELEIAS E MEL - Framboesa,
morango, goiaba, uva, figo, pêssego.
Ponha as geleias dentro de pequenos
ramequins, juntamente com espátulas
para servir. A geleia e o mel combinam
muito bem com alguns queijos, como
o brie.

• QUEIJOS - Primadonna, parmesão,
provolone, brie, camembert, roquefort,
goudá, gruyére e gorgozola.
Corte algumas fatias dos queijos
escolhidos e deixe a outra metade para
que os convidados cortem. Monte na
tábua de frios e disponibilize facas de
queijo na mesa para que eles sejam
cortados.
• EMBUTIDOS - Salame, peito de
peru, peperoni, copa, lombo, presunto,
parma. Disponha-os na tábua de frios
intercalando as fatias, isto dará uma
apresentação com um charme a mais na
decoração.
• PATÊS - Peito de peru, presunto,
cebola, azeitona, 4 queijos, ricota
com ervas finas. Coloque os patês em
ramequins com espátulas para servir.
• PÃES - Italiano, baguete, ciabatta,
sírio, torradinhas, grissini, crostinis.
Acomode as torradinhas e os
pães cortados em pequenas fatias
diretamente na tábua.

• FRUTAS FRESCAS - Uva red,
morango, figos, pera, maçã.
Decore a tábua como desejar.
• LEGUMES CORTADOS
LAMINADOS- Cenoura, pepino,
aspargos. Os legumes devem ser
servidos dentro de bowls ou ramequins
acompanhados com molhos frios.
• CONSERVAS - Azeitonas, ovo de
codorna, picles, cebolinha, aspargo,
palmito.
Estes ingredientes precisam ser
colocados na tábua dentro de bowls ou
ramequins.
Disponibilize mini garfos para os
convidados se servirem.
O que mais posso adicionar?
Chocolate, azeitonas, nuts
caramelizada.

Marie França

Garde manger/ Patissier
Professora de Gastronomia
Chef executiva de Eventos

ENOGASTRONOMIA TIO PEPE

fotos Terra Magazine

Tio Pepe
magia no sabor e na arte

por redação Terra Magazine

U

nindo uma gastronomia regional com um
toque contemporâneo o restaurante Tio Pepe
encanta, há 55 anos, clientes locais e turistas
de outras regiões do Brasil e do exterior oferecendo
um atendimento personalizado, único, com sua
ambientação mágica e lúdica que retrata e valoriza a
cultura nordestina.
Um ambiente aconchegante, rústico e irreverente
mostrando uma personalidade própria com quadros,
obras de artesanato, pinturas, esculturas, panelas
transformadas em luminárias, garrafas coloridas
convertidas em vasos originais, bonecos coloridos e
arranjos criativos nas mesas.
Atualmente, o Tio Pepe é comandado por Mirtes
Garrido, filha do espanhol José Garrido Cid, o “Pepe”,
fundador da casa, e Eduardo Andrade, gerente. Mirtes
é a idealizadora dos pratos servidos e da ambientação
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divertida e arrebatadora. O restaurante tem uma
capacidade aproximada de 280 lugares. São três
ambientes: o salão principal e dois terraços, sendo
um interno e outro externo, além de oferecer um
amplo estacionamento privativo.
Para celebrar esta data histórica, o restaurante
lança um novo PRATO DA BOA LEMBRANÇA, com
o “Pepa Chiquetosa”, um farto Medalhão de Carne
de Sol ao molho de cachaça e mel de engenho,
servido com arroz nordestino, feijão verde, queijo
coalho e creme fresco e mousseline de abóbora,
onde iniciaremos nossa viagem enogastronômica.
Escolhemos o vinho tinto francês “Premier RendezVous Merlot e Cabernet Sauvignon”, safra 2017,
que possui o aroma de frutas vermelhas e pretas
maduras, como amoras, ameixas e framboesas,
notas de especiarias, como pimenta, além de
agradáveis notas de baunilha, nos fazendo viajar no
sabor de taninos maduros e bom frescor. Seu final
de boca é agradável e equilibrado, destacando-se
por frutas pretas maduras e toques de baunilha.
O segundo prato escolhido foi o “Filé Trifásico”,
filé mignon grelhado que antes de ir para a brasa é
recheado com cream cheese e blocos de bacon sem
gordura, servido com risoto de cogumelo, banana à
milanesa e macaxeira palha. O vinho tinto uruguaio
“Garzon Tannat”, safra 2017, escolhido para
acompanhar o prato, possui um aroma de frutas

FILÉ TRIFÁSICO

PRATO DA BOA LEMBRANÇA - PEPA CHIQUETOSA

vermelhas maduras, como cerejas e framboesas,
notas de frutas pretas, como amoras, além
de toques de baunilha, especiarias e café.
Seu sabor é de médio corpo, com equilíbrio
impressionante entre a riqueza de taninos,
muito aveludados, e a potência dos sabores
frutados.
O terceiro prato é a “Carne de Sol”, contra filé
grelhada, fatia de queijo coalho sobre a carne,
servido com feijão verde, arroz, macaxeira
cozida e farofa de abóbora. Para acompanhar
escolhemos o vinho português da região do
Douro “Quinta de Cidrô Touriga Nacional”, safra
2012, que apresenta cor ruby profundo com
tonalidade violeta. O aroma é complexo, de
frutos maduros e notas florais combinando-se
com baunilha, que tem um sabor equilibrado,
intenso e frutado. A estrutura é encorpada
e aveludada, com final de boca longo e
persistente.
E para finalizar nossa viagem escolhemos o Filé
de Pescada Amarela, conhecido como “Dona
Pepa”, filé de peixe grelhado, servido com arroz
de camarão com pimentões verde e vermelho, e
batatinha nosete, que será harmonizado com o
vinho branco francês de mesa seco fino “Chablis
Les Amis Chardonnay”, safra 2015, que na boca
nos proporciona notas frescas de citrinos e lima.
Redondeza e delicadeza, elegância e persistência
no paladar fazem dele um vinho ganancioso
elegante. É um verdadeiro vinho do Chablis
distinto e bem-nascido.

CARNE DE SOL

FILÉ DE PESCADA AMARELA - DONA PEPA

RESTAURANTE TIO PEPE
Terça a sábado, das 12h às 23h - Domingos, 11h30 às 16h30
Rua Almirante Tamandaré, 170 – Setúbal – Recife-PE
www.tiopepe.com.br
restaurantetiopepe
RestauranteTioPepe
(81) 3341.7153

social terra magazine

Maria do Carmo Veras, Niere Chaves, Niege Chaves e Claudio Barreto

Andrea, Niege, Malu, Niere Chaves

LANÇAMENTO
DA 49ª EDIÇÃO
TERRA MAGAZINE
Fotos Ademar Filho e Rudah Goes

Andrea Bezerra, Niege Chaves,
Alfredo Bezerra Leite e Amélia Bezerra

Yuri Leite, Paulo Chaves Jr, Niege Chaves,
Louro Bandeira e Paulo Gustavo Chaves

Amílcar Furtado e Hugo Gonçalves

N

o dia 28 de agosto
de 2019 a Terra
Magazine reuniu
amigos, parceiros, clientes,
colunistas e jornalistas que
prestigiaram o lançamento
da 49ª edição, que teve a
empresária Niege Chaves,
do segmento de transporte
urbano coletivo – Mobibrasil ,
estampando a capa da revista
e contando sua trajetória
de determinação e sucesso
visando uma “Mobilidade
com olhar para as pessoas”.

O evento aconteceu no
Castelo Famiglia Giuliano em
Boa Viagem, com projeto
de iluminação cênica e
sonorização assinado pela
Moving Show. A Audi Center
Recife realizou exposição do
carro Q7 e a Honda Motos PE
trouxe a Gold Wing, a grande
vedete da noite.

Joao Vicente Gouveia, Gustavo
Costa e João Humberto Martorelli

Marcelo, Patrícia e Francisco Papaleo

Cecilia Wanderley, Niege e Fernando Camara

Marta Lima, Niege, Julia e João Paulo

O som ficou por conta dos
músicos Anderson Galindo e
Willi Soares, do Duo PianoSax,
e do DJ Caverna que deram
um toque todo especial ao
evento.
O coquetel foi assinado pelo
buffet do Famiglia Giuliano e o
restaurante Hayako Culinária
Oriental esteve presente
com degustação de temakes
especiais. A cervejaria
artesanal pernambucana
Debron Bier ofereceu a
cerveja Debron Craft ,
refrescando a noite dos
convidados.

Aleh Vila Nova e Débora Lemes

Juliana e Arthur Pereira

Pedro e Tatiana Vasconcelos com filhos Alice e Pedro

Claudyo Motta e Felipe Alchorne

Cecília Costa e Zeferino Filho

Álvaro Dantas, Dudu, June, Duda Trindade
e Karla Dantas

Fábio Gueiros e
Emanuelle Wanderley

Niege com Mariana e Cecilia Miranda

Manoela Leite , Jonas , Paulo Henrique, Niege e Ariane Brito

Marcia e Djalma Dutra,
Niege Chaves e Márcio Carneio

Súly e Sunny Calsing

Teresa Neusa Uchoa, Lulu Pinheiro
e Denise Gouveia

Cinthia e Francisco Papaleo

José Augusto, Sheila Carneiro
e Rodrigo Duarte

Ricardo e Silvana Mendonça

Vinícius, Victor Tavares de Melo
e André Lubambo

Talita Inocêncio e Edvaldo Borges

Thiago Cavalcanti e Ananda Cavalcanti

Niege, Roberto Maia
e Danielle Mendonça

Saulo e Solon Galvão

Alysson Albuquerque e
Rodrigo Malvim

Raíssa e Thaiz Sulzbach

Maria Luiza, Joyce Pastiche
e Eduardo Freire Bezerra Leite

Gilberto Braga, Ivan Viana
e Fátima Coelho

Luiz Canto e Maria Eduarda

Paulo Azul e Mônica Silveira

Julia Costa e Guilherme Farias

Concita Freire e Carolina Coelho

Greithkelly Brito e Jaildo Lima

Daniele Cavalcanti,
Ivan Xavier e Marina

Marivan Gadêlha

Sérgio e Luise Ramalho

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.
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DRA. FERNANDA MOSSUMEZ

Doutora em cirurgia geral
Especialista em medicina estética
Especialista em medicina da longevidade

Nutrologia

cuide da sua saúde por inteiro!

N

o dia-a-dia somos submetidos a várias pressões
externas. Temos que dar conta da família, do
trabalho, da nossa saúde, da nossa vida social
e de nós mesmos. São afazeres que muitas vezes nos
deixam sobrecarregados, tirando nosso sono, nos fazendo
comer errado e contribuindo para esquecermos de nos
cuidarmos como indivíduos. Contas a pagar, colégio, casa
a organizar, prazos e prazos que quando achamos que
terminamos uma tarefa, lá vem outra.
Há 50 anos, por exemplo, todas as nossas demandas
eram menores. Não havia este turbilhão de conteúdo
e informações que precisamos enfrentar no cotidiano.
Naquela época também existiam os MÉDICOS DA
FAMÍLIA. Para quem é um pouco mais jovem, talvez não
saiba, mas eram médicos generalistas que atendiam em
casa e, se necessário, solicitavam exames e mandavam
para algum hospital.
Lógico que muita coisa mudou. A tecnologia agora
disponível nos ajudou, e muito, no prolongamento
da nossa expectativa de vida, porém não melhorou a
QUALIDADE destes novos anos mais longevos.
Para que todo este movimento acontecesse, houve
necessidade de algumas mudanças; dentre elas, a
perda do contato individualizado do médico. A profusão
de convênios médicos que levaram mais saúde à
população desgastou muito a relação médico-paciente,
principalmente em função da baixa remuneração do
profissional e a necessidade de atender um maior número
de pessoas.
Só o parágrafo acima já daria muito o que refletir.
Entretanto, hoje venho trazer aqui para vocês um
trabalho que desenvolvo em Recife há 10 anos e no qual
eu fui pioneira. Minha paixão sempre foi poder exercer
a medicina com este retorno da INDIVIDUALIZAÇÃO. Na
área da NUTROLOGIA, temos uma abordagem global do
paciente, não apenas voltada para o plano alimentar,
como no caso dos nutricionistas, ou apenas com a
prescrição de remédios, como os endocrinologistas. Não!
Neste aspecto conseguimos avaliar a pessoa como um
todo. Analisamos queixas médicas como obesidade,
sobrepeso, mudança da composição corporal, procurando
saber de que forma a alimentação pode estar interferindo
no seu metabolismo. E temos recursos para poder
modificar uma rotina, fazendo com que o indivíduo
alcance os próximos anos de sua vida com mais energia,
bem-estar e disposição para desfrutar seus amigos, filhos,
netos e parceiro. Além de não haver a necessidade de
suspender o trabalho de uma vida inteira por não ter mais
saúde para isto. Bem-vindo ao futuro!

Atividade física
longevidade saudável

A

população brasileira está em trajetória
de envelhecimento com o aumento da
expectativa de vida, devido a inúmeros
fatores como, por exemplo, o avanço da ciência
nas descobertas de novos medicamentos. Até 2060
teremos aproximadamente 25% de pessoas com
mais de 65 anos de idade; hoje são em torno de 10%
(segundo o IBGE).
Com isso temos a frente dois grandes desafios:
1- Como manter a autonomia e a capacidade
produtiva por um máximo de tempo?
2- Como prevenir e combater os males provindos
da idade avançada (doenças crônicas e mentais,
indisposição, baixa autoestima, etc...)?
O papel da prática de exercícios físicos regulares
tem sido um grande aliado, eu diria até o maior
deles nesse intuito.
Quem não é idoso ou que tenha alguém na família
que é, deve estar torcendo para chegar lá com saúde
e disposição. O treinamento físico bem orientado,
feito com regularidade, vem conseguindo grandes
resultados na prevenção e principalmente como
grande auxiliar de combate a diversas doenças,
ajudando no controle das taxas sanguíneas
principalmente colesterol, triglicérides e glicose,
níveis hormonais, etc.
Com relação à autonomia, o treinamento de força
aplicado ao idoso tem sido muito eficaz para manter
com dignidade atividades simples como sentar,
levantar, caminhar, erguer algo, e muitas vezes até
bem mais que isso, como correr ou praticar um
esporte por exemplo.
Lembrando que é de suma importância a orientação
e o acompanhamento de um profissional de
educação física, especialista nesse público,
junto com o acompanhamento de um médico
especialista e nutricionista, fazendo um trabalho
multidisciplinar; assim o idoso terá o amparo
necessário para uma maior saúde aliada a uma boa
qualidade de vida.
por Ivan Xavier
Personal trainer especialista em emagrecimento,
hipertrofia muscular e grupos especiais.

No que se refere às
tecnologias para retardar
e reverter o processo de
envelhecimento facial e
corporal, esses sim tiveram
um avanço gigantesco.
Quando pensaríamos que
dermatologistas poderiam
realizar um tratamento de
rejuvenescimento global da
face de um paciente sem
absolutamente nenhum
corte e com o paciente
voltando ás suas atividades
imediatamente após o
procedimento?

O arsenal médico no
combate ao envelhecimento

O

futuro é agora, já
vivemos a era dos robôs
e inteligências artificiais
e na Medicina não poderia ser
diferente. Nos últimos anos,
os avanços tecnológicos na
Dermatologia foram enormes;
hoje em dia, não conseguimos
mais tratar a pele, cabelos,
unhas e o envelhecimento, sem
nossos equipamentos!
Quando fiz residência em
Dermatologia, há 15 anos atrás,
as primeiras máquinas de laser
chegavam ao país. Naquela
época, não imaginávamos que
poderíamos, um dia, tratar
doenças, resolver inúmeros
problemas dermatológicos e

ainda rejuvenescer pacientes,
sem cirurgias, utilizando estas
tecnologias!
Os consultórios de
Dermatologia tornaram-se
super tecnológicos, com
máquinas que até conectam
com nossos celulares e
nos fornecem dados dos
tratamentos dos pacientes.
Softwares, sistemas e
câmeras de alta resolução
nos ajudam a diagnosticar,
mapear e documentar
doenças da pele, cabelos e
unhas, nos permitindo ser
mais precisos e assertivos
nos nossos diagnósticos e
tratamentos.

Sim, isso é totalmente
possível e é uma realidade na
maioria dos consultórios de
dermatologia.
Tecnologias como os
Lasers, Radiofrequências,
Ultrassom Microfocado,
Microagulhamento robótico,
transplante de cabelos
realizado por um robô, estão
entre algumas das técnicas e
equipamentos mais utilizados
por nós, para tratar doenças
e o envelhecimento.
Acne, Rosácea, Queratoses,
Vasos, Manchas, Dano Solar,
Calvície, Cicatrizes, Foliculite,
Fungo de Unha, Sinais de
Pele, estão entre as doenças
que podem ser tratadas
com tecnologias a Laser e o
paciente pode voltar ás suas
atividades normalmente logo
após os procedimentos.
O envelhecimento pode ser
retardado em vários anos
ou mesmo revertido total

Dra. CAROLINA COELHO
Dermatologista

ou parcialmente, através da
associação de tecnologias
médicas.
A combinação de técnicas
otimiza os protocolos
de tratamento de
rejuvenescimento, com
resultados mais rápidos,
seguros e naturais. Estes
equipamentos agem em
diferentes camadas da pele
do paciente, estimulandoas a produzir colágeno
novo, fibras elásticas,
ácido hialurônico, entre
outras substâncias, com
remodelamento dos
tecidos e reestruturação
da pele, resultando em um
rosto com aparência mais
jovem e bonita, sem mudar
absolutamente nenhuma
característica natural do
paciente.
A Dermatologia e os
avanços tecnológicos hoje
são sinônimos e estamos
a serviço do futuro para
trazer o melhor e o mais
moderno em tratamentos
dermatológicos, prezando
sempre pelo conforto,
praticidade e segurança dos
nossos pacientes!

O consumo de determinados alimentos e os hábitos alimentares de
uma pessoa com enxaqueca influencia muito na frequência das crises e
também na sua prevenção.
Os principais alimentos desencadeadores da enxaqueca são: álcool em
geral, chocolates, queijos amarelos, embutidos, frituras, refrigerantes à
base de cola, sorvetes e adoçantes artificiais.
Com uma alimentação equilibrada as crises e intensidades das dores
podem ser mais controladas, melhorando as relações sociais, o
desempenho no trabalho e o bem-estar.

Alimentos influenciam
em crises de enxaqueca?

A

cefaleia é o termo genérico dado em neurologia para qualquer
tipo de dor de cabeça, definida como a presença de sensação
dolorosa na cabeça, pescoço e face.

A enxaqueca é uma enfermidade de alta prevalência, acometendo
mais mulheres do que homens, começando os primeiros sinais na
infância ou na adolescência, podendo durar toda a vida, afetando o
bem estar e relações sociais do indivíduo.

Alimentos como o gengibre, castanhas, amendoim, granola, aveia, uva,
banana, abacate, couve, espinafre, repolho, semente de girassol, soja,
leite e frutos do mar fazem a profilaxia da enxaqueca, ou seja, trabalham
prevenindo as dores de cabeça.
A extensa investigação sugere dois caminhos para que as refeições
passem de vilãs a coadjuvantes no combate à doença. Primeiro, evitar
os ingredientes-gatilho, tática que já é recomendada nos consultórios.
O passo seguinte é priorizar uma alimentação que espante novas
ocorrências e, se possível, o uso de alimentos naturais, a prática de
atividade física e boas noites de sono. Esses fatores podem proporcionar
uma melhoria na qualidade de vida.
NUTRICIONISTA CATARINA FIGUEIRÊDO
nutricatarina_figueiredoo
paremforma
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envelhecimento populacional, é ainda
esperado que continue aumentando
o número de cataratas operáveis no
mundo.
A catarata pode ser congênita (mais
rara) ou adquirida. A principal causa
é o envelhecimento do cristalino, que
geralmente acontece depois dos 60
anos. Outras causas são: diabetes,
uso crônico de corticoides, traumas
e inflamações intraoculares, além de
radiação.

Catarata

O único tratamento é a cirurgia
por Dr. João Vilaça

A

catarata é a perda progressiva
da transparência do cristalino,
lente natural do olho. Como
uma janela embaçada, dificultando a
passagem de luz para dentro do olho e
reduzindo progressivamente a visão.
Segundo dados da OMS (Organização
Mundial de Saúde) cerca de 160
milhões de pessoas no mundo
apresentam catarata, maior causa
de cegueira reversível, responsável
por quase 50% dos casos de perda
da visão. Portanto a cirurgia da
catarata é o procedimento cirúrgico
mais realizado no mundo e, com o

Os sintomas são: visão nublada,
distorção das imagens, piora da
visão noturna e também quando os
óculos já não melhoram a visão. As
tarefas diárias ficam prejudicadas
quando o paciente tem catarata. Por
isso, a cirurgia de catarata melhora a
qualidade de vida, com independência
total ou parcial dos óculos corrigindo
os erros de refração como: miopia,
hipermetropia, astigmatismo e a vista
cansada (presbiopia).
O único tratamento é a cirurgia
da catarata com implante de
lente intraocular, que deve ser
indicada quando a catarata estiver
atrapalhando as atividades normais
da pessoa. Não temos como prevenir
a catarata, porém alguns cuidados
podem evitar que ela evolua mais
rapidamente, como: diminuir a
exposição excessiva da radiação
ultravioleta com uso de óculos

escuros, controle do diabetes, evitar
uso contínuo de corticoides e hábitos
alimentares saudáveis com uso de
nutrientes ricos em antioxidantes
como frutas e verduras ricas em
vitaminas A, C e E, além de minerais
como zinco e selênio.
A cirurgia é rápida, leva menos
de 12 minutos e é realizada no
bloco cirúrgico com anestesia local
ou tópica (colírios) e de rápida
recuperação visual. A tecnologia
da remoção da catarata utiliza uma
caneta com ultrassom na ponteira
(facoemulsificação) e o laser de
femtossegundos para realizar
incisões na córnea e fratura (divisão)
da catarata em pequenos fragmentos
para posterior aspiração.
O implante de uma lente intraocular
é necessário após a aspiração da
catarata para diminuir a necessidade
de óculos. As lentes modernas são
fabricadas de um material flexível,
para que a lente entre dobrada,
por uma incisão minúscula. Temos
hoje as lentes mono, bi e trifocais,
personalizadas de acordo com cada
caso. A lente é flexível (dobrável),
é implantada no olho por uma
incisão menor que 2.5 milímetros.
Atualmente no Brasil são realizadas
quase meio milhão de cirurgias de
catarata a cada ano, número que
vem aumentando periodicamente
uma vez que a expectativa de vida da
população está crescendo.

beleza

SÉRGIO MELO
Hair Designer

Transforme seu
visual em um
piscar de olhos

Cuidados com Mega Hair

São os famosos “Apliques” ou os
mais conhecidos “Mega Hair”
cuja quantidade de adeptas vem
crescendo a cada dia em todo Brasil.
Apesar do mega hair ser um acessório
capilar bem versátil, vale entender os
principais cuidados antes de encarar
o método para não ser pega de
surpresa preservando os fios naturais.

• Pentear apenas 3 vezes ao dia;

Outro ponto importante é procurar
um profissional especialista em mega
para avaliar seu cabelo e indicar qual
a melhor técnica a ser aplicada e
seguir as orientações para obter e
manter o cabelo saudável com maior
durabilidade e segurança.
O “Studio Sérgio Melo Hair” realiza a
aplicação de vários tipos de mega: Fio
a Fio com Queratina, Fita Adesiva e
Tela Fixa, além de aceitar encomendas
para produção e preparação de
apliques personalizados para cada
cliente.
Os apliques tipo Tic Tac e Tela Fixa
são técnicas que podem ser aplicadas
pelas próprias clientes em casa.

• Usar escova especial para pentear mega
(modelo que não tenha bolinhas nas
pontas);

• É imprescindível manter o couro
cabeludo bem limpo para evitar
seborreia, caspa e inflamações (os
produtos à base de ativos hidratantes
ou álcool podem comprometer as
extensões);
• Não lavar o cabelo de ponta cabeça e
nem dormir com ele molhado;
• Amarrar o cabelo com trança ou rabo
de cavalo quando for dormir, quando
for para praia, piscina e estiver com
exposição ao vento;
fotos arquivo pessoal

O

milagre de alongar ou dar
mais volume, em instantes,
chegou para contribuir com
a mulherada moderna que quer
praticidade e tem pressa para mudar
o look.

• Lavar, hidratar e secar os cabelos do
mega com os mesmos produtos de
lavagem de cabelos comum ou levar os
apliques móveis para lavar no salão;
• O uso de secador e chapinha é liberado,
porém com cuidado no uso para cada tipo
de extensão;
• Cumprir o tempo de manutenção
do mega, conforme recomendação do
profissional.

sergiomelohair
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Coisas que o Google
Faz e Você (Talvez)
Não Saiba
por Cezar Pordeus

A

Google está avaliada
em mais de US$ 300
bilhões, um gigante
do mundo virtual que
compra várias empresas
por mês e detém milhares
de patentes. Mas será que
você sabe quais os serviços
a Google oferece e quais
empresas fazem parte do
grupo?
A marca pertence à Holding
chamada “Alphabet”, cujo
site tem um endereço bem
característico: abc.xyz.,
oferecendo os serviços
de Pesquisa (buscador de
sites), Anúncios (dentro da
própria página do buscador
e nas páginas de parceiros
e afiliados), Mapas (Google
Maps e Waze), Youtube
(maior rede de vídeos do
mundo), Youtube Music
(plataforma de streaming de

música desenvolvida pelo
Youtube ), Android (sistema
operacional para celulares
e tablets) e o Google Cloud
(oferece soluções em
nuvem dos mais variados
tipos, incluindo o Google G
Suite).
Nas mãos da Alphabet
ficaram: a Fiber (um
provedor de internet de
altíssima velocidade),
a Calico (empresa de
tecnologia aplicada ao
combate ao envelhecimento
e às doenças associadas), a
Chronicle (empresa focada
em cyber segurança), a
DeepMind (empresa de

pesquisa de aprendizado
de máquina e inteligência
artificial que anunciou no
ano passado que integraria
o assistente médico,
conhecido como “Stream”
ao Google Health), a GV
(empresa de Capital de
Investimento que opera
por livre iniciativa e
investe principalmente em
empresas de tecnologia),
a JigSaw (empresa focada
em resolver problemas
de natureza geopolítica e
censura através do mundo)
a Makani (desenvolve
turbinas de energia eólica
que não tem a sustentação
em torre - flutua baseada

em gás hélio), a Sidewalk
Labs (cria arquitetura e
design de novos modelos
de ocupação urbana e já
tem um projeto de criar
uma pequena cidade) a
Verily (empresa de pesquisa
cientifica com foco em
medicina associada à
bioeletrônica) a Waymo
(desenvolve sistema para
carros autônomos) e, por
fim, a Wing (desenvolvedora
de drones para entrega de
encomendas).
Esse ano o grupo Alphabet
já anunciou que tem mais
surpresas chegando. Vamos
aguardar ansiosamente!

tecnologia

Nova modalidade de
Marketing revoluciona
mercado e atrai atenção
de anunciantes
Diferente do marketing tradicional onde as
empresas vão em busca dos seus clientes,
no “Inbound Marketing” os clientes é que
procuram pelas empresas.

D

e acordo com a pesquisa da TIC
Domicílios, 70% da população
brasileira está conectada à
internet. Para completar, o Brasil é um
dos campeões globais em tempo de
permanência online. São nove horas
e 14 minutos por dia. “Diante de um
cenário hiperconectado como o que
vivemos atualmente, não considerar o
meio internet na hora de desenvolver
uma estratégia de marketing, salvo
algumas raras exceções, torna-se uma
decisão duvidosa.” - conclui Thiago
Nascimento, sócio fundador da Bold
Comunicação, agência pernambucana
referência quando o assunto é
Marketing Digital e Inbound Marketing
no Brasil, que entrou no seu oitavo ano
de operação e encerrará 2019 com uma
equipe de 35 pessoas e mais de 100
clientes ativos.
O Inbound Marketing está baseado
em 5 grandes pilares que, quando
bem combinados, trazem resultados
expressivos aos clientes.
O primeiro deles é a Atração. Através de
um conteúdo de qualidade distribuído
em canais como blog, SEO, links
patrocinados e redes sociais, as marcas
atraem internautas de fato interessados
em seus produtos.
O segundo é a Conversão. Etapa essa
em que um simples visitante de uma
plataforma virtual se cadastra em um
site, blog ou landing page e torna-se um
lead.
O terceiro é o Relacionamento. Com
tecnologia, automação e estratégia
é possível se relacionar de forma
personalizada e em escala com os
leads que se interessam pelas marcas e
evoluí-los em suas jornadas de compra.

Venda. Essa é a etapa mais importante
da metodologia. O Inbound Marketing
tem foco absoluto em vendas e é
nesta fase que pode ser atribuído aos
leads uma nota para classiﬁcar os mais
e menos quentes e organizá-los em
um CRM. É também nessa etapa que
é possível desenvolver um setor de
inside sales dentro das empresas com
o objetivo claro de escalar as vendas
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através de um processo testado e já
validado.
O último pilar, e não menos importante,
é a Análise. Uma das principais
vantagens do Marketing Digital é a
possibilidade de mensurar em tempo
real os resultados das ações e mudar
de direção com velocidade caso os
objetivos não estejam sendo atingidos.
O propósito da análise é garantir
que todo planejamento esteja sendo
executado e os resultados sendo
auferidos.
Segundo levantamento desenvolvido
pela Pipeline Capital e com o apoio do
Proxxima - projeto do maior veículo
especializado em comunicação
e marketing do país, o Meio &
Mensagem - a Bold ﬁgura entre as 12
principais empresas do país quando o
assunto é Inbound Marketing. “Esse
reconhecimento veio para ratiﬁcar
que os esforços e investimentos que
fazemos incessantemente em nossos
produtos, processos e pessoas estão
fazendo a diferença nos nossos clientes”
- comemora Halisson Barreto.
Tecnologia para resolver problemas
O papel de uma agência de marketing
sempre foi atrair a atenção do público
potencial e contribuir com o aumento
de demanda. Hoje, com a tecnologia
cada vez mais complexa e acessível,
o escopo de trabalho de agências
digitais como a Bold aumentou
signiﬁcativamente. “O nosso papel é
resolver problemas. Frequentemente
utilizamos nossas estratégias e
ferramentas para contribuir com o
aumento de performance de equipes
comerciais, melhorar a qualidade do
atendimento ao cliente, reter e ﬁdelizar”
- reforça Halisson Barreto, Sócio-Diretor,
que lidera por todo setor de tecnologia
da Bold.

Thiago Nascimento e Halisson Barreto

TRAJETÓRIA BOLD COMUNICAÇÃO
O ano era 2011. Thiago Nascimento, um dos
sócios fundadores, voltava de uma temporada
de cursos na Europa depois de ter atuado por
5 anos em agências de grande porte. Halisson
Barreto, o outro sócio fundador, já possuía
uma consolidada empresa de tecnologia e
desenvolvia e-commerces, sites e sistemas para
diversos clientes da região.
Aliar o expertise de marketing e estratégia
digital de Thiago ao know how tecnológico de
Halisson foi uma decisão natural. Assim, nascia
a Bold Comunicação em outubro de 2011.
Hoje, 8 anos depois, a Bold atende clientes
como como Yes! Cosmetics, Nannai Spa e
Resort, Grupo Luck Receptivo, Pharmapele,
Greenmix Mercado Saudável, Hair Fly
Cosméticos, Clínica Pele, entre diversos outros,
espalhados por todos os estados do Nordeste.
Vale destacar, também, que a Bold é
especialista no atendimento de concessionárias
de carro. São mais de 30 concessionárias
atendidas nos estados de Pernambuco,
Paraíba, Alagoas, Bahia e Ceará. Marcas como
Chevrolet, Ford, Fiat, Jeep, Renault, Nissan,
Mitsubishi e Troller fazem parte da carteira de
clientes da agência pernambucana.
”Há uma inﬁnidade de iniciativas sendo
desenvolvidas na rede mundial de
computadores e conhecer, interpretar e tornarse relevante nesse contexto é de fundamental
importância para todos os negócios. Nosso
propósito é contribuir ativamente com a
transformação digital dos nossos clientes”—
destaca Thiago Nascimento.

foto Terra Magazine

artigo andrea nunes

A primeira
caveira
a gente nunca
esquece
por Andrea Nunes

E

ssa é uma história que começa com
uma menininha se esgueirando na
biblioteca da mãe para surrupiar
livros de Agatha Christie, e devorando,
na calada da noite, as páginas de seus
romances policiais cheios de crime e
mistério. E depois, escondendo os livros
sob o travesseiro quando vinham os
beijos de boa noite, enquanto os adultos
da casa pensavam que sua maior
transgressão literária era o contrabando
de romances açucarados com as amigas
da escola.
A menininha foi crescendo na sua casa
forrada de livros de chão a teto, os pais
professores, a mãe que era parente
de um poeta famoso e o pai que tinha
sido preso político e cultivava um
tesouro formado de obras censuradas
pela Ditadura Militar. Ela aprendeu
desde pequena que ali havia um
respeito reverente pelas palavras, pela
liberdade de manifestação artística e do
pensamento. As palavras-tudo.
Aos quinze anos, a menina não teve
viagem para a Disney. Teve o primeiro
livro de sua autoria publicado na gráfica
da cidade, com as economias juntadas
pelos pais de classe média. Ela debutava

então no mundo da Literatura. Seu
dia de princesa foi dar uma entrevista
na rádio, e ela bailou a valsa da meianoite abraçada com o primeiro lote de
livrinhos que chegaram da gráfica.
A vida da menina escritora, agora uma
jovem, seguiu sem muitas surpresas:
enquanto se sucediam namoricos
e baladas, os poemas improvisados
dissolviam sob copos de chopp,
molhados, em mesas de botequim.
Depois vieram os concursos, a paixão
pelo menino que virou o amor da vida, o
casamento, filhas, trabalho, casa. Mas as
urgências e delícias da rotina coexistiam
em harmonia com o lado etéreo da
mulher das letras. A lua minguante, as
filhas crescentes, o cheiro das flores, o
cheiro... ah, o feijão queimou de novo!
Quando nasceram os novos livros, a
escritora percebeu que o mundo não
estava tão preparado para acolhê-los.
Era difícil para as editoras aceitarem
publicar a mulher nordestina que
escrevia sobre assassinatos. Era
impossível as livrarias exibirem as
obras em suas prateleiras por muito
tempo. Guardavam mais do que rápido
o estoque na gaveta dos fundos da
loja. A mídia também não dava muito
espaço para aquilo, afinal, tinha mais o
que publicar, não é? Então tinha o livro,
que às vezes ultrapassava todas essas
barreiras, e caía nas mãos do leitor.
E ele adorava. E aquele espasmo de
orgulho iluminava alguns dias da vida da
escritora, que depois, voltava ao limbo
da invisibilidade. Como tantas mulheres,
de hoje e de sempre.
Um dia a escritora resolveu se inscrever

num prêmio literário. Um prêmio
destinado a agraciar o melhor romance
policial do Brasil.
No dia da premiação, ela estava lá
com uma roupa bonita. Queria pegar a
dedicatória dos escritores que admirava.
Tirar foto com os vencedores. Filmar a
emoção dos amigos quando subissem
no palco pra receber o prêmio.
Hora do anúncio do resultado: de
repente, a retina da escritora registra a
capa do seu livro estampada no telão.
Depois, os ouvidos registram palmas. É
seu nome. É seu livro. É seu choro que
engasgou na garganta. É sua voz que
não sai para agradecer. É sua voz que
finalmente vai ser lida em grande escala.
Ela toma nas mãos o troféu engraçado,
em formato de crânio humano. Lembra
de Hamlet. Percebe que segurar aquele
crânio é um divisor de águas entre
ser ou não ser. O filme da vida passa
na sua mente. As palmas ainda não
cessaram, e há um microfone à sua
frente, agora. Ela sabe que o prêmio não
é só seu. Que é preciso ter a sororidade
necessária para dedicar aquele prêmio a
Anna Katharine Green, mãe do romance
policial, mas que ainda assim foi pouco
estudada e reconhecida como tal. E a
todas as mulheres que fizeram melhor
e mais bonito na história do talento
humano, sem nunca terem a chance de
romper a invisibilidade. Depois desse
registro, ela olha as mulheres na plateia.
Há lágrimas nos olhos delas, que se
veem na escritora, renascem dessas
palavras, e a escritora se vê nelas, e se
renova ali dessa esperança.
O crânio humano também a olha,
risonho. Ser e renascer.

FILMES

AVES DE RAPINA
• Arlequina (Margot Robbie),
Canário Negro (Jurnee Smollett),
Caçadora (Mary Elizabeth
Winstead), Cassandra Cain e a
policial Renée Montoya (Rosie
Perez) formam um grupo inusitado
de heroínas. Quando um perigoso
criminoso começa a causar
destruição em Gotham, as cinco
mulheres precisam se unir para
defender a cidade.

CATS
• Uma tribo de gatos chamada

Jellicles todo ano precisa tomar
uma grande decisão em uma
noite especial: escolher um
dos gatos para ascender para o
Heaviside Layer e conseguir uma
nova e melhor vida. Cada um dos
gatos conta a sua história para
seu líder, o velho Deuteronomy,
na tentativa de ser o escolhido.
Baseado no famoso musical da
Broadway.

DOLITTLE
• Doutor Dolittle (Robert

Downey Jr) é um físico muito
competente, ele vive e cuida
de vários animais e afirma que
consegue até se comunicar
através de palavras com eles.
A sinopse oficial ainda não foi
divulgada.

dicas para leitura ANA PAULA BERNARDES - @minhabibliotecaparticular

Guia Politicamente
incorreto da
América Latina
EDITORA LEYA

A

História da América Latina
sempre esteve permeada
de líderes históricos
e representativos daquela
massa “descoberta” e por isso
à mercê da colonização. No
Guia Politicamente Incorreto da
América Latina, Leandro Narloch
e Duda Teixeira, deixam o lirismo
de lado e expõem as guerras e
sujeição moral que fizeram os
latino-americanos de vítimas,
tornando anti-heróis figuras
como Che Guevara, Símon
Bolivar, Pancho Villa e Salvador
Allende.

As sete leis
espirituais
do sucesso

Felicidade Incurável
EDITORA BERTRAND BRASIL

F

abricio Carpinejar, já visto
por aqui em outras colunas, é
daqueles autores que mergulham na
alma. De escritor, poderia facilmente
ser confundido com psicólogo. Em
Felicidade Incurável, ele destaca
situações comuns (porém nunca
narradas com tanta riqueza de
detalhe e verossimilhança) do
cotidiano da vida a dois. Em sua
obra, o autor ressalta, através
das crônicas, a máxima de que
os homens jamais entenderão as
mulheres. Mas o autor não sabe que
isso ele faz com muita maestria.

EDITORA BEST SELLER

C

onfesso que sempre fui avessa
a livros de auto-ajuda, mas toda
e qualquer obra tratada como
guias unânimes para a felicidade, tem
que passar pelo nosso crivo. Por isso,
encarei nos últimos dias As sete leis
espirituais do sucesso, do médico e
autor Deepak Chopra. É um livro de
bolso que nos apresenta mudanças
de atitudes básicas no dia a dia que
poderão, na visão e estudo do autor,
nos fazer mergulhar na mais profunda
abundância, onde esse sucesso seria
a verdadeira paz interior . Ao final, ele
ainda faz um convite ao leitor para que
siga as leis, uma a cada dia na semana,
e junte-se à rede global criada por ele,
para troca de experiências. É válido!

CINEMA

Cinema da UFPE,
mais uma sala
diferenciada
no Recife
por Sófocles Medeiros

O
MINHA MÃE É UMA PEÇA 3
• Depois do sucesso como
apresentadora de TV, Dona Hermínia
(Paulo Gustavo) está de volta,
agora com o título de vovó, graças
à gravidez de Marcelina (Mariana
Xavier). Os problemas e reclamações,
marca registrada de Hermínia,
continuam nesta nova fase de sua
vida.

Recife, que já teve
tantos “cinemas de rua”
agora tem basicamente
apenas “cinemas de shopping”.
A honrosa exceção é o Cinema
São Luiz.
Na sua imensa maioria, as
salas dos chamados cinemas
de shopping priorizam de uma
forma absoluta a exibição das
produções comerciais que
geram altas bilheterias, o que
impede a divulgação de filmes
de qualidade que não possuem
uma fácil apelação para o grande
público.
Como já apresentamos em
matéria anterior o único
cinema de shopping que foge
desse quadro é o Cine Rosa
e Silva, que tanto oferece os
grandes sucessos como ótimas
produções alternativas.

SONIC

PLAYMOBIL

Sonic, o porcoespinho azul mais
famoso do mundo,
se junta com os seus
amigos para derrotar
o terrível Doutor
Eggman, um cientista
louco que planeja
dominar o mundo, e
o Doutor Robotnik,
responsável por
aprisionar animais
inocentes em robôs.
A sinopse oficial ainda
não foi divulgada.

Marla está
acostumada a
cuidar do irmão
mais velho, Charlie,
até o dia em que
ele desaparece
misteriosamente
dentro do
universo mágico
dos Playmobil. A
garota embarca
numa jornada de
resgate com a ajuda
de novos amigos
encontrados pelo
caminho, como
o agente secreto
Rex Dasher, o
caminhoneiro Del,
uma fada madrinha
e um androide.

Para os apreciadores de filmes
menos comerciais, nós temos a
sorte do Recife oferecer também
algumas salas públicas que
disponibilizam uma programação
diferenciada, presentes no já
citado Cinema São Luiz e nos
Cinemas da Fundação, no Derby
e em Casa Forte.
Agora temos mais uma ótima
opção.
Na 4ª feira, 09 de outubro de
2019, em sessão especial, foi
inaugurada a mais nova sala de
exibição do Recife, o Cinema da
UFPE, cujo slogan é “O cinema é
público”.
Instalado no Boco B do Centro
de Convenções do Campus o
equipamento objetiva oferecer
uma programação de alto nível,
tanto à comunidade acadêmica
como à população da zona oeste

do Recife que não mais precisará
se deslocar a outras regiões
da cidade para ter acesso às
melhores produções da 7ª Arte.
A sala tanto pode exibir
projeções 2D como 3D e possui
200 poltronas, dispondo
de assentos especiais para
cadeirantes e obesos. O sistema
de projeção é do tipo Digital
Cinema Package (DCP) 4K, com
som Dolby 7.1.
O projeto foi idealizado pelo
professor Paulo Cunha e vem
se concretizando desde 2012,
fazendo uso de recursos da
própria Universidade (estimados
em cerca de R$ 3,5 milhões).
Como a proposta é tornar o
equipamento autossustentável,
serão cobrados ingressos ao
público, com desconto especial
para a comunidade da UFPE.
Foram estabelecidas
parcerias com a “Cinemateca
Pernambucana” (permitindo a
exibição de filmes antigos da
cinematografia do estado) e com
o “Projeto Alumiar”, do Cinema
da Fundação (proporcionando
a exibição de produções
nacionais com recursos de
acessibilidade comunicacional,
tais como Libras, LSE – legenda
para surdos e ensurdecidos e
audiodescrição). As sessões
decorrentes destas parcerias são
gratuitas.
Que outras opções possam
aparecer, para deleite dos
amantes do cinema.

terra magazine
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Matheus Moraes
no canal youtube
Cantor revelação da música
sertaneja é destaque no canal
YouTube com milhões de
acessos. Os hits de maiores
sucessos: Boca de Algodão, Hô
Decisão, Volta por Dó, Quem
é Você, entre outras. Clique
no QR CODE e assista o clipe
oficial da música “Desafaga”
com participação do cantor
Felipe Araújo.
foto Ademar Filho

A

música eletrônica é um setor
que movimenta bilhões em
todo mundo e atrai milhares de
pessoas com suas batidas eletrônicas,
shows de luzes e apresentações ao vivo.
Tudo começou na década de 50 com o
disc-jóquei nos clubes de dança; reza a
lenda que Klaus Quorini foi o primeiro
DJ do mundo, adotando a alcunha de
DJ Heinrich. Não fazia ideia do que
era entretenimento na Alemanha do
pós-guerra.
A partir do início dos anos 70, os Discjóqueis – assim eram chamados, até
evoluir para a abreviação DJ – eram os
radialistas das emissoras de rádio, que
selecionavam as músicas para tocar em
seus programas. Ao irem além do “feijão
com arroz”, criavam novas formas de
tocar as músicas, misturando ritmos e
sequências aleatórias programadas por
eles mesmos, que eram convidados para
colocar o som nas festas.

SURGE UM DJ
Em 1988 um menino com 10 anos que
morava no estado do Rio de Janeiro teve
a responsabilidade de cuidar do som
do pai, Sr. Antônio, que concordou em
emprestar seu equipamento de som
para uma festa “HI FI” (festa onde os
convidados levavam bebidas e comidas)
na rua em que morava.
Haroldo Bradaschia Neto ficou encantado
com tudo aquilo e louco para fazer as
trocas dos discos de vinil no som, o que
não demorou muito. Durante a festa
teve um momento que os adultos se
afastaram do equipamento de som, e ele
muito curioso começou a fazer sozinho
e com muito cuidado as trocas dos
discos no equipamento de seu pai. Daí
pra frente Neto criou gosto pela música,
começou a comprar discos de vinil e
equipamentos de som, pois já tinha

certeza qual seria a sua profissão.
Estamos falando do DJ Caverna que aos
12 anos iniciou sua carreira profissional
como DJ Neto, sendo o caçula da turma,
tendo como inspiração o DJ Memê,
Marcello Mansur, que produziu álbum
de vários cantores como Lulu Santos,
Fernanda de Abreu, além de ser fã do
programa que tinha na MTV chamado
“Yo! MTV Raps” onde apareciam vários
DJ´s famosos.
Quando veio morar em Recife, em 1993,
o DJ Neto tinha cabelo grande, quase na
cintura, e seus amigos o apelidaram de
“homem das cavernas”, surgindo então a
mudança de seu nome profissional para
DJ Caverna. Ao longo de sua trajetória
esteve presente em grande casas
noturnas em Recife, como: Clube das
Águias, Fashion, Theatro, Nox, além de
boates como Live Music, Borracharia,
Spirit Music Hall, entre outras.
Com 29 anos de profissão DJ Caverna, há
mais de uma década vem trabalhando no
formato “Open Format” (capaz de tocar
todos os estilos musicais) e desde então
tem sido requisitado em diversos eventos
sociais como casamentos, 15 anos,
aniversários e eventos corporativos.
Vem se destacando no mercado pela
sua técnica de mixagens e forma
descontraída de embalar as pistas de
dança. Sua missão é realizar sonhos
e momentos únicos trazendo a
confiabilidade profissional.
É proprietário de um projeto musical
chamado SAXLAB (Instagram @SAXLAB)
no qual se apresenta com um saxofonista
em aniversários, casamentos e eventos
corporativos.
É professor do curso de DJ e produção
musical chamado SOUNDMIX (instagram
@cursosoundmix) tendo formado
diversos DJs de renome no mercado.

DJ Caverna @cavernadj

júridico
empresas de médio porte,
pequenos empresários e,
claro, as startups possuem
em sua frente o desafio de
ter seus processos e produtos
em conformidade com este
novo paradigma de defesa da
privacidade.

Startups
pequenas e médias
empresas face ao
desafio da Lei Geral
de Proteção e Dados
por Hermes de Assis

E

m meio a discussões
legislativas que cogitam
seu adiamento, pelo
que hoje está posto, a Lei
Geral de Proteção de Dados
entrará em vigor em agosto
de 2020 e preocupa as
empresas dos mais variados
portes. Grandes corporações,

É justamente em função da
diversidade de tamanho,
estrutura e capacidade
de investimento das
organizações que o princípio
da proporcionalidade ganha
relevo e apresenta-se como
fator indispensável para
a acomodação da própria
LGPD no ordenamento
jurídico. Aplicação de regras
com rigor desproporcional,
por exemplo, no ambiente
de startups tende a
imputar custos de
regulação incompatíveis
com sua realidade de
caixa e disponibilidade de
investimento. Dimensionar
a aplicação da LGPD no
contexto destas e de outras
pequenas e médias empresas
é indispensável para
conseguir conformar a LGPD
ao sistema jurídico vigente.
Importante notar que desde
as regulações concorrenciais

no âmbito do CADE, o
compliance ligado ao
regramento anticorrupção,
obrigações tributárias,
contratação com a
administração pública, dentre
outras possíveis relações
importantes em nossa
sociedade são enquadradas
numa perspectiva que
leva em consideração as
variáveis de: importância
social do setor vs. capacidade
operacional de adequação
vs. dimensão financeira
para investimento em
conformidade.
Resumindo: o porte
da organização é fator
indispensável para se
ponderar esta análise de
conformidade.
Vale notar que a LGPD,
por si só, já demonstra
espaçadamente esta
preocupação, notadamente
quando delega para a
Autoridade Nacional de
Proteção de Dados (ANPD) a
competência para dispensar
nomeação de encarregado
de dados (DPO) em função
do porte da empresa ou
ainda estabelece diferente
grau de rigor nas políticas de
governança de dados para

entidades de menor porte e,
portanto, com impacto social
reduzido na proteção de
dados pessoais.
Assim, um fator de
ponderação indispensável
para projetarmos nossa
realidade a partir de agosto
do ano que vem, caso
não haja novo adiamento,
decorre de como se
comportará a ANPD. Há um
papel importantíssimo que
foi a ela delegado e que,
executado com destempero,
pode iniciar um processo
pernicioso de engessamento
de ações inovadoras.
Muitos de nós temos
assimilado a importância da
proteção da privacidade, mas
a maioria de nós
também passou a
apreciar um mundo no
qual a inovação poderia
ocorrer de modo difuso e
descentralizado.
O equilíbrio desta
ponderação é fundamental
para que o compliance
com LGPD não signifique
frustração da capacidade
criativa de pequenos e
médios empreendedores.

casos estranhos

O Papel do STF
Repercussão
Geral das Decisões
por Guilherme Veiga

A

Repercussão Geral é
o instituto processual
pelo qual se reserva
ao STF o julgamento
de temas trazidos em
recursos extraordinários
que apresentem questões
relevantes sob o aspecto

econômico, político, social ou
jurídico e que ultrapassem
os interesses subjetivos
da causa. Foi incluído no
ordenamento jurídico pela
Emenda Constitucional nº
45/2004 e regulamentado
pelos artigos 322 a 329
do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal e
pelos artigos 1.035 a 1.041
do Código de Processo Civil
(Lei nº 13.105/2015). Os
casos que serão julgados
em Repercussão Geral são
divididos pelos temas. Esses
temas podem ser consultados
no site do STF e são dos mais
variados.
No Tema 1072 será discutido
a extensão da licençamaternidade à mãe não
gestante em união estável
homoafetiva. O relator é o
Ministro Luiz Fux e envolve
a proteção à maternidade
e os custos à coletividade
da concessão de benefício
previdenciário.
Já no Tema 1069 a questão

jurídica envolve o direito
de autodeterminação dos
Testemunhas de Jeová de
submeterem-se a tratamento
médico sem transfusão de
sangue, em razão da sua
consciência religiosa. O
relator desse processo é o
Ministro Gilmar Mendes.
Um caso recentemente
julgado no STF, por
Repercussão Geral (Tema
1070), estabeleceu a
competência concorrente
entre o Poder Executivo e
Legislativo para denominação
de vias e logradouros
públicos e suas alterações,
cada qual no âmbito de suas
atribuições.
O Ministro Luiz Fux é o
relator do Tema 1056, em
que se discute, à luz do artigo
5º, incisos LIV e LV; 23, inciso
IV; 24, inciso VI; e 30, incisos
I e II, da Constituição Federal,
a constitucionalidade da Lei
nº 6.212/2017 do Município
de Itapetininga/SP, que

dispõe sobre a proibição,
em sua zona urbana da
municipalidade, da soltura de
fogos de artifício e artefatos
pirotécnicos que produzam
estampido.
Há ainda uma questão
jurídica muito peculiar
tratada no Tema 1039,
cujo relator é o Ministro
Marco Aurélio Mello,
em que será discutida a
validade de previsão legal de
retransmissão do programa
“A Voz do Brasil” em horário
impositivo.
Como se vê, o papel do STF
é muito mais amplo do que
muitos imaginam. Estão
pendentes de julgamento no
STF, em Repercussão Geral,
319 Temas. Quase nada
do que é julgado, ou que
será alvo de julgamento, é
refletido na mídia, passando
longe do conhecimento
da grande maioria dos
brasileiros.
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DIRIJA AUTO
CADERNO AUTOMOTIVO terra magazine

presidente da kawasaki brasil

NAOKI KAWAGUCHI
audi q8
UMA NOVA ERA NO MUNDO DOS SUVS

Cacá Bueno
UM SÍMBOLO DE TRANSFORMAÇÃO
NO AUTOMOBILISMO

salão duas rodas
UMA INCRÍVEL EXPERIÊNCIA

RENAULT ZOE
UMA SOLUÇÃO ELÉTRICA URBANA

fotos Dirija Auto

DIRIJA AUTO audi q8

por Felipe Alchorne
Um apaixonado por direito e carros esportivos

audi q8
uma nova era no
mundo dos suvs

A

alemã Audi, na minha perspectiva, faz um salto tecnológico neste
final de 2019 e entra em 2020 com uma nova aposta, graças à
chegada do Q8, que promete ser parâmetro para futuros veículos
da marca.
Este é o primeiro SUV Coupé configurado de forma harmônica e
chamativa que dá aos amantes de design e tecnologia no mercado
automotivo realmente vontade de desfilar. Este automóvel traz uma
novidade ao setor para a empresa que sempre se destacou pelo
vanguardismo com visão inovadora nos tempos mais difíceis para
satisfazer os mais exigentes consumidores. E, com o novo lançamento,
ela reforça esse DNA, a começar pela sua identidade visual que será
adotada em seus próximos SUVs (como o Q3, o Q5 e o Q7), que já
virão ajustados com inovações agregadas a outras marcas como o
Lamborghini Urus e o BMW X5, por exemplo.

foto Dirija Auto

Apesar de não ser um modelo
esportivo, o carro é voltado à família
e é sensacional em qualquer uma
das suas duas versões lançadas no
Brasil: a Performance e a Performance
Black. O primeiro detalhe que vale
ser ressaltado é o seu visual com
silhueta agressiva e linhas ousadas,
principalmente na frente. A parte
frontal apresenta detalhes pretos e
enorme grade octogonal, que toma
quase toda a dianteira. Na lateral
temos janelas sem molduras nas
portas, o que o torna mais bonito.
Já a traseira apresenta uma faixa de
luz que liga as lanternas com efeito
tridimensional, enquanto a frente
ainda traz novos faróis que podem
ser full LED Matrix HD. Tudo isso
já faz com que este seja um carro
ostentação para se desfilar mesmo;
afinal, ele não só é bonito como ainda
é grande, confortável e prático com
novas plataformas e tecnologias
avançadas e componentes eletrônicos,
que era algo que estava faltando para
a Audi, na minha opinião.
São vários os diferenciais deste
primeiro SUV da Audi que reúne o
desempenho de um superesportivo
com o comportamento de um sedã
de luxo, pois seu interior é pura
sofisticação. Ele conta com um painel
largo, com acabamento em preto
piano e alumínio, saídas de ventilação

de lado a lado, três telas
digitais e táteis (sensíveis
ao toque): uma de
12,3” (instrumentos), outra de 10,1”
(central multimídia) e uma terceira
de 8,6” (console), para controlar
diversas funções como regulagem
da temperatura do ar-condicionado
digital com duas zonas. Há ainda duas
entradas USB, uma tomada de 12
volts, Android Auto e Apple CarPlay.
No que diz respeito ainda ao ambiente
interno, o Q8 chama atenção por um
excelente isolamento acústico, bancos
de couro e espaço para cinco pessoas
em seus quase 2m de largura. Talvez
esse detalhe não impressionasse tanto
se não fosse um recuo no formato
do teto que deixa sua curvatura mais
baixa na parte de trás, o que não
impede o conforto mesmo para quem
é muito alto. E esse detalhe do espaço
também se estende para o portamalas que tem espantosos 605 litros,
contudo, pode ainda chegar a 1.755
litros com os bancos rebatidos.
Mas, um dos principais destaques
deste automóvel é de fato o
conjunto mecânico no qual o Q8 não
decepciona, porque a Audi caprichou
em suas configurações. Além de
acertar no visual e em muitos itens de
segurança, uma vez que o carro é para
família, ele pode até ser considerado
um veículo com sistema híbrido parcial
por ser equipado com um gerador
elétrico de 48 volts (volts alimentado
por baterias de íons de lítio) para
preservar algumas funções elétricas
tradicionais do carro (alimentadas pela
rede de 12 volts), enquanto o motor a

combustão está desligado. Possui um
motor 3.0 V6 turbo, que rende 340 cv
e 51 kgfm de torque máximo, que por
si só, já é digno de um esportivo, dessa
vez, colocado sob o capô de um SUV
Coupé “família”.
Em relação à inovação mecânica, vale
ainda mencionar o câmbio automático
sequencial Tiptronic de oito marchas
e a tração integral Quattro. A direção
é elétrica com uma opção de ajuda do
eixo traseiro direcional para auxiliar
em manobras de estacionamento ou
em curvas em estradas, por exemplo.
Já a altura da suspensão tipo fivelink
em relação ao solo pode chegar a até
25 centímetros nos dois eixos com
amortecimento pneumático. Com
rodas de 22 polegadas, ele apresenta
ainda eficiência do sistema de freios, o
que possibilita que o motorista force
um pouco mais quando precisa, sem
retirar a leveza que aparenta.
Esses são alguns dos pequenos
diferenciais que a empresa
automotiva alemã proporciona em
sua primeira experiência com o
Audi Q8 que é sinônimo de muita
tecnologia, inclusive com câmera de
visão verdadeiramente de 360 graus
que traz a genuína perspectiva de
realidade virtual em quatro rodas.
É entrar e deixar se envolver pelo
lindo acabamento, alto nível do
sistema acústico, leveza ao rodar e
agressividade ao pesar o pé direito
no acelerador, coisa que a bordo do
Q8, muito provavelmente você não irá
querer fazer no primeiro momento; o
que você vai fazer é desfilar!
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Cacá Bueno

um símbolo de transformação no automobilismo

Foto RedBull

por Claudio Barreto

Q

uando se falar em
automobilismo, seu nome é
logo lembrado. E isso não é
à toa. Acumulando a segunda maior
quantidade de títulos na Stock Car,
Cacá Bueno (43 anos) está entre os
dez heróis da década nessa categoria
de corrida, que tem quase 40 anos de
tradição. Com cinco troféus da Stock
Car, ele é o piloto mais próximo a
bater os números de Ingo Hoffmann e
tem dividido sua carreira de sucesso
com projetos que trazem um novo
olhar sobre o automobilismo, prática
esportiva que surgiu a partir das
competições de rua ocorridas nos
países da Europa e Estados Unidos no
final do século XIX, como a “Concours
des voitures sans chevaux”.
Tudo isso em virtude de seu
empenho, estudos e visão de futuro.
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A abnegação ao trabalho de Cacá
e o foco à carreira o ajuda a fugir
de qualquer estereótipo e imagem
monótona, estabelecendo assim novas
contribuições para o desporto e para
a sociedade. Com muita simplicidade
e simpatia, reconhece seus pontos
fortes e as qualidades dos adversários
com que aprende bastante no dia
a dia, sem modéstia de admitir que
valorizar o potencial do outro é
essencial para o sucesso.
“Para mim, sempre foi muito
importante não me achar melhor do
que ninguém e ter consciência de que
tenho muito a trabalhar”, enfatiza. E o
reconhecimento dos fãs e o amor da
família são fatores importantes dentro
dessa extensa agenda de trabalho e
viagens mundo afora para manter o
equilíbrio e o foco.

“O orgulho dos fãs é fruto do
empenho e do reconhecimento do
trabalho e da maneira como trato
todos ao meu redor. E ter a família
envolvida nesse processo ajuda muito,
pois colabora para que a gente sinta
menos as dificuldades e a culpa por
estar fora de casa ou das mudanças
de hábitos”, destaca. Por isso, além de
competir em Stock Car, considerada
a principal competição brasileira de
carros, Cacá Bueno buscar ser mais e
fazer melhor em tudo que se envolve.
Sua trajetória pessoal e profissional
ainda engloba fazer história na
“Jaguar I-Pace eTrophy”, categoria de
veículos elétricos de Turismo, que vem
crescendo no mundo.
Muito acessível às pessoas e a
novas perspectivas, tem a crença

Foto Duda Bairros Vicar

na sustentabilidade para a melhoria
da vida e para a constituição de
uma cidade muito mais limpa. Isso
implica em uma constante mudança
com resultados positivos. “Mesmo
com a idade que tenho, sei que fiz
e faço parte da história dentro do
automobilismo brasileiro, e que temos
que evoluir. Estar mais engajados
com essas mudanças, como o carro
elétrico, é uma delas. Com relação
ao Jaguar, por exemplo, gosto muito
de enfatizar a performance do dia a
dia e tenho conseguido realizar essa
trabalho com grande sucesso”, diz.
Vale a pena conferir a nossa entrevista
exclusiva com o piloto que está
proporcionando essa virada de chave
no automobilismo mundial.
Claudio Barreto – A Stock Car é
considerada a principal categoria do
automobilismo brasileiro. Como é ser
considerado um dos melhores pilotos
Stock Car?
Cacá Bueno - Primeiro, agradeço pelo
elogio. Não ser conformista e não me
achar melhor do que ninguém são
alguns dos motivos que me levaram a
ser considerado um dos melhores da
história na categoria. Tenho certeza
que isso me levou a ser o segundo
em número de títulos e a estar entre
os maiores em número de vitórias.
Afinal, sempre achei que tenho
muito a aprender e a trabalhar e,
por isso, todo o tempo me esforcei
para entregar o melhor produto
possível. Essa sempre foi minha
diretriz. Meu caminho de esforço e de
aprendizado contínuo foi reconhecer
as qualidades (inteligência, velocidade
e consistência) dos meus adversários
para colocar em prática nos treinos de

O orgulho dos fãs é
fruto do empenho e do
reconhecimento do trabalho e
da maneira como trato todos
ao meu redor. E ter a família
envolvida nesse processo
ajuda muito, pois colabora
para que a gente sinta menos
as dificuldades e a culpa por
estar fora de casa ou das
mudanças de hábitos”
final de semana. Durante muitos finais
de semana da minha vida, consegui
colocar tudo isso em prática, mas nem
sempre se consegue.
Claudio -Está em seus planos
ultrapassar o número de títulos do
alemão Ingo Hoffman?
Cacá - Não tem como. O Hoffman
tem doze títulos da Stock Car, eu
tenho “apenas” cinco títulos. O Paulo
Gomes tem quatro títulos e já está
aposentado. Alguns em atividade,
como o Daniel Serra e Ricardo
Maurício, têm dois títulos, enquanto
outros estão só com um título. Amo o
que faço, contudo, pretendo ficar no
automobilismo por mais cinco anos.
Conseguir alcançar o Ingo Hoffman
até meus 48 anos é impossível. Talvez
consiga conquistar ainda de um até
três títulos, quem sabe! Estamos
trabalhando muito para que isso
aconteça.

Claudio -Recentemente você
estabeleceu o recorde de velocidade
de um carro de Stock Car com 345
km/h, no Bonneville Salt Flats,
um deserto de sal em Utah (EUA).
Como foi essa experiência e a sua
preparação?
Cacá - Foi muito legal. Esta foi uma
ação entre tantas que a gente fez.
Levamos um carro para um deserto de
sal, um lugar emblemático, que tinha
carros foguetes que batem recorde de
velocidade. Nos quatro cantos do país,
quando a gente viaja, todo mundo
me faz uma série de perguntas como
‘qual a velocidade que pega um Stock
Car? Não temos como responder.
Nos autódromo, há retas pequenas
onde não conseguimos atingir a
velocidade máxima. Mesmo no final
da reta, o carro ainda não atingiu
sua velocidade final, ainda está em
aceleração. Contudo, no deserto de
sal, conseguimos chegar à velocidade
final do carro que foi 345 km/h. Dirigir
um carro em um piso completamente
de sal, em local plano, é bem diferente
de um autódromo. Mas foi uma coisa
curiosa e gostosa de fazer e, que no
final, respondeu ao questionamento
de muita gente: o Stock Car chega a
345 km/h.
Claudio -Tem mais algum desafio?
Cacá - Nós temos sempre muitos
desafios. Não só na Stock Car, como
também no que a gente fez com
a Jaguar na categoria eTrophy. O
grande desafio é continuar sendo
protagonista e ser referência em
automobilismo. Para quando as
pessoas lembrarem de automobilismo,
lembrarem do meu nome. Por isso,
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embarco em novas jornadas na
categoria eTrophy, que remete à
mobilidade urbana, sustentabilidade,
inovação e tecnologia. Uso o
automobilismo para falar do futuro
e investir em outras categorias que
também fazem sentido em virtude
dessa mudança no mundo. Abraço
muito a ideia do futuro elétrico,
competindo em Stock Car e em outras
categorias. E é um grande desafio
rodar o mundo defendendo o Brasil e
ganhando corridas. Isso é um grande
estímulo!
Claudio -Qual seu ponto de vista
sobre a virada de chave de motores
a combustão para o elétrico em
grandes competições?
Cacá - Isso vai acontecer no futuro,
mas não sei se tão próximo. A fórmula
E já é uma realidade, e a cada dia
aparecem na rua mais versões de
carros híbridos e elétricos. Acho que
a curto prazo as soluções híbridas
aparecerão primeiro em quase todos
tipos de veículos, mas não sei se
apenas elétricos. Não tenho a menor
dúvida de que não iremos mais usar
combustíveis fósseis para alimentar
carros de passeio. No futuro, teremos
várias alternativas de combustíveis
mais limpos e mais sustentáveis.
E acredito que o automobilismo
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também virará a chave junto para
as soluções híbridas e outro tipo de
alimentação como será o elétrico,
em curto prazo. A própria F-1 já não
trata mais o motor como motor, ela
fala como unidade de potência, pois já
é um mix de várias coisas que geram
potência “motor”; então, elementos
híbridos irão fazer parte cada vez mais
do dia a dia dos carros de passeio e
dos carros de competição, e cada vez
mais vão surgir novos campeonatos
com fontes energéticas diferentes dos
carros a combustão fóssil.

Claudio -Correr em diferentes
categorias exige mais do piloto. Como
é a preparação física e psicológica
com toda essa pressão?
Cacá - É uma pressão de
concentração. É uma pressão para
manter o foco. Não digo nem que
o desgaste físico seja grande, mas
falo do desgaste mental para manter
o foco e objetivos claros. Essa é a
grande dificuldade da vida. O tempo
vai passando e envolve a família, filhos
e muitos compromissos da vida. Não
podemos apenas competir, temos
que viver também. As coisas vão
acontecendo e, pela nossa história,
vamos tendo uma demanda maior
de eventos, de compromissos e de
corridas. Com isso, a agenda fica cada
vez mais apertada. E manter o foco e a
cabeça em ordem, desta forma, é mais
difícil do que o corpo. O importante
a cada final de semana e toda vez
que vamos para a pista é manter
essa perspectiva para a nossa equipe
e os mecânicos, assim como para
quem torce por nós, para quem está
na arquibancada e para quem está
assistindo pela TV.
Claudio - Como fica o tempo para se
dedicar a família?
Cacá -Sinceramente, gostaria de ter
muito mais tempo com a família.
Atualmente, viajo bastante e tentamos
compensar de alguma maneira.
Fazemos com que a família viaje junto
em algumas oportunidades, mas há
claro alguma dificuldade. Esse ano
foram praticamente 25 finais de
semanas de competição fora de casa.
Por isso, a família é um grande suporte

quando ela entende o trabalho e o
momento que vivemos na carreira.
Tem final de semana que estou na
China, na Rússia, na Arábia ou no
Sul do País. Depois volto para os
Estados Unidos e desço de novo
para Argentina e por aí vai. São
deslocamentos muito grandes.
Apesar das pessoas acompanharem
na televisão as corridas nos finais de
semana, aos domingos, o trabalho
se desenvolve na verdade por uma
semana, com a viagem para fora
de casa. É uma realidade e uma
necessidade de um trabalho que amo
fazer.
E, nesse processo, tenho minha
esposa, Talita Stoppazzolli, como
uma grande parceira na criação dos
nossos filhos. Ela faz com que eu
esteja sempre presente para meus
filhos, Carlos Eduardo e Bella, mesmo
estando longe. Ela coloca nossos filhos
para assistir e torcer com as camisas
das equipes, durante as corrida pela
TV. Está presente algumas vezes nas
viagens, tentando também compensar
essa ausência. E, naturalmente, a
tecnologia ajuda igualmente hoje
a diminuir essa distância ao longo
do ano, apesar de não substituir de
alguma maneira a convivência uns
com os outros.
Claudio - Como é ser piloto e
consultor de performance da Jaguar?
Cacá - Fazer parte desse time a
convite de Frédéric Drouin é uma
grande oportunidade de falar como
consumidor comum e um apaixonado
por carros. Posso competir com
o carro da Jaguar e usar minha
experiência em performance com
motores esportivos para mostrar a
mudança de direção e o caminho
que a Jaguar tomou nos últimos
anos. E tenho o poder de falar sobre
performance e acertar as pessoas não
só no que diz respeito ao design, mas

também no coração. A gente tenta
comunicar o que é difícil falar além
de performance, que é sobre a paixão
ao dirigir. Tudo isso para agregar à
companhia nesse quesito. Já que sou
especialista em performance, posso
dialogar com esse público, mas sem
estar falando especificamente de
corrida.
Claudio – E que você pode nos
falar sobre o I-PACE, primeiro carro
elétrico da Jaguar?
Cacá - Com grande torque, ele dá
a sensação de ter mais potência do
que o carro a combustão, além de
proporcionar uma tranquilidade muito
maior para dirigir. É um carro que não
faz barulho, ruído ou vibração. Não
tem marcha ou embreagem. Ele é
muito mais fácil e dócil para se dirigir
e essa é a ideia: facilitar o dia a dia
das pessoas e gerar um conforto, sem
abrir mão da performance. É esse
recado que a gente tem que dar.
O elétrico não veio para deixar a
coisa monótona ou igualmente
pasteurizada. Ao contrário! Sua
proposta é entregar mais performance
e emoção. Ele tira os malefícios da
combustão, o ruído, a poluição, a
vibração do carro e desconforto.
Alguns saudosistas vão sentir falta
do ruído. E essa talvez seja a nova
realidade. Imagina uma cidade em
que você more com ônibus, van, carro
e táxi que não emitam ruídos? Uma
cidade silenciosa e muito mais limpa
é um grande avanço na mobilidade e
desenvolvimento urbano.
Claudio – Qual foi sua maior
conquista?
Cacá -Foi me firmar como piloto
profissional sem depender da
Fórmula 1. Quando a gente fala de
automobilismo, há vários nomes
no Brasil como, logicamente, os
clássicos Emerson Fittipaldi, Ayrton

Senna e Nelson Piquet que são
sempre lembrados no Brasil. Mas,
não estou me comparando de jeito
nenhum a esses grandes nomes. Estou
falando de outros nomes que são
lembrados como Antônio Pizzonia,
Ricardo Zonta, Rubens Barrichello
e Felipe Massa, pilotos que estão
na Stock Car e que já correram na
F-1. Acho que consegui minha maior
conquista que foi escrever meu nome
e ser uma referência na história do
automobilismo brasileiro, sem nunca
ter competido pela F-1. Com isso,
posso mostrar que o automobilismo
vai além dessa categoria tradicional
e que existem outras oportunidades,
modalidades e aspectos no mundo das
corridas. Acredito que essa foi a minha
maior conquista.
Claudio - E qual a orientação
e sugestão que pode ser dada
à nova geração de pilotos do
automobilismo?
Cacá - Todo mundo quer conquistar
qualquer coisa e encara-se muita
frustação porque não se consegue
as coisas em uma semana. Tenho 43
anos de idade e demorei muito pra ser
reconhecido como piloto profissional,
para ganhar a vida como piloto e para
ter o trabalho que tenho. As coisas
não se conquistam em seis dias e nem
em seis meses.
Tudo leva tempo, trabalho, dedicação,
muito suor e principalmente é
muito importante ter uma equipe
competente por trás. E é essa equipe,
com todas as pessoas, que faz essa
caminhada junto contigo, porque nada
se conquista sozinho.
Teoricamente, nada se consegue
sozinho em um esporte do nível
do automobilismo. Essa é a minha
mensagem para nova geração, no
automobilismo ou em qualquer outra
área.
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DIRIJA AUTO jaguar i-pace

I-Pace
inovação 100%

elétrica da Jaguar
por Claudio Barreto

A

sensação de
velocidade na
decolagem do avião
é incrível, o impacto após o
acionamento das turbinas,
faz com que o passageiro da
aeronave cole na poltrona.
Imagine adrenalina
multiplicada por 10, essa foi
a experiência que tivemos
ao testar o modelo 100%
elétrico da montadora
Jaguar, I-PACE. A aceleração
linear instantânea gera um
torque de 71kgf-m sem
atrasos e sem interrupções
da transmissão. Com 400
cavalos de potência e de
acordo com a montadora faz
de 0 a 100 km/h em apenas
4,8 segundos, chegando
a 200km/h limitados
eletronicamente. Um super
esportivo disfarçado de SUV.
O instrutor da Jaguar, Victor
Arrabal, em entrevista com
o Dirija Auto esclarece sobre
o funcionamento dos carros
eletrificados.
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Os veículos elétricos
mecanicamente são mais
simples do que os veículos a
combustão, principalmente
por conta do princípio de
funcionamento. As peças
como: pistões, virabrequim,
comandos de válvulas,
velas, correias e polias não
são necessárias na versão
elétrica, diminuindo a
complexidade do carro.
O motor elétrico utiliza
eletromagnetismo para
funcionar, basicamente
dentro dele possui
imãs que se repelem e
geram movimento. É
o mesmo princípio de
física que aprendemos
no ensino médio - cargas
eletromagnéticas de mesma
polaridade se repelem. A
vantagem do motor elétrico
é possuir o mesmo princípio
que um gerador elétrico.
O momento que o motor
elétrico transforma-se em
um gerador é na hora da
frenagem, quando o veículo
começa a regenerar, deixa

de ser motor e usa a energia
mecânica para gerar energia
elétrica retornando para
bateria.
A inovação chega no I-Pace,
o SUV de alta performance e
emissão zero de dióxido de
carbono. Seu design tem a
mesma proposta da família
PACE, a diferença está na
arquitetura de alumínio que
usa tecnologia avançada de
rebitagem e colagem para
fornecer uma estrutura
leve e rígida, deixando mais
silencioso, consumindo
menos do que a construção
de um chassi de aço
tradicional. Equipado com
dois motores controlados
independentemente, um
no eixo dianteiro, outro
no traseiro e não existe
nenhuma conexão mecânica
complexa entre os dois
eixos, a combinação destes
2 motores geram 696Nm de
explosão instantânea.
A autonomia do I-Pace é
semelhante a um veículo
movido a combustão,
permite rodar uma distância
em média de até 415 km,
logicamente de acordo com
as condições de pilotagem

do condutor, graças a
bateria de íons de lítio de
90kWh, capaz de carregar
de 0 a 80% em apenas 40
minutos em uma caixa de
energia de 100kW DC.
O manuseio para
carregamento do I-PACE é
muito seguro até na chuva.
O sistema é inteiramente
protegido, isso significa
que você pode completar a
carga da bateria sempre que
desejar para assegurar que
o seu carro esteja pronto
para uso quando precisar.
Ao usar uma tomada
doméstica, a velocidade
de carregamento é menor
do que com uma caixa de
energia projetada para
o abastecimento, mas
carregando durante à noite
será o suficiente para rodar
durante o dia.
"A maior complexidade em
um carro elétrico é a parte
do controle eletrônico e
um dos grandes desafios
no desenvolvimento é o
arrefecimento, onde existe
a necessidade de refrigerar:
bateria, motores e todos
os componentes que
trabalham com alta tensão",
finaliza Victor.
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O Go I-PACE é um aplicativo
inteligente que calcula as
principais estatísticas do veículo

A virada de chave para os
carros elétricos e híbridos
por Renato Luna de Melo, diretor da Auto Futura Veículos

N

a "Virada de Chave" dos
sistemas operacionais dos
computadores, existia uma
grande dúvida: Será que os softwares
vão processar corretamente o novo
formato das datas "99" para "00"
(1999 para 2000)? Será que vão
entrar em "parafuso"? Na época, as
empresas tiveram que investir nos
seus programadores para enfrentar o
bug (erro no sistema) do milênio e deu
tudo certo. O ano 2000 chegou e não
houve nenhum "bug" grave. A "virada
de chave" também está para acontecer
com as alternativas energéticas com
destaques para os veículos elétricos e
híbridos.
Em 2018, foram comercializados 2
milhões de veículos elétricos em
todo o mundo, as projeções são:
4 milhões/2020, 12 milhões/2025
e 21 milhões/2030. Em 10 anos os
veículos elétricos com bateria serão
responsáveis por 70% dos veículos
elétricos e está prevista uma queda
livre na venda de carros a combustão
a partir do ano 2024, o mercado de
veículos elétricos evoluirá rapidamente
com uma participação crescente
no mercado automotivo mundial.
Em relação aos valores dos veículos

movidos a combustão e elétricos
haverá um ponto de inflexão em 2022,
quando um veículo elétrico a bateria
terá quase o mesmo custo que um
veículo a combustão. Em 2040 as
vendas de elétricos e eletrificados
atingirão 60 milhões de unidades
anuais, o equivalente a 55% do total.
É o que estima uma pesquisa realizada
pela Bloomberg New Energy Finance,
BNEF.
De acordo com a publicação no
Boletim AutoData - O consumo
europeu é o responsável por inflar
as projeções do número de veículos
elétricos de acordo com Renato Romio,
Chefe da Divisão de Motores e Veículos
do Centro de Pesquisas do Instituto
Mauá de Tecnologia: “Como a Europa
não tem outra fonte de combustível
renovável, a melhor solução é a
eletricidade para baixar os níveis de
emissão de gás carbônico. O governo
europeu, inclusive, dá subsídios para
a compra de elétricos”. Ele acredita
que cada país deve buscar sua própria
solução por combustíveis menos
poluentes. O Brasil, por exemplo,
deveria investir prioritariamente em
veículos híbridos – misto de motor à
combustão e elétrico –, tendo o álcool

como combustível, pois já desenvolveu
toda a tecnologia para a sua produção:
“O álcool é bem menos poluente
que a eletricidade usada para rodar
o veículo elétrico na Europa. O gás
carbônico que sai pelo escapamento
é recapturado durante o cultivo de
cana de açúcar”. Outra razão é que
os veículos elétricos e suas peças de
reposição serão importados, o que
não irá desenvolver os centros de
tecnologia automotiva no Brasil. A
falta de locais para carregar a bateria
também poderá restringir a circulação
dos veículos elétricos aos centros
urbanos. Romio lembra que na Europa
já conta com postos de carregamento
em estradas. Inúmeros acidentes têm
acontecido nos últimos anos com os
carros elétricos da Tesla: “A tensão
elétrica nesses carros é mais alta, em
torno de 600 volts, o que pode gerar
curto-circuito. No entanto, as normas
de segurança para os elétricos estão
aumentando e, consequentemente,
sua tecnologia, o que não irá
atrapalhar a adoção desses veículos”,
finaliza o artigo.
A "Virada de Chave" no mundo
automobilístico é a chegada
dos eletrificados. A qualificação
dos profissionais envolvidos na
implantação dessa nova tecnologia
tem que ser de forma gradual e
planejada. O governo e as empresas
privadas têm que investir em
estruturas e leis que incentivem
o consumidor a abraçar o futuro,
futuro este, que já faz parte do nosso
presente.
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A BMW X1 2020
CHEGA DE CARA NOVA

A

linha 2020 do BMW X1 chega
renovado visualmente com três
diferentes versões de acabamento.
Entre as principais novidades do
estão os novos desenhos da grade de
duplo rim e dos para-choques – e que
conferem ao modelo uma aparência que
remete aos irmãos maiores BMW X3 e
X5, e o novo estilo do conjunto óptico,
com destaque para o novo design
dos faróis de neblina, e das rodas de
liga leve de 18 polegadas. A ponteira
dupla de escapamento ficou maior e os
faróis de neblina passam a contar com
tecnologia LED. Internamente, a tela da
central de informação e entretenimento
multimídia passa a medir 8,8 polegadas,
na versão GP, e 10,25”, nas opções
X Line e Sport, permitindo melhor
interação com as tecnologias do veículo.
No Brasil, o BMW X1 chega com BMW
Service Inclusive (BSI), serviço de
manutenção ou 40 mil quilômetros, o
que acontecer primeiro, sem custos ao
cliente.

2ª GERAÇÃO DO RANGE ROVER EVOQUE

C
JEEP COMPASS
SUV líder no mercado brasileiro nos dois últimos anos

O

Jeep Compass acumula mais uma
conquista, depois de ser o SUV mais
vendido no mercado brasileiro por dois anos
seguidos (2017 e 2018). Agora já são mais de
150 mil unidades emplacadas desde outubro
de 2016, quando o Brasil foi o primeiro país
a fabricar e a vender o SUV. Em pouco tempo
ele seria produzido em mais três países
(México, China e Índia) para ter alcance
global. Neste novo ano/modelo, o Compass
ganhou acréscimos nas listas de itens de
série em todas as versões, reforçando uma
de suas características principais, a de ser
muito bem equipado.

fiorijeep

onsiderado um dos modelos mais emblemáticos das últimas
décadas, o Land Rover Evoque chega à sua 2ª geração,
com sua plataforma totalmente renovada. Com tecnologia
de arquitetura projetada para ter materiais 85% recicláveis e
reutilizáveis e 95% recuperáveis ao fim da vida útil do veículo.
A nova versão possui um sistema que colhe e armazena a
energia normalmente perdida na desaceleração do veículo,
reempregando-a de maneira inteligente para auxiliar o motor a
obter uma máxima eficiência. Equipado com sistema avançado
de Stop/Start que permite desligar o motor enquanto o veículo
desacelera.

TECNOLOGIA MILD HYBRID
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Naoki Kawaguchi, presidente Kawasaki Motores do Brasil

Kawasaki

desde a Ninja 300 até a
superesportiva ZX-14,
além de modelos de baixa
cilindradas como a Z300 e
off roads como as KX250 e
KX450.

hoje temos parceiros
fortes nessa área que têm
nos dado respaldo para
mantermos uma política
comercial agressiva e isso
tem nos trazido ótimos
resultados”, comenta o
executivo japonês Naoki
Kawaguchi, presidente da
montadora Kawasaki.
A empresa vem superando
a meta de vendas no país
e fechou o ano fiscal 2018
com excelentes resultados.

A montadora driblou nos
últimos anos a instabilidade
da crise econômica,
apostando no mercado
nacional e no desejo por
máquinas com potência
e qualidade exigida pelo
consumidor brasileiro.
“Assim como todo o
mercado, o maior desafio
há tempos é o crédito ao
consumidor. No entanto,

A Kawasaki mantém uma
base operacional no Polo
Industrial de Manaus e
atualmente conta com 33
concessionárias operando
no Brasil. Sua produção
acumulada ultrapassa
75 mil unidades. “Para
este ano a meta oficial é
crescer ainda mais, porém
somos uma empresa que
adora desafios e vamos

superando as metas de vendas no país
por Claudio Barreto

M

ais do que uma
companhia
que conseguiu
produzir marcas lendárias,
esta é uma empresa que
carrega em seu nome o
sinônimo de inovação
como uma tradição,
desde a formação da sua
controladora, a Kawasaki
Heavy Industries, Ltd. (KHI),
sediada no Japão há mais de
140 anos.
A Kawasaki Motores do
Brasil, com mais de uma
década de operação
oficial no país, mantém
toda linha Ninja completa,
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novamente trabalhar
forte para conseguirmos
superar essa meta. Para
isso continuamos com uma
política comercial agressiva,
com diferentes ações a cada
mês, e vamos ter outros
lançamentos significantes”,
destaca Naoki .
A trajetória de Naoki no
mundo das Duas Rodas
começou no ano de 1994
como engenheiro de
produção.
Entre 2006 e 2010 assumiu
a vice-presidência da
Kawasaki Motors Thailand.
Ao retornar para a Kawasaki
Heavy Industries, no Japão,
foi trabalhar na área de
planejamento de vendas
até que, em abril desse ano,
assumiu a presidência da
Kawasaki Motores do Brasil.
O novo presidente da

foto Divulgação

Oferecemos produtos cada vez mais desejados
por uma ampla gama de perfis de consumidores.
Lançamos frequentemente modelos que rapidamente
chegam para comercialização no Brasil”

resultado sempre positivo
em virtude dos fatores para
seu crescimento de vendas
até então.
Kawasaki assumiu a
montadora quando o país
apresentou um pequeno
aquecimento no mercado
financeiro e prometendo
de fato novidades para
tornar a marca cada
vez mais competitiva
no setor. “Trabalhamos
incansavelmente em várias
frentes, especialmente
buscando dar condições
para que nossa rede possa
oferecer alternativas de
compras para nossos
consumidores, como
planos de financiamento
interessantes, melhor
valorização da moto
usada na compra por uma
Kawasaki 0km, entre outras
medidas. Os lançamentos
de Ninja 400 e Z400, assim

como a Z900RS, a Vulcan S e
a Versys 1000 foram muito
importantes e também nos
deram suporte para este
crescimento”, enfatiza.
O presidente da subsidiária
tem esperança que a
economia nacional se
fortaleça e cresça ainda
mais, dentro de um patamar
que seja sustentável. E, com
isso, há o desafio da marca
de manter-se cada vez mais
competitiva no mercado
premium nos próximos três
anos com suas inovações
tecnológicas. O que vem
pela frente ainda é segredo,
destaca Kawaguchi, que,
apesar de conhecer as
diversas nuances do
mercado está confiante no

Uma das estratégias da
Kawasaki para potencializar
o pós-venda no mercado
brasileiro está focada no
desenvolvimento de uma
rede de concessionárias
profissional e que esteja
alinhada com o objetivo
de oferecer um pósvenda de qualidade aos
consumidores, com várias
iniciativas, entre elas
treinamento constante, e
uma equipe técnica pronta
para acompanhar e orientar
o dia a dia da revenda.
O segmento que deve
ganhar investimentos da
marca são os modelos
esportivos, fator positivo
para a empresa japonesa,
que se tornou referência
e cujas motos produzidas

estão entre as mais
procuradas na internet.
Os motivos que atraem os
compradores brasileiros
são: velocidade (motores
com muitas cilindradas e
cavalos), design (aparência
agressiva e dinâmica
combinada) e desempenho
(motores muito potentes
e econômicos), mantendo
seu posicionamento no
mercado. Todos os modelos
são importantes, o que
facilita a presença nas
mais diferentes categorias.
“Oferecemos produtos cada
vez mais desejados por uma
ampla gama de perfis de
consumidores. Lançamos
frequentemente modelos
que rapidamente chegam
para comercialização no
Brasil”, acrescenta Naoki
Kawaguchi, durante
entrevista exclusiva em
visita recente ao Recife.
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retrô

Z900RS

VULCAN S

4 cilindros DOHC, 948 cm3

4 tempos, 2 cilindros paralelos, 649 cc

A Z900RS possui um motor com propulsor de design simples e
clean, que garante a presença e a atitude esperada de uma retrô.
Elegantes aletas polidas ao redor dos cilindros pretos remetem
à imagem de um motor refrigerado a ar, sendo complementadas
por vários outros elementos inspirados na Z1.

Estilo de design de máquinas americanas dos anos 1930 ao
início dos anos 1960. Possui elementos modernos como o
farol original e as rodas de liga leve com cinco raios duplos.
O banco confortável e posição de pilotagem com as pernas
esticadas para a frente.

TECNOLOGIA

VERSYS 1000
4 cilindros DOHC, 1.043 cm³
Aplicativo 'RIDEOLOGY THE
APP' (disponível para Android
e IOS) através de uma conexão
Bluetooth, algumas funções
podem ser acessadas, como:
• Informações da motocicleta:
Quantidade de combustível,
odômetro, cronograma de revisões
podem ser vistas pelo smartphone;
• Relatório de pilotagem (Riding
Log): Informações da rota por GPS
e informações sobre a pilotagem
podem ser acessadas pelo
smartphone
• Ajustes gerais: ajustes de tela do
painel de instrumentos podem ser
realizados através do smartphone;
• Ajustes de pilotagem: Modo
de pilotagem (Road, Sport, Rain
e Rider), podem ser ajustados
previamente e enviados à
motocicleta, assim como sistemas
de suporte (como o Quick Shifter).

108| TERRA MAGAZINE

ESPORTIVidade

NINJA ZX-10R SE

NINJA 400

4 cilindros em linha DOHC, 998 cc

2 cilindros parelelos, DOHC, 399 cm3

O motor entrega um potência máxima
de 203 cv a 13.500 rpm. Equipada
com: quick-shifter bidirecional,
controle de tração S-KTRC, controle
de largada KLCM, sistema de freios
ABS KIBS e KECS (Kawasaki Electronic
Control Suspension).

Ostentando um estilo futurista
inspirado na Ninja H2. O
novo motor bicilindrico de
399cc e um chassi estável e
leve, que em conjunto com
a embreagem assistida e
deslizante, facilitam o controle
da Ninja propiciando uma
experiência de pilotagem bem
confortável e divertida.

O Sistema de Suspensão Eletrônica
Kawasaki (KECS) se adapta às
condições de pavimento e pilotagem
em tempo real. Com componentes
eletrônicos de última geração e
componentes mecânicos avançados,
esse sistema oferece o amortecimento
ideal para cada situação entregando a
sensação de pneus seguros no chão e
confiança nas curvas. Além disso, essa
Kawasaki conta com uma suspensão
traseira horizontal Back-link, a qual
assegura que todos os impactos sejam
absorvidos pela suspensão de modo
horizontal, fazendo o uso eficiente do
espaço e uma maior centralização da
massa.

Para completar, painel de
instrumentos multifuncional,
design inspirado na H2 em
estilo supersport e duplo farol
e lanterna traseira em LED,
garantem o visual agressivo.

foto Divulgação

Felipe Nogueira comemorando
junto com o presidente Naoki
no evento de inauguração da
concessionária, simbolizando
a importância do mercado
pernambucano para a marca.
foto Divulgação

Kawasaki, entrada com o
pé direito em Pernambuco

O

executivo japonês
marcou presença na
inauguração, em Recife,
da concessionária Tokyo
Kawasaki comandada pelo
empresário Felipe Nogueira,
localizada na Imbiribeira.
E a nova unidade da
conceituada marca chega
com boas expectativas
ao mercado local
encarando novos desafios.
“Comemoramos junto
com o presidente Naoki
no evento de inauguração
da concessionária,
simbolizando a importância
do mercado pernambucano
para a marca”, comenta
Nogueira, diretor do Grupo
FGN, que trouxe a unidade
para o estado.
O empresário Felipe
Nogueira atrelou
seu conhecimento e
aproximação de quase

foto Divulgação

uma década com a
Kawasaki Brasil para
abertura da revenda,
com toda infraestrutura
e atendimento para o
consumidor. O espaço
possui aproximadamente
500 m2 de área, showroom
de motos, oficina e
estoque próprio de
peças, além de área de
seminovos, acessórios
e equipamentos para
motos. “Estamos em um
momento muito especial
com a fábrica Kawasaki, na
qual conseguimos mostrar
a importância desse

investimento específico
no Recife. E, dentro dessa
proposta, a marca possui
três pontos de treinamentos
técnicos no Brasil. Além do
Sul e Sudeste, instalamos
esse terceiro ponto, em
parceria com o Senai, no
Recife. Então, todo o Norte
e Nordeste e até algum
profissional em capacitação
no Centro Oeste poderá ter
treinamento aqui. Assim,
a nossa parceria aposta
pesado no mercado de
Pernambuco”, destaca
Felipe, que é um entusiasta
da marca.

Sua admiração e atração
pela Kawasaki começaram
ainda na época de infância
quando conheceu as
miniaturas da marca,
que lhe chamavam muito
a atenção e motivou
colecionar modelos de
mini carros e motos.
“Não sei se era pelos
grafismos e cores ou pelos
designs, mas sempre
acompanhava os modelos
e o desenvolvimento da
Kawasaki. Na vida adulta,
passei a acompanhar a
evolução da marca até
que, numa ida e vinda
pelo Salão Duas Rodas, em
1999, vi que a Kawasaki
estava com uma estrutura
espetacular. Eu já estava
trabalhando com marcas
de pequeno porte, mas
naquele momento me
encantei pelo seu novo
posicionamento e coloquei
na minha cabeça que teria
uma concessionária daquela
marca, da qual eu já era
entusiasta”, relembra. De
lá pra cá, o empresário
focou para concretização do
negócio em nível nacional.
Depois de várias análises
e diversas situações,
Nogueira conseguiu realizar
o seu sonho de expansão
da marca Kawazaki no
Nordeste, com a entrada
em Pernambuco e planos
para ampliar essa atuação.
“Entramos com o pé direito
com uma concessionária,
o nosso showroom traz
um mapeamento geral
da marca e traz assim
maior segurança com
toda a operação”, enfatiza
Felipe Nogueira. E assim,
pronta para acolher o
cliente que busca uma
nova experiência, a Tokyo
Kawasaki mostra a todo o
mundo o que a empresa
Japonesa tem muito a
oferecer.
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Há 14 anos, Auto Futura Premium é uma das principais
empresas do mercado de veículos do estado de
Pernambuco, reconhecida pela excelência no atendimento
e na qualidade dos produtos oferecidos, tornando-se uma
referência. Com uma variedade de mais de 140 veículos
em estoque, incluindo 0km, seminovos e motos.

www.autofutura.com.br

dirija auto salão duas rodas

Abraciclo
comemora o
crescimento de
vendas em 2019
O Salão Duas Rodas,
considerado o maior do setor
na América Latina, chegou a
sua 15ª edição, confirmando
as expectativas do público
por Claudio Barreto

O

evento foi realizado
na cidade de São
Paulo, no complexo
São Paulo Expo, entre os
dias 19 e 24 de novembro
de 2019, mostrando
ser uma verdadeira
vitrine de novidades e
uma grande plataforma
de desenvolvimento
tecnológico no segmento.
É o momento em que a
indústria se propõe a fazer
investimentos para atrair
mais usuários para o setor,
apresentando inovações e
soluções para mobilidade
urbana.
Na coletiva de imprensa
realizada para apresentar
dados do setor, a Abraciclo
comemorou a recuperação
do mercado, que sinaliza
estar deixando para trás
uma recessão de quase
uma década. A retomada
no setor obteve excelentes
resultados em 2019,
chegando a 1.105 unidades
comercializadas, o que
corresponde a uma alta de
6,6% em comparação com o
ano anterior.
Os números também estão
sendo favoráveis para
as vendas no atacado e
varejo, com expectativas
de aumento de 11,8% até
o final do ano. O principal
motivo para o crescimento
dos números no mercado
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Coletiva de imprensa realizada pela Abraciclo para apresentar dados do setor

para o setor, é o momento
econômico que o país está
passando, com inflação
controlada, taxas e juros
baixos.
Comenta Marcos
Fermanian, presidente da
Abraciclo: “A maior oferta
de crédito, com taxas
de juros mais atrativas
e novos players, com os
bancos digitais, aumentou
o interesse do consumidor
pela aquisição de produtos
0 km. Esse quadro também
foi estimulado pela
apresentação de novos
modelos no mercado, mais
modernos, com novos
recursos tecnológicos e
design renovado. Além
disso, é elevada a procura
pelos consumidores

A produção de
motocicletas deve ter
crescimentos de 6,6%
em 2019 e 6,3% em
2020, projeta abraciclo.
Na avaliação da entidade,
a maior oferta de crédito
pode levar o mercado a
uma expansão de 6,5%
no próximo ano, com
a venda de 1.140.000
unidades.

por alternativas para
a mobilidade urbana,
preferencialmente por
modos de locomoção de
maior rapidez nas grandes
cidades. A motocicleta traz
grandes vantagens neste
quesito, além de menores
custos com combustível e
manutenção”.
Os números apresentados
pela Abraciclo, mostram
que a moto de baixa ou
média velocidade para
uso urbano, denominada
categoria Street, foi a
mais vendida em outubro,
com 52.052 unidades
e 50,8% na categoria
atacado. Em seguida, a
categoria Trail, com 18.396
STREET
49,9%

POR CATEGORIAS

Ranking no
acumulado
do ano 2019
TRAIL
19,8%

458.578
unidades

unidades correspondendo
a 17,9%. Em terceiro
lugar, a Motoneta, com
16.839 unidades e 16,4%.
Na quarta posição, o
modelo Scooter, com
8.407 unidades e 8,2%.
A Naked comercializou
2.203 unidades, o que
corresponde a 2,1% de
participação.
A produção de motocicletas
deve ter crescimentos de
6,6% em 2019 e 6,3% em
2020, projeta a Abraciclo.
Na avaliação da entidade,
a maior oferta de crédito
pode levar o mercado
a uma expansão de até
6,5% no próximo ano,
com a venda de 1.140.000
unidades.

181.549
unidades

MOTONETA
15,1%

138.780
unidades

SCOOTER
8,6%

78.904
unidades

NAKED
2,3%
21.098
unidades

SOBRE A ABRACICLO E O SETOR DE DUAS RODAS
Com 43 anos de história e contando com 14 associadas, a ABRACICLO – Associação Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares – representa, no
País, os interesses dos fabricantes de veículos de duas rodas, além de investir em ações visando
a paz no trânsito e a prática da pilotagem segura. A fabricação nacional de motocicletas, quase
totalmente concentrada no Polo Industrial de Manaus (PIM), está entre as oito maiores do
mundo. No segmento de bicicletas, com as principais fábricas também instaladas no PIM, o Brasil
se encontra na quarta posição dos principais produtores mundiais. No total as fabricantes do
Setor de Duas Rodas geram mais de 13 mil empregos diretos.

YAMAHA APRESENTOU A
tecnologia dO FUTURO
Modelo Conceito

As novidades do

SDR 2019

O

maior evento do segmento
de motocicletas da América
Latina revelou-se mais uma vez
uma exposição para toda a família,
entusiastas e empresários, todos
com o foco de acompanhar as
últimas novidades no mundo das
Duas Rodas.
E não pensem que a estrutura
do evento se limitou apenas aos
últimos lançamentos. A exposição
desse ano trouxe diversas
opções de entretenimento,
com apresentações de pilotos
profissionais efetuando voos com
piruetas em suas motos deixando
o público perplexo com o altíssimo
nível, além dos test rides instigando
o público antes de entrar no
pavilhão.

A Honda CB 1000R New Classic ressalta
ainda mais a linguagem café-racer,
acrescentando detalhes exclusivos como
pintura de tanque e rodas.

A MOTOROiD, vinda direto do
Japão especialmente para o
Salão Duas Rodas, é o símbolo do
futuro da Yamaha e da locomoção
sobre duas rodas. Sua inteligência
artificial explora a criação de novas
formas de mobilidade pessoal,
nas quais o motociclista interage
harmoniosamente com a máquina,
além de reconhecer seu dono.

Motos customizadas da Yamaha
inspiradas nos heróis da Marvel

CB 500F
CB 650R

Na parte interna uma Arena
Lifestyle que contou com debates
sobre diversos setores do
motociclismo, além dos stands
interativos com experiências de
realidade virtual. Não podemos
deixar de citar o Palco do Rock, com
apresentações de grandes bandas,
como “Os Manteigas”, que fizeram
um show incrível!!!

As novas Honda CB 500F e CB 500X,
modelos porta de entrada para as
motocicletas de alta cilindrada da marca,
como também a CB 650R, são inspiradas no
conceito Neo Sports Café.

EspaçoS com motos
customizadas
Nova geração da Rocket 3
Ela traz o modelo equipado com
o maior motor do mundo para
uma motocicleta produzida em
série, com 2.500 cc. O novo motor
oferece 11% mais potência que a
geração anterior (agora são 167 cv
a 6.000 rpm) e o maior torque entre
todas as motocicletas do planeta,
com 221 Nm (a 4.000 rpm).

A Yamaha e a Marvel juntaram
suas forças para criar 9 modelos
customizados inspirados em:
Homem Formiga, Homem Aranha,
Groot, Rocket, Pantera Negra,
Capitã Marvel, Capitão América,
Homem de Ferro e Thor.
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por Solon Filho - Diretor da JBS Veículos

Carros exclusivos
valem a pena?

U

m toque de
exclusividade traz
aos consumidores
apaixonados por carros
personalizados a satisfação
em obter modelos e
estilos únicos, independe
do tamanho, estética ou
motorização. Esse hobby
nem sempre sai caro, o
“exclusivo” pode estar em
qualquer detalhe.
Existe uma variedade
de veículos importados
e nacionais que trazem
características diferenciadas,
principalmente em carros
de luxo zero; no momento
da compra é oferecido
um cardápio completo
de configurações para
personalização.
Essa prática é muito
comum nos esportivos
como Porsche, Ferrari e
Lamborghini. Por exemplo,
na compra do Porsche 718,
o cliente pode optar por
uma cor especial que custa

mais de R$ 20.000,00 em
relação à cor básica. Como
também detalhes dos
bancos, rodas, cor da capota
do conversível e também
uma infinidade de outros
opcionais, que podem ter
o mesmo modelo e duas
configurações diferentes,
podendo aumentar o custo
em mais de R$ 100.000,00
de diferença entre eles; isso
sem falar de motor, onde
a diferença pode ser muito
maior.
O problema do modelo
encomendado na
concessionária é o tempo
que a montadora leva
para produzir; no mínimo
6 meses para entrega do
veículo. O comprador
optando por um modelo
que esteja à venda em
uma revendedora é uma
excelente escolha. O
carro seminovo com essa
particularidade tem a
vantagem na economia
de tempo e dinheiro, pois

AUDI RS6 4.0 AVANT V8 32V BI-TURBO NA COR CHUMBO, ÚNICO À VENDA NO BRASIL

costumam não perder a
liquidez, assegurando um
excelente valor de revenda.
É comum ter no estoque da
revendedora JBS Veículos
carros exclusivos e únicos à
venda no Brasil.
Outras marcas
estão apostando na
personalização dos
opcionais, como é o caso
da Land Rover. Há alguns
anos os modelos saíam
padronizados pela versão;
hoje a mesma Discovery
HSE pode vir com vários
opcionais. Outras marcas
como Mercedes, BMW
e Audi vem apostando
em pintura fosca dando
ainda mais personalidade
aos modelos, conforme
observamos no último Salão
do Automóvel de São Paulo.
As montadoras lançam
determinadas versões
com produções limitadas
e numeradas. Isso não
só acontece com os

importados, como é
o caso da Volkswagen
que lançou em 2003 o
Golf VR6 com apenas 99
unidades produzidas, das
quais apenas 97 foram
comercializadas, sendo
muito raro de se encontrar
um exemplar à venda. A
montadora também fez
isso com a Kombi Last
Edition de cor azul, lançada
no modelo 2014 com
600 unidades produzidas
e posteriormente mais
600 que encontramos
no mercado com baixa
quilometragem e bom
estado de conservação.
A exclusividade pode chegar
em valores impressionantes,
como é o caso do Bugatti
La Voiture Noire, veículo
que foi produzido em uma
única unidade e que foi
comercializado pelo valor
de US$ 18,7 milhões (R$
70,6 milhões) para o jogador
Cristiano Ronaldo.

RENAULT ZOE
uma solução elétrica urbana
por Claudio Barreto

N

os últimos dois anos tivemos
vários lançamentos de carros
100% elétricos no mundo, com
expectativa de vários modelos chegar
ao mercado brasileiro em 2020. Com
o aprimoramento das montadoras
na tecnologia para melhoria da
autonomia dos carros elétricos a
opção vem se tornando mais viável.
No entanto, não quer dizer que irão
atender todos os perfis dos usuários.
Os modelos com motores elétricos
vêm se fortalecendo a cada dia, mas
será que é a opção ideal?
O carro é alimentado por um ou
mais motores elétricos, que recebem
energia de baterias recarregáveis. Ao
contrário dos carros a combustão,
não há emissões de gases no escape,
o que é uma boa notícia em relação
à qualidade do ar, e geralmente são
muito mais silenciosos. eles também
são conhecidos como VE.
Existe diferença entre modelos
eletrificados e modelos elétricos. A
versão eletrificada é constituída de
veículos híbridos que possuem um
motor a combustão combinado com
algum tipo de motor elétrico.
No mercado europeu existem
restrições mais rígidas que o
Brasil para as versões à gasolina e,
principalmente, aos carros movidos a
diesel.

Agradecimentos a concessionária
EUROVIA RENAULT.

Tivemos a oportunidade de testar o
Zoe, modelo 100% elétrico da Renault.
Várias perguntas são bastante comuns.
Posso fazer longas viagens? Quanto
tempo dura para carregar? Quanto
custa para carregar? Qual a sua
velocidade máxima?

autonomia de 300km pelos testes de
WLTP (Worldwide Harmonized Vehicle
Test Procedure), podendo variar
conforme condições climáticas de pista
e de uso.

Podemos afirmar que o Zoe é uma
solução urbana, podendo carregar
a bateria em tomada doméstica ou
em pontos de recarga. Em média, o
custo com energia é de R$ 20 reais
em tomada doméstica; o tempo de
carregamento da bateria no ponto
de recarga é de 3h a 8h para uma

Se o condutor pretende realizar um
percurso de maior distância, ele ainda
não é viável por existirem atualmente
poucos pontos de recarga e o tempo
elevado que se leva no processo.
O veículo atinge uma velocidade
máxima de 135km e faz de 0 a 100km
em 13,2 segundos.

foto Dirija Auto

As vantagens para aquisição de carros
100% elétricos são os baixos valores da
manutenção e a isenção de cobrança
do IPVA no estado de Pernambuco.
Além de ser Zero Emissão de poluentes
ao meio ambiente, o RENAULT ZOE
é o modelo da categoria mais barato
comercializado no Brasil.
FICHA TÉCNICA
Potência máxima (ABNT)

92 cv / 3.000 a 11.300 rpm

Torque máximo (ABNT)

220 Nm / 250 a 2.500 rpm

Capacidade da bateria

41 KWh
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por André Clemente

Os passos largos
da Oficina Paraíba
Renato e Rodrigo Duarte são conhecidos como Renato e Rodrigo “Paraíba”
em Caruaru e região. O sobrenome foi herdado do negócio que comandam na
principal cidade do Agreste de Pernambuco, a Oficina Paraíba.

T

rata-se de uma unidade robusta no
serviço de reparos automotivos,
que já se consolidou no mercado
pela alta performance nas entregas de
veículos que sofreram sinistros. São 33
anos de vida e que, agora, começam
a extrapolar a fronteira do interior
para ganhar a capital. Os planos são
ainda mais ousados: criar um modelo
de negócio replicável para, no futuro,
expandir para outros estados do
Nordeste.

Falando em informalidade, uma queixa
de boa parte dos empresários pela
concorrência desleal, Renato garante
não ser mais um problema. “Temos
uma clientela fiel e uma operação
consolidada. Para se ter ideia, o que
começou apenas com o meu pai e
um funcionário fazendo pintura,
hoje é uma unidade de 4 mil metros
quadrados com múltiplos serviços que
você não encontra em outro lugar em
Pernambuco”, garante.

O idealizador de tudo é Marcos
Reinaldo, o legítimo paraibano que
adotava o sobrenome Paraíba quando
dava os primeiros passos no que seria
uma história de início difícil até chegar
ao sucesso atual. “Ele chegou a Caruaru
praticamente com a roupa do corpo, aos
12 anos, e, ainda adolescente, aprendia
a profissão de pintor automotivo. Sem
tecnologia, sem recursos, tudo na raça.
Quando ficou adulto, foi chamado por
uma concessionária para assumir a
área de funilaria. Era 1976. Foram dez
anos até abrir a Oficina Paraíba, hoje
com mais de três décadas de atuação”,
destaca o filho Renato.

A Oficina Paraíba deixa de ser um
ponto de reparação de veículos e
assume o status de centro de estética
automotiva. “O mercado automotivo
cresceu muito. E como toda empresa
que realiza um bom serviço, crescemos
juntos. Investimos em capacitação de
funcionários, equipamentos e todo o
aparato necessário para a operação
não travar com o aumento de
demanda que surgiu. Nos preparamos
para receber um carro acidentado é
entregá-lo pronto, sem qualquer outra
necessidade. Nos tornamos referência
na faixa de veículos premium ao ponto
de clientes que não arriscarem colocar
em outro lugar”, ressalta.

Começou com o básico da pintura.
Ele e um único funcionário. “Que até
hoje trabalha com a gente, inclusive”,
ressalta Renato. As coisas foram
melhorando, os clientes aumentando
e novos funcionários passavam a
integrar o quadro da casa. “Hoje, são
quase 50 trabalhadores em Caruaru,
todos regulares, com todos os direitos
garantidos”, orgulha-se. “Mas nem
sempre foi assim, porque, por um
tempo, tudo seguia na informalidade.
Os registros formais como empresa só
vieram em 1995, quando eu completei
18 anos e tive condições de transformar
o negócio em empresa de fato”,
completou.

E ser referência tem sido prática da
Oficina Paraíba. Renato conta que,
neste ano, participou de uma feira
do setor na Itália, de onde importou
muitos equipamentos. “Nossa tinta
aplicada no veículo é a base de água,
o que torna o resultado final perfeito
e sustentável, uma preocupação que
muita gente ainda não despertou.
Nossa cabine de pintura também é
italiana e possui camadas de filtros
que não deixam as partículas de tinta
irem para o ar, por exemplo. É o nosso
perfil ser inovador”, explica. “Muita
gente até pensa que o serviço é muito
mais caro por isso. Somos acima da

média de preço, realmente, mas o nosso
serviço é muito melhor que os outros,
em uma operação com matéria-prima
de primeira qualidade, com funcionários
bem remunerados, utilizando os
equipamentos de proteção, entre outros
itens. É um conjunto que deixa o custo
operacional mais alto, mas que a gente
sabe que agrega, ainda que não seja tão
valorizado”, detalha.
Esse alto padrão despertou o interesse
de investidores e fomentou a abertura
de uma nova unidade. Agora no Recife.
“Acabamos de inaugurar a loja no Recife,
na Caxangá, e já provocamos uma
surpresa no setor, porque elevamos
o nível do mercado. Tem gente que
questiona o motivo de sermos mais caros.
Eu até brinco dizendo que o preço do PF
(prato feito) da esquina é diferente de
um restaurante que utiliza os melhores
produtos e oferece uma estrutura
confortável ao cliente. Não é só o preço
que é diferente. É qualidade do resultado,
tempo de serviço, garantia, seguro do
carro que o cliente deixa na loja, entre
outros”, compara. “Um feedback que nos
deixa bastante realizados é que 100% dos
clientes que passa pela Oficina Paraíba
vendem o carro em concessionária e
ninguém percebe que o carro passou por
reparos”, assegura.
O plano agora entra na casa dos sonhos,
mas nada impossível de realizar. “Por
que não acreditar em criar um modelo
de negócio que seja aplicado por outros
investidores? Já temos parceiros pedindo
para abrir loja em João Pessoa, por
exemplo. Estamos usando a unidade
do Recife como piloto. Se ela conseguir
caminhar sem depender 100% de mim e
do meu irmão, é o sinal que o modelo de
negócio está maduro para expandir. No
nosso plano, não há barreiras”, avisa.
OFICINAPARAIBA
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Pneus, salva vidas
por Claudio barreto

A

ideia de escrever sobre este texto, partiu da
necessidade de comprar pneus para uma moto
super esportiva. Muito curioso, comecei a tirar
dúvidas conversando com amigos, motociclistas, mecânicos
e lojistas.
Percebi que cada um tem uma opinião formada em relação
ao que pode ser usado. Mas, foi unânime entre todos
que, a compra de pneus novos de qualquer fabricante é a
melhor opção. Porém, escutei de alguns que - "caso queira
a opção por um remold ou usado em boas condições o
custo benefício vale a pena". Foi neste momento que
acendeu na mente uma luz vermelha do perigo. Muitas
vezes esquecemos que os pneus são uma das partes mais
importante de segurança do veículo.
Em conversa com Eduardo Zampieri Silva responsável pelos
testes outdoor PIRELLI moto Brasil. Logo ao perguntar
se podemos usar pneus manufaturados ou conhecidos
por remold, que na prática são pneus recuperados, a
sua primeira reação foi de revolta. "É um sacrilégio,
uma ignorância, um absurdo do absurdo, é um assinado
premeditado de quem vende e uma ignorância sem
tamanho de quem compra. A legislação brasileira permite
pneus remold apenas na parte traseira das carretas, e
não é permitido colocar na parte da frente, pois existe
a possibilidade de estourar ou descolar a banda de
rodagem causando graves acidentes. Outro tipo que não
é aconselhável são pneus de corrida usados para motos
de rua, mesmo em boas condições não prestam para
ser utilizados, pois já chegaram à temperatura limite e
depois que esfriam perdem todas sua as propriedades
da borracha. Outra dica importante é observar a data
de fabricação, após 5 anos o pneu perde a garantia do
fabricante", comenta Zampieri.
A resolução 158/2004 do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) proíbe o uso de pneu reformado e a Portaria
554/2015 do Inmetro proíbe o serviço de reforma em
pneus de moto em todo o Brasil. A recapagem de pneus
para motos é ilegal e a fiscalização sobre utilização ou
serviço de reforma é feita pelo Instituto Estadual de Pesos
e Medidas (IPEM), Polícia Militar, Polícia Rodoviária,
Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Inmetro
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
Em qualquer blits que verifique que o pneu não atenda a
legislação, o veículo é apreendido e ainda leva uma multa
com pontuação grave.

na estrada com a
honda AFRICA TWIN

V

iajar com uma big trail é o primeiro passo
para sentir a verdadeira liberdade. Subir na
Honda CRF 1000L Africa Twin, coloca as botas
nos pedais e ligar o motor, girando o acelerador
para escutar a música que sai do escape é incrível.
Para testar uma moto desenvolvida para longos
percursos, não poderíamos pensar em outra coisa,
a não ser pegar uma estrada para sentir suas
qualidades.
Nosso trajeto de 300 km, um percurso de ida e
volta, da cidade de Recife ao centro de João Pessoa.
O plano de viagem, um trecho de BR e outro de
off road, porém não foi possível testar no trecho
de barro que pretendíamos pois a estrada estava
bloqueada para obras, impossibilitando a passagem.
O dia destinado para a diversão, ocorreram
imprevistos da natureza e do homem. Da natureza
foi uma chuva de verão, aquelas que parecem
que o mundo vai acabar e com isso veio a outra
dificuldade positiva, andar no centro urbano com
trânsito caótico e muita água. Mesmo com vários
tipos de obstáculo, não desistimos, o trajeto ficou
ainda mais divertido.
Testamos a versão Standard da Africa Twin 2020,
equipada com quatro modos de direção (Turismo,
Urbano, areia e usuário) e 7 níveis de controle
de tração faciltam a pilotagem em qualquer
terreno. A tecnologia embarcada e a força
do motorbicilíndrico paralelo de 999,1cc foi o
ponto chave para o sucesso da aventura em que
completamos o objetivo em 4 horas. O test ride foi
tranquilo e divertido
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
MOTOR: OHC, 2 cilindros, 4 tempos, arrefecimento líquido
CILINDRADA: 999,1 cc
POTÊNCIA MÁXIMA: 88,9 cv a 7500
TORQUE MÁXIMO: 9,5 kgf.m a 6000
TRANSMISSÃO: 6 velocidades
SISTEMA DE PARTIDA: Elétrica
SISTEMA: Injeção
Eletrônica
*fonte Honda
Motos PGM-FI
COMBUSTÍVEL: Gasolina
FAROL: LED
TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 18,8 litros

visibilidade da loja, com mais
clientes circulando, apostei
em paralelo na abertura do
‘Lava-Jato Pina Autocenter’,
voltado para a preparação
dos carros das nossas
lojas, em sociedade com
Adenio Vilela, um advogado
entusiasta por automotivos.
E esse espaço passou a
atender os nossos clientes
e o público passante,
com serviços de estética
automotiva. Um ano depois,
já dobrou o faturamento e
o número de funcionários”,
relata.

por Claudio Barreto

O lado visionário
de Saulo Galvão
Saulo Galvão é um
empreendedor nato e tem
um planejamento claro.
Junto com o pai Solon
Galvão e o irmão Solon Filho
está à frente do dia a dia
no negócio da família, a JBS
veículos. Há seis anos ele
vem ampliando o seu pacote
particular de negócios
independentes.
A expansão segue dentro do
setor automotivo, mas em
um modelo diferente. Saulo
escolhe sócios nos setores
em que já atuam para
que toquem as operações
e, a ele, cabe realizar os
aportes com o trabalho
agregado de pensar a
estratégia comercial. Além
da consolidada rede JBS
de veículos premium, as
apostas de sucesso foram
em uma unidade de carros
mais acessíveis, um Lava Jato
de conceito diferenciado e a
novidade recém inaugurada:
uma oficina de alto padrão
para reparos completos
de veículos. E ele não tem
previsão de parar. Para o
primeiro semestre de 2020,
já prevê uma nova aposta.
“O cliente tem a gente da

JBS veículos como referência
quando se trata de carros.
É uma operação que exige
muita dedicação, minha
e da minha família, para
gerar esse sentimento.
Mas os próprios clientes
‘provocavam’ em mim
um desejo particular de
ampliar o atendimento
a eles. Foi quando decidi
partir para investimentos
fora da JBS, em operações
independentes, mas que
mantivesse o conceito de
qualidade. Por isso, para
cada novo negócio, eu
escolhia pessoas qualificadas
no setor, em quem eu
confiasse como profissional,
justamente porque eu não
estaria à frente”, explica.
O processo começou em
2013. A JBS Veículos era
a única loja da família,
localizada na Avenida
Caxangá há 20 anos. “Veio
a demanda e o interesse
de clientes por carros mais
em conta do que a gente
oferecia na JBS. A escolha foi
abrir uma unidade localizada
no Auto Shopping, na
Imbiribeira, em sociedade
com o meu irmão, Solon

Com a inauguração
dessa segunda
unidade do Pina
e previsão de
aumento de demanda
nas vendas e da
visibilidade da loja,
com mais clientes
circulando, apostei em
paralelo na abertura
do Lava-Jato Pina
Autocenter, voltado
para a preparação
dos carros das nossas
lojas"
Filho, e Eduardo André. Era
a ‘Start’, uma unidade de
veículos com valores mais
acessíveis. Em 2018 a JBS
iniciava a segunda operação
da rede, com a inauguração
do showroom no Pina. A
Start chegou a se transferir
para Boa Viagem e, agora
em dezembro, segue
também para a Caxangá”,
pontua.
No ano passado, o
crescimento do movimento
da JBS Veículos demandou
ampliar o showroom do
Pina. Junto disso, outra ideia
surgiu na cabeça de Saulo.
“Com a inauguração dessa
segunda unidade do Pina
e previsão de aumento de
demanda nas vendas e da

Nova provocação dos
clientes gerou novo negócio
nos planos de Saulo,
concretizado neste ano.
“Decidi investir na atividade
de reparos automotivos. A
nova empreitada já tinha
uma referência no setor: a
‘Oficina Paraíba’, localizada
em Caruaru. Amigo dos
proprietários da Oficina há
11 anos, recomendo aos
meus clientes não só pela
qualidade do serviço, mas
pelo comprometimento
que os irmãos Renato e
Rodrigo Paraíba tocam o
negócio. Resolvi investir com
Solon nesta operação, que
trouxemos para o Recife e
inauguramos recentemente.
Entendemos que a
sociedade tornaria o negócio
viável e entramos juntos
nessa”, detalhou.
Os lugares têm em
comum apenas o mesmo
padrão de atendimento
e o compromisso com o
cliente, já que ele busca
ser incansavelmente a
referência, ainda que
não participe do dia a
dia dos negócios. “Mas
me mantenho ativo na
estratégia comercial desses
empreendimentos e
observando o mercado para
o que pode vir pela frente”,
avisa. A lógica de Saulo
Galvão é essa e é nesse
rumo que ele vai seguir.
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