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Paraty& seus arredores

Vítor Rodrigues Barbuy,
Felipe Marinho e
Lucas Andrade

navegam pelos mares
e baías de Paraty.

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.

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.

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.

Sempre fui fã incondicional deParaty. Fosse peloCondomínioPorto Laranjeiras, pelas
montanhasdaSerra deCunha, pelo seu valorhistóricodegrande relevância, fosse

pelashistóriasde seuspiratas, pelos seus casariosmaravilhosos, quemuito lembram
umcenário de filme, e pelos seus restaurantes estrelados. Lógico, omar verde

esmeralda conquista e fascina turistasde todaapartedomundoenavegarpor eles é
programamais queperfeito. E foi todaessa conjunçãoqueencantouo saudosoPepe
Altstut, que transformousuaPousadadaCondessa, entre asmais requisitadas ...

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 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.

ANIVERSÁRIOS
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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.

Arriba
OMéxico foi umdosprimeirospaíses aabrir
suasportaspara osbrasileiros, queviajaram
para lá empeso.Pareceque todomundo
resolveudaroardagraçana terrada
Tequila.Opaís sempre foi a coqueluchede
grandes resorts e hotéis descolados. E além
de tudo isso, possui umahistóriamilenar.
Mar, sol, boagastronomia são requisitos
maisqueessenciais para curtir PlayaDel
Carmem,Tulum,Belize ea agitadaCancun.
Sópara se ter uma ideia, estãopor lá Juliana
eFabianoPaiva comfilhos, Érica eEdmar
Monteiro comfilhos eAnaOliver com
OrlandoCouto. Após apermanência
obrigatória, seguemviagempelosEstados
UnidosdaAmérica.

Desejemais, façamais
“Não importaondevocê tenhachegado,
expanda seu receptor”. Diadesses, li esta
frasee fiquei apensar: quandoachamosque
já chegamos lá, oque fazer?Daí, cheguei à
conclusãoque temmuitagentequepensa
pequeno.Aacomodação causaestagnação e
escuridão.Desejemais, realizemais, desta
formavocê recebemaispara compartilhar
comaqueles quenecessitam.Porquenão
mudarmosaordemdegrandezadenossos
desejos?Seja positivo!O ladonegativonos
impõe limitaçõesequernosdiminuir.
Lembre-se: suaalma temumlado infinitode
iluminar ebrilhar. Fica adica!

Feliz AnoNovo
Oassuntonas rodasdescoladasda
cidadedeSantosedePraiaGrande,mais
precisamenteentreos jovensdoCantodo
Forte, temsidoasviagensde fimdeano
comsuas festasnoNorteeNordeste.A
coqueluche, semdúvidaalguma,éTrancoso,
ondeoalugueldeumacasadequatro
dormitóriospodechegaras100mil reaisa
semana.Masalgunsamigos, comoPablo
Balboa,JuanGarcia,ThiagoGarcia,Genival
MenezesJúnior, FábioPiazzaeoutros tantos,
jáelegeramaPraiadeSorrisosparapularem
asseteondasnodiaprimeirode janeiro.

Hojeéoaniversário deAnneCamposdeLuca, ClarissaPessoa,
NicholasGrubbaAlonso, Ícaro Fernandes, RenataKodja,Mário
SérgioFerreiradaSilva, EduardoRibeiro Filetti, Graziela
Banzato,Rolf BozzoeMárioSérgio FerreiradaSilva...
Amanhãéavez deCacáBaskerville, Alexandre Teixeira,
FernandaSaorini,MarcosZório deMattos,Maria LúciaRamos
deAguiar Lopes,NathaliaKaraoglan,Roberto Chehda,Adriano
Mello,DadoMorgado,MohamadYoussef Chahine,
CamilaVieira SantoseThalitaRaia.
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