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Paraty & seus arredores
Sempre fui fã incondicional de Paraty. Fosse pelo Condomínio Porto Laranjeiras, pelas
montanhas da Serra de Cunha, pelo seu valor histórico de grande relevância, fosse
pelas histórias de seus piratas, pelos seus casarios maravilhosos, que muito lembram
um cenário de filme, e pelos seus restaurantes estrelados. Lógico, o mar verde
esmeralda conquista e fascina turistas de toda a parte do mundo e navegar por eles é
programa mais que perfeito. E foi toda essa conjunção que encantou o saudoso Pepe
Altstut, que transformou sua Pousada da Condessa, entre as mais requisitadas ...
FOTOS DIVULGAÇÃO

A Pousada da Condessa possui posição privilegiada. Ao lado do centro histórico,
conta com fácil acesso de carro, estacionamento privativo e piscina das mais concorridas.
Vítor Rodrigues Barbuy,
Felipe Marinho e
Lucas Andrade
navegam pelos mares
e baías de Paraty.

A grande escuna de
cerca de 90 pés,
construída nos anos 80,
é feita de pau-brasil e
é opção para os hóspedes
da Pousada da Condessa
navegarem com
exclusividade e conforto.
Aqui, ela está atracada
no Saco do Fundão.

O médico santista Fabrício Afonso estava por lá, ao lado de sua mulher
Selma e dos filhos Lucas e Mateus. E todo ano costumam passar alguns
feriados na histórica cidade, que é patrimônio da Unesco.
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O México foi um dos primeiros países a abrir
suas portas para os brasileiros, que viajaram
para lá em peso. Parece que todo mundo
resolveu dar o ar da graça na terra da
Tequila. O país sempre foi a coqueluche de
grandes resorts e hotéis descolados. E além
de tudo isso, possui uma história milenar.
Mar, sol, boa gastronomia são requisitos
mais que essenciais para curtir Playa Del
Carmem, Tulum, Belize e a agitada Cancun.
Só para se ter uma ideia, estão por lá Juliana
e Fabiano Paiva com filhos, Érica e Edmar
Monteiro com filhos e Ana Oliver com
Orlando Couto. Após a permanência
obrigatória, seguem viagem pelos Estados
Unidos da América.

ANIVERSÁRIOS
Hoje é o aniversário de Anne Campos de Luca, Clarissa Pessoa,
Nicholas Grubba Alonso, Ícaro Fernandes, Renata Kodja, Mário
Sérgio Ferreira da Silva, Eduardo Ribeiro Filetti, Graziela
Banzato, Rolf Bozzo e Mário Sérgio Ferreira da Silva...
Amanhã é a vez de Cacá Baskerville, Alexandre Teixeira,
Fernanda Saorini, Marcos Zório de Mattos, Maria Lúcia Ramos
de Aguiar Lopes, Nathalia Karaoglan, Roberto Chehda, Adriano
Mello, Dado Morgado, Mohamad Youssef Chahine,
Camila Vieira Santos e Thalita Raia.

Deseje mais, faça mais

Os advogados Eduardo Barbosa e Elias Júnior estão para lá de atarefados
com as lides jurídicas de seu escritório de advocacia. Aqui na foto, estão
em almoço de sexta-feira, entre amigos para reencontro e bate-papo.

Ana Lúcia Moure Simão Cury e
seu marido, Maurício Cury,
tiveram várias comemorações
no mês de junho: o aniversário
dele, os 20 anos de seu
escritório de advocacia,
o aniversário de casamento
do casal amigo e o aniversário
dela, que foi devidamente
comemorado com suas filhas.
Precisa mais?

O empresário Luís Ermírio de
Moraes desceu a serra para
almoço no Centro de Santos e
ficou maravilhado com a
arquitetura da Rua XV de
Novembro e adjacências.

“Não importa onde você tenha chegado,
expanda seu receptor”. Dia desses, li esta
frase e fiquei a pensar: quando achamos que
já chegamos lá, o que fazer? Daí, cheguei à
conclusão que tem muita gente que pensa
pequeno. A acomodação causa estagnação e
escuridão. Deseje mais, realize mais, desta
forma você recebe mais para compartilhar
com aqueles que necessitam. Por que não
mudarmos a ordem de grandeza de nossos
desejos? Seja positivo! O lado negativo nos
impõe limitações e quer nos diminuir.
Lembre-se: sua alma tem um lado infinito de
iluminar e brilhar. Fica a dica!

Feliz Ano Novo

O assunto nas rodas descoladas da
cidade de Santos e de Praia Grande, mais
precisamente entre os jovens do Canto do
Forte, tem sido as viagens de fim de ano
com suas festas no Norte e Nordeste. A
coqueluche, sem dúvida alguma, é Trancoso,
onde o aluguel de uma casa de quatro
dormitórios pode chegar as 100 mil reais a
semana. Mas alguns amigos, como Pablo
Balboa, Juan Garcia, Thiago Garcia, Genival
Menezes Júnior, Fábio Piazza e outros tantos,
já elegeram a Praia de Sorrisos para pularem
as sete ondas no dia primeiro de janeiro.

