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Maiorca é sinônimo de praias e enseadas de renome mundial, mas 
também é um destino perfeito para desfrutar de paisagens, golfe, cultura, 
esportes aquáticos e entretenimento

Da redação
Fotos Divulgação

Há muitas razões para visitar este enclave nas 
Ilhas Baleares. A ilha mede quase 80 quilômetros 
de uma ponta à outra e é essencialmente diversa. 
Tem 550 quilômetros de costa, onde você encon-
trará algumas das mais belas enseadas e praias do 
Mediterrâneo: praias de areia branca com uma 
gama completa de serviços, bem como pequenas 
enseadas entre falésias e pinhais no norte da ilha. 

Suas águas claras e limpas são ideais para a 
prática de natação e esportes aquáticos, como 
mergulho, windsurf, pesca, navegação e até 
surf. No entanto, estes não são os únicos espor-
tes disponíveis: há uma variedade de campos 
de golfe bem projetados, harmoniosamente 
definidos em seus arredores, adequados para 
todos os níveis. 

Turismo
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Natural e protegida

Quase 40 por cento da ilha é protegida por leis ambientais. Suas paisagens são 
caracterizadas pelo contraste. Há áreas notáveis, como a Serra de Tramuntana, no 
norte, com picos atingindo mais de 1.400 m acima do nível do mar, e a Reserva 
Natural Marinha e Terrestre de Cabrera, um grupo de ilhas e ilhotas, a pouco mais 
de uma hora de barco.

Uma das melhores maneiras de explorar a ilha é desafiá-la. Há uma série de ro-
tas e trilhas para caminhadas, tanto ao longo da costa e no interior. Os locais são 
totalmente sinalizados com painéis informativos, o que significa que você pode 
descobrir a ilha de carro, a pé ou de bicicleta. 

Arte e Beleza

Cidades como Deià, Pollença e Valldemossa cativaram 
artistas durante séculos, devido à sua atmosfera pitoresca. 
Hoje em dia, Maiorca é um destino de férias preferido por 
pessoas famosas do mundo da política, cinema e moda. A 
cultura é uma parte vital da vida da ilha. Durante todo o 
ano há festivais, concertos, eventos literários, exposições. 
A capital, Palma de Maiorca, é o centro cultural da ilha, 
destacando-se pela sua histórica cidade velha e excelente 
vida noturna. Além disso, a ilha tem excelente comunica-
ção com o mundo - o aeroporto internacional Sant Joan 
está há oito quilômetros de Palma, e há serviços regulares 
de barco e balsa dos portos de Palma e Alcúdia.
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Para melhor estadia no paraíso espanhol, ano-
ta duas dicas da G&L:

1-Não deixe de visitar as enseadas! 
Confere a lista das praias para ver 
uma a uma:

Portals Vells (sudoeste): As três pequenas en-
seadas de Portals Vells oferecem um paraíso de 
mar calmo e claro. Com um cenário de pinhei-
ros obscuros, estas praias são perfeitas para um 
dia de relaxamento. Há também cavernas para 
explorar em ambos os lados.

Cala Blava (sul): De frente para a Baía de Pal-
ma estão os penhascos de Cala Blava. Existem vá-
rias rotas de acesso (muitas vezes íngremes) até as 
muitas enseadas e rochas, que nunca estão muito 
cheias, o que significa que você pode tomar sol 
em relativa privacidade. As águas fazem parte da 
reserva marinha natural protegida. Pegue o seu 
snorkel e nadadeiras para ter uma visão geral do 
habitat subaquático tipicamente mediterrâneo.

Para ver - e apreciar - o mar

Cala Varques (leste): Cala Varques, a sul de Porto Cristo, é uma das 
enseadas virgens mais cativantes de Maiorca. Não há sinalização: é um 
segredo interno. O acesso é feito por uma trilha rústica, onde você es-
taciona, antes de caminhar por terras particulares até a praia de areia 
branca. Esta é a natureza em estado bruto, por isso espere alguns nudis-
tas e as vacas ocasionais (das fazendas adjacentes).

Es Trenc (sul): Provavelmente a praia mais fa-
mosa de Maiorca, com três quilômetros de areias 
brancas e dunas. As águas tranquilas e rasas sedu-
zem até mesmo os mais dedicados banhistas do 
local na areia. Pode ser lotado, mas é sempre re-
laxante.

Turismo
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2-Se gosta de boas instalações 
quando está à beira-mar, dirija-se a 
um clube de praia - existem muitos 
locais excelentes na ilha – e famo-
sos e agitados e noturnos.

Nos últimos dez anos, semelhante a destinos 
como Ibiza e Miami, a cena dos clubes de praia 
em Maiorca está crescendo. Com a chegada em 
Magaluf do líder global em clubes de praia Nikki 
Beach, há uma alta demanda por parte dos turis-
tas do jet-set. Outros clubes de praia populares 
no sudoeste são o Clube Virtual, o Balneário Il-
letas, o Mood Beach & Restaurant e o Bardot, no 
hotel Gran Meliá de Mar.

Cala Mondragó (sudeste): No coração do Parque 
Natural de Cala Mondragó, você pode desfrutar da 
natureza no seu estado mais puro, passeando pelos 
caminhos do parque - ou siga em frente para as areias 
gloriosas. Cala Mondragó em si tem loja, banheiro e 
restaurante, mas siga o excelente caminho ao redor 
do promontório e você encontrará Cala s’Amara-
dor - maior, menos lotado e com um pano de fundo 
arborizado. Uma cabana de praia vende bebidas e 
lanches.

Praia Formentor (nordeste): Viajar de barco de 
Port de Pollença para Formentor, casa do famoso ho-
tel onde Churchill, Agatha Christie e muitos outros 
notáveis ficaram. Ou siga os sinais da estrada, pas-
sando por um cenário espetacular. A longa praia de 
areia estreita é abrigada, cercada por árvores e ofere-
ce vistas suntuosas para a baía. Há um bar de praia 
perto do ancoradouro.
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no norte da ilha, desfruta de um cenário fabulo-
so no interminável trecho de areia dourada que 
é a Playa de Muro. Nomeado Best Beach Club, 
em Espanha, este é o local ideal para dias e noi-
tes fantásticos, com a participação de alguns dos 
melhores DJs do circuito das Ilhas Baleares.

Fontes: spain.info / abc-mallorca.com

O clube de praia mais antigo e provavelmente ainda o mais 
interessante é o PuroBeach Palma, com sua incrível localização 
perto de Palma: o pôr do sol é indescritível! O Anima Beach está 
localizado em Palma perto de Portixol com bons restaurantes. 
Este clube também é popular após o anoitecer.

O Beach Club Gran Folies fica na bela baía de Cala Llamp, a 
sudoeste, com acesso direto ao mar. Tem confortáveis espregui-
çadeiras, terraços e um restaurante que serve excelente paella.

Na direção do sul, tendo passado o aeroporto Mhares Sea 
Club está localizado no alto das falésias na baía de Palma e ofe-
rece uma localização maravilhosa com vistas maravilhosas sobre 
o mar.

O clube de praia exclusivo e familiar Dalt de Sa Rapita, com 
piscina olímpica de meia dimensão, campos de padel e tênis, 
parques infantis, zonas verdes, restaurante com snack-bar. O lo-
cal tem eventos esportivos organizados regularmente, o clube 
tem uma atmosfera perfeita para quem não gosta de areia!

Por último, mas não menos importante, a Ponderosa Beach, 

Da super 
produção a 
super parceria, 
conte com a 
Latina Filmes.
Não importa o tamanho da sua empresa, 
agência ou verba, a Latina Filmes sempre terá 
uma solução para seu “job”. Converse com a 
gente, que o final feliz é garantido.

(47) 3432-9341
latina@latinafilmes.net
www.latinafilmes.net

Turismo

10



Da super 
produção a 
super parceria, 
conte com a 
Latina Filmes.
Não importa o tamanho da sua empresa, 
agência ou verba, a Latina Filmes sempre terá 
uma solução para seu “job”. Converse com a 
gente, que o final feliz é garantido.

(47) 3432-9341
latina@latinafilmes.net
www.latinafilmes.net



UM DOS
DESTAQUES

DA HOTELARIA 
CATARINENSEDono de uma arquitetura ímpar, banhado ao longo 

de 800 metros de praia na paradisíaca Itapema, lito-
ral norte de Santa Catarina, terceira no ranking dos 
maiores polos indutores do turismo de sol e mar.

A localização do resort é sem sombra de dúvidas 
facilitadora, está na divisa de Balneário Camboriú e 
a pouco mais de trinta minutos de carro da capital 
catarinense, Florianópolis, próxima a dois excelentes 
aeroportos e servida pela BR-101, uma auto estrada 
duplicada que favorece mobilidade. O tempo de voo 
entre São Paulo e os aeroportos de Navegantes e Flo-
rianópolis não ultrapassam 55 minutos.

Assim a vida do visitante de uma das regiões mais 
bonitas do litoral brasileiro fica aprazível em qualquer 
um dos 105 apartamentos, suítes e chalés de frente 
para uma praia de quase um quilômetro que termi-
na em uma península cinematográfica que faz ligação 
com a ilha e completa o cenário.

Os apartamentos localizados no Bloco Central que 
fazem frente mar possuem em media 40m² e podem 
acomodar até 4 pessoas. Todos eles possuem sacada 
privativa, ar condicionado split, cama king size, Smart 
TV, frigobar, bancada para trabalho, cofre, wi-fi, seca-

O Itapema Beach Resorts by Nobile está todo 

remodelado, sob a ótica da sustentabilidade, 

integrando toda a fauna e flora que compõe o 

complexo hoteleiro, modernizado e adapatado 

as novas tendências do público de alto padrão.

Publieditorial
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dor de cabelos e controle de uso energia através do 
cartão chave.

No Bloco Central também se localizam três suí-
tes diferenciadas, sendo a Suíte Itapema a principal, 
composta de sala com Smart TV, antessala, lavabo, 
ampla sacada com espreguiçadeiras e mesas, suíte e 
banheiro de casal com banheira de hidromassagem.

A área da piscina é a mais desejada do comple-
xo hoteleiro, proporcionando uma vista única e 
exclusiva da praia que banha o hotel. Contempla 
bar molhado, um espaço para crianças e duas raias. 
Há ainda duas piscinas aquecidas cobertas com in-
fraestrutura de saunas seca e úmida a disposição do 
hóspede. O pôr do sol é um dos pontos altos dessa 
experiência, onde o céu, por vezes, adquire a cor 
rosada.

A recepção, totalmente remodelada, é acolhe-

ESTRUTURAS INDEPENDENTES
Independentes à estrutura hoteleira, encontram-se 

o Boulevard, o Ancoradouro, o Bar das Ostras e o Sea 
Beach Club. O Ancoradouro é composto de 20 vagas 
molhadas para embarcações de até 30 pés. O calado 
da área interna do ancoradouro é de 2m50, sendo to-
dos os serviços realizados neste, tratados diretamente 
com seu responsável.

O Bar das Ostras, charmoso espaço gastronômico 
localizado na ilha, é destinado exclusivamente para 
a locação em eventos sociais ou corporativos. Possui 
área de salão de 128m², cozinha equipada, banheiros 
masculino e feminino e uma área externa preparada 
para receber tendas em meio a uma inigualável e exu-
berante vista entre praias (praia brava e praia mansa).

O Sea Beach Club é uma opção paralela aos servi-

dora e ao mesmo tempo ampla o suficiente para 
receber famílias, grupos de eventos, usuários de 
serviços terceirizados do hotel e também visitantes 
do Boulevard.

A estrutura esportiva oferecida dentro do re-
sort é convidativa a todos que prezam qualidade 
de vida, saúde e bem-estar. Alguns destaques são 
o campo de golfe, quadras de tênis, vôlei de praia 
e futebol de grama sintética. Essas modalidades 
recebem amantes dos esportes diariamente e são 
atrativos de lazer para os hóspedes, bem como uma 
excelente opção para campeonatos destas modali-
dades.

O campo de golfe é convidativo ao esporte, ao 
relaxamento e ao contato com a natureza. São 9 
buracos (68 par) dos mais diversos graus de dificul-
dade e obstáculos naturais como lagos e elevações.

ços hoteleiros, pagos à parte, para aquele hóspede ou 
cliente externo que deseje passar o dia em meio aos 
charmosos quiosques, ou simplesmente disfrutar de 
sua deliciosa culinária, ao almoçar no restaurante do 
Beach Club.

O Boulevard, proporciona, seja ao passante ou 
ao hóspede, uma sensação de bem estar, em meio ao 
som das fontes e plantas que circundam os espelhos 
d´água. Vale um passeio com a família para passar 
um tempo em meio a um belo jardim com lojas e 
serviços de alta qualidade.

Estabelecimentos como academia, boutique, loja 
de móveis, galeria de arte e um escritório de arquite-
tura definem os serviços que o Boulevard apresenta, 
além de bares e restaurantes, sala de projeções (cine-
ma), salas de eventos, Piano’s Bar e Pub.
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FPCG COM NOVO COMANDO 
Entrevista com o Presidente

Bernardo Duarte 
Presidente

Bernardo Duarte, e sua vida pessoal.
Sou advogado, milito nas áreas do direito criminal, fa-
mília e sucessões, sou casado com a funcionária públi-
ca do Tribunal de Justiça do Paraná Fabiana Duarte, 
temos uma filha, a Betina, nossa grande paixão.

1- Em que época conheceu o esporte, através de quem, 
e quando começou a praticá-lo?
Conheci o golfe no Graciosa Country Club, era te-
nista desde criança, das quadras sempre via o manto 
verde do Golfe com curiosidade e principalmente ad-
miração pelo espírito de confraternização dos golfis-
tas. Sempre reunidos após as partidas no icônico Bar 
do Golfe.
Em 2002, o clube ofertou aulas gratuitas para menores 
de idade interessados, fiz algumas aulas, gostei, mas 
não dei seguimento e continuei no tênis.
Em 2007, com um grupo de amigos bastante homogê-
neo jogando Golfe, migrei para o Esporte. E realmen-
te me apaixonei. Principalmente pelo fato de existir 
“handicap” e isso tornar qualquer jogador competiti-
vo.

2 - Quais foram seus melhores momentos com o golfe?
Gosto de jogar apostando, tenho algumas boas vitó-
rias nas categorias de acesso como m3 e m4, hoje jogo a 
m2 mas sem muito sucesso. Dificilmente serei scratch.
Sou apaixonado pela adrenalina dos últimos 3 buracos 
de uma partida com “press automático”.
Do golfe criei grandes amizades, alguns foram até 
meus padrinhos de casamento. Dentre estas amizades 
o grupo REMAP se destaca.

4- Sobre o golfe, o que você acha mais desafiador e 
cativante ao entrar em campo?
O mais desafiador no Golfe é vencer a sí mesmo todas 
as vezes que se entra em campo.

5- O que te motivou a tornar-se presidente da FPCG?
Participando dos Torneios do Calendário/Tour Para-
naense e Catarinense percebi que a Federação pode 
fazer melhor o que já faz, principalmente no que diz 
respeito à promoção da integração entre clubes e atle-
tas federados.
Foi a vontade de ver essa instituição de 36 anos en-

tregando mais para o golfista que me motivou a ser 
presidente da FPCG.
 
6- Quais foram os critérios para escolher os diretores?
Montar a diretoria foi simples, me cerquei de amigos 
que entendem muito de Golfe e que são verdadeiros e 
sinceros, sem aduladores.
Procuramos escolher pessoas que jogam Golfe há mui-
to tempo e que participam de competições estaduais 
e nacionais. 
Neste contexto incluímos um representante do Norte 
do Paraná, região forte no Golfe brasileiro.

7- Quais são os projetos e melhorias previstas para a 
gestão de 2019/2020?
Melhorar a prestação de serviços da FPCG, tornar 
mais transparente a política de inscrição nos torneios 
abertos dos clubes, promover a integração entre clu-
bes e atletas e principalmente focar a gestão no joga-
dor de golfe federado, que é quem paga a conta.

8- O que você espera levar dessa trajetória?
Espero terminar a minha gestão com uma FPCG 
mais eficiente, mais realizadora e mais austera do 
que quando assumi. E, se possível, alcançar o objetivo 
de aumentar o número de Golfistas no Paraná, bem 
como em Santa Catarina.
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ABRE CALENDÁRIO
DA FPCG 

O ano de 2019 começou com muita animação 
e um torneio lotado. O calendário de eventos da 
Federação Paranaense e Catarinense de Golfe 
abriu novamente com o Open Royal Golf, tor-
neio válido para ranking estadual, que acontece 
em empreendimento de alto padrão, na cidade de 
Londrina. 

Compondo os 90 golfistas presentes dos clu-
bes do PR e de SC, duas grandes celebridades, 
Galvão Bueno, narrador e apresentador esportivo 
brasileiro e Dagoberto, jogador de futebol que fi-

cou conhecido por causa da atuação no time do 
Atlético Paranaense. Mas, atualmente joga para o 
Londrina Esporte Clube.

Mas não foi nenhuma das celebridades citadas 
que subiram ao pódio. O destaque foi para João 
Paulo Albuquerque, que já atuou como profissio-
nal, mas retornou a jogar nos torneios amadores. 
Foi com dois eagles e cinco birdies que alcançou 
o melhor resultado da categoria masculina para 
tornar-se campeão, com 2 abaixo do par.  Com 
o vice campeonato ficou o juvenil, Arthur Loco-
man dos Santos. Entre as mulheres, a disputa foi 
acirrada, com apenas uma tacada de diferença, 
Eliana Higino do Maringá Golf Club, venceu de 
virada no domingo, da Marcia Ivantes que termi-
nou como vice-campeã. 

OPEN ROYAL GOLF
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O campeão JP disse “Foi mui-
to legal ganhar esse torneio aqui 
na minha cidade. O torneio con-
tou com a participação de vários  
amigos de Curitiba, a organiza-
ção estava nota 10! O Royal Golf 
é um campo muito gostoso e as 
condições estavam excelentes”.

 “Me sinto honrada e 
muito feliz por ter dispu-
tado o Open Royal Golf. 
Considero o campo um dos 
melhores do país. Parabe-
nizo e agradeço o carinho e 
atenção de todos os organi-
zadores desse evento”. – des-
tacou a campeã Eliana Higino.

Patrocinadores: 

Divesa, Weiku, Sabin, Unimed, 
Alpes. Os apoiadores são: Cen-
tury 21, Ecocardio, Zanni, Super 
Mufatto, Tramontina, PGT Ser-
vice, Itamaraty, Panvel, Gastro 
Clínica, Hoftalon, Centro do 
Coração, Copacol, Açaí Wave, 
Irmãos Furuta, Florense e Yplug.

CLASSIFICAÇÃO

M1

Renato da Silva Filho

135 net

Mario Favoretto

137 net

M2

Luiz Maciel

128 net

Eduardo Cinagawa

137 net

M3

Ricardo Imperatriz

136 net

Aparecido Rocha Ribeiro

142 net

M4

Marckus Gomes

78 pontos

Gustavo Vissoci

70 pontos

F1

Isabela Santos

147 net

Miriam Matsuda

148 net

F2

Analia Nasser

57 pontos

Denise Maria Perisse

52 pontos
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UMA DUPLA 
DE SUCESSO!

Em ritmo de festa, no auge do verão, o 9º Aberto 
de Duplas da FPCG iniciou a nova gestão 2019/2020. 
A confraternização entre os golfistas era nítida den-
tro e fora do campo, esse alto astral tornou o ambien-
te muito positivo, favorecendo as tacadas das duplas. 

A escolha do campo foi determinante para o su-
cesso e lotação do torneio. Localizado em uma região 
nobre de Curitiba, o Graciosa Country Club, conta 
com circuito composto por 11 buracos, lago e cascata, 
distribuídos em uma área total de 6.325 jardas. Além 
de ser um campo tradicional da capital, seus greens 
são reconhecidos entre os melhores e mais desafian-
tes do país.

Integrando-se ao belo campo, o Lounge da Ar-
tefacto era o point de encontros, o cuidado da ar-
quiteta, Suelen Parizotto, fez toda a diferença na 

decoração do espaço, tornando o 
ambiente moderno e ao mesmo 
tempo aconchegante. Os golfis-
tas foram surpreendidos com um 
cardápio especial desenvolvido 
para eles, uma mesa de frios e 
antepasto, festa com dj, drinks e 
máquinas de chopp que funcio-
naram o dia todo. 

Outro diferencial notável 
foi o quiosque da Amázzoni no 
campo, ao finalizar o buraco, os 
golfistas podiam degustar uma 

deliciosa gin tônica preparada especialmente para o torneio. Além disso, o “Birdie Challenge” foi uma 
das atrações do campeonato, onde ao fazer um birdie no buraco 05/14 o golfista levava para casa uma 
garrafa de gin Amázzoni, os seis participantes contemplados foram, Diego Veiga, Norton Bianeck, 
Rodrigo Diniz, Rafael Laurnagaray, Marcos Nagano e Cyro Uminski.

Desta vez, a desenvoltura do jogo não dependia apenas de si mesmo, a escolha da dupla era crucial 
para atingir um bom resultado. A parceria formada entre Diego Veiga, vice-presidente da FPCG, e 
o conselheiro Rafael Bernardi foram o grande destaque do dia, sendo os campeões do torneio com 7 
abaixo do par. “Foi um prazer imenso jogar o Aberto de Duplas com o Diego, o campo estava em ex-
celentes condições de jogo, a organização do torneio também surpreendeu! O nosso jogo foi bem pla-
nejado, sem erros prejudiciais!” - ressaltou Rafael Bernardi. “Fiquei muito orgulhoso com a dedicação 
de todos os diretores e colaboradores da FPCG na organização desse evento. O campo estava de pri-
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meira linha, com os greens maravilhosos. Quanto 
ao jogo, o Rafael é meu amigo de longa data, e 
conhecemos muito bem o jogo um do outro. As-
sim, tivemos a competência de jogar dentro da 
nossa estratégia pré estabelecida, e fizemos uma 
excelente volta sem grandes sustos. Sem dúvida, 
um dia e um evento memorável que entrará para 
a história.” – destacou o campeão Diego Veiga.

A dupla que conquistou o vice-campeonato 
foi composta por Ivo Leão e Rodrigo Diniz com 
duas tacadas de diferença, em terceiro ficaram 
André Schelbauer e Roberto Paciornick com 3 
tacadas abaixo do par. Na categoria soma dos ín-
dex até 28, os vencedores foram Edson Abdala e 
Ademir Moro, seguidos de Walter Paixão e Paulo 
Nogueira e Bernardo Bendhack e Diego Aragon. 
Na categoria soma dos índex de 28,1 a 56, os cam-
peões foram Giovani Gionedes e Walter Souza, 
em segundo lugar ficou o ex presidente Sakae Ta-
mura que fazia dupla com o Antenor Neves, em 
terceiro ficou André Klein e Rui Bocchino.

No prêmio especial de Near Pin o campeão 
foi Rodrigo Pinheiro, no Longest Drive Mascu-
lino o campeão foi Diego Aragon e no Longest 
Drive Feminino, a vencedora foi Isabela Santos.

O vice presidente da FPCG e Diretor técnico 
do torneio, Maurício Leão, aponta que “O cam-
po apresentava condições excelentes de jogo, os 
greens estavam perfeitos, impecáveis, o que favo-
receu muito a disputa e proporcionou uma com-
petição muito bacana. A montagem do campo 
foi feita para dificultar o jogo, por se tratar de 
um torneio de duplas onde normalmente os sco-
res são mais baixos. Porém, mesmo com o campo 
preparado para uma dificuldade adicional com 
bandeiras em posições difíceis, velocidade dos 

greens, tees de saída mais longos, os resultados 
foram muito bons. Aproveito para parabenizar 
os campeões de cada categoria e destacar o de-
sempenho do Diego Veiga e do Rafael Bernardi, 
com um resultado de 7 abaixo, bem expressivo. 
O torneio reuniu, sem dúvidas, os melhores jo-
gadores do estado do Paraná e de Santa Cata-
rina, todos com um nível técnico bem elevado, 
várias duplas com chances de ganhar a disputa 
no gross”. 

Patrocinadores: Amázzoni, Suelen Parizotto, 
Artefacto e Otello. Apoio: Sferriê. O evento con-
tou também com o patrocínio via Lei de Incen-
tivo ao Esporte das seguintes empresas: Condor, 
Mili, Consórcio Servopa e Bree.
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Novamente diversos gol-
fistas paranaenses se reuni-
ram para realizar um Aberto 
de grande sucesso! Desta vez, 
o encontro foi no campo 
do Santa Mônica Clube de 
Campo, localizado na região 
metropolitana de Curitiba. 
O evento contou com a par-
ticipação de mais de 70 joga-
dores no mês de março que 
fizeram bonito durante todo 
o campeonato. Os grandes 
campeões desta edição foram 
Eduardo Leal e Zenilda Al-
ves dos Santos.

Eduardo Leal, terminou 
a primeira rodada empata-
do em segundo lugar com 
outros dois golfistas, mas no 
domingo, recuperou seu jogo 
e levou o título do ano com 
a soma de 153 tacadas. Como 
vice-campeão ficou Diego Veiga, vice presi-
dente da FPCG, com apenas uma tacada de 
diferença do grande campeão. 

Entre as mulheres, Zenilda Alves de Souza foi bi-cam-
peã com 176 tacadas, vencendo pelo segundo ano con-
secutivo este Aberto. A vice-campeã foi Maria Cristina 
Bueno, do Ponta Grossa Golf Club, com 182. 

“Já fui campeão de quatro Abertos, me sinto muito ale-
gre por essa conquista! Foi um prazer poder jogar ao lado 
de jovens e ter um bom desempenho competitivo, mais 
feliz ainda por disputar o campeonato ao lado do Diego 
Veiga, que considero um dos melhores jogadores da atua-
lidade. O fato de ser um associado e conhecer bem o cam-
po, as armadilhas, as caídas, a velocidade dos greens, com 
certeza, foi um diferencial meu comparado com os joga-
dores que vieram de fora” - complementa Eduardo Leal.
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“Ganhar, sempre 
é muito bom! Prin-
cipalmente quando a 
gente joga bem, ape-
sar de não ter muitas 
mulheres participan-
do, minha parceira de 
jogo, Maria Cristina 
Bueno foi uma ótima 
jogadora. Foi um jogo 
bem disputado, en-
tão fiquei muito feliz 
pela minha vitória. O 
campo é difícil, bem 
cansativo, mas estava 
em perfeitas condi-
ções, principalmente 
os greens.” Disse a campeã Zenilda Alves de Souza. 

Um dos diferenciais do torneio foi sem dúvidas a programação so-
cial, onde foi servido um delicioso churrasco que reunia os golfistas 
em clima de confraternização, próximo da secretaria do golfe. 

“A edição de 2019 do Aberto do Santa Mônica superou a edição 
anterior, devido as obras que estamos fazendo nessa gestão, o golfe 
Moniquense vem a cada dia evoluindo com novos adeptos a prática 
do esporte, o conselho diretor do clube sempre está atento as evolu-
ções esportivas no Santa Mônica, no golfe seguimos a mesma linha de 
trabalho para que nossos associados sempre estejam na vanguarda de 
todas as novidades, continuamos no trabalho e cada vez mais melho-
rando todas as obras de melhoramento no campo. Os praticantes de 
golfe no clube vêm cada vez mais colhendo resultados sejam nas com-
petições internos como também nas competições abertos de clubes 
co-irmãos”. Disse o Diretor de Golfe, Licir Brito.

CLASSIFICAÇÃO

M1

Geraldo Passareli

145 net

José Benedito Carvalho

145 net

M2

Edenir Oliveira

137 net

José Lima Santos Junior

139 net

M3

Adriano Bidá

136 net

Daoud Nasser

138 net

M4

Carlos Gustavo Marcondes

81 pontos

Dionísio Ribas Neto

76 pontos

F1

Eli Mariot

147 net

F2

Analia Nasser

64 pontos

Keda Ivanchechen

55 pontos

CLASSIFICAÇÃO

M1

Geraldo Passareli

145 net

José Benedito Carvalho

145 net

M2

Edenir Oliveira

137 net

José Lima Santos Junior

139 net

M3

Adriano Bidá

136 net

Daoud Nasser

138 net

M4

Carlos Gustavo Marcondes

81 pontos

Dionísio Ribas Neto

76 pontos

F1

Eli Mariot

147 net

F2

Analia Nasser

64 pontos

Keda Ivanchechen

55 pontos
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TORNEIO MAIS TRADICIONAL DA CAPITAL 
PARANAENSE TEM COMO CAMPEÕES 
RODRIGO DINIZ E ROBERTA COMODO

Tradicionalmente o Aberto de Golf 
Cidade de Curitiba acontece no campo 
do Graciosa Country Club, no final de 
semana da páscoa. Neste ano, a proposta 
foi de adiantar a data e mesmo com essa 
mudança as vagas disponíveis lotaram 
antes mesmo do encerramento das ins-
crições.

O campeonato válido para os ran-
kings nacional e mundial recebe apoio 
da Confederação Brasileira de Golfe. 
Este ano o campeonato recebeu cinco 
dos top10 do ranking nacional, além de 
golfistas de diversos estados do Brasil, 
golfistas internacionais também estive-
ram presentes. Os grandes campeões da 
principal categoria foram Rodrigo Diniz 
e Roberta Comodo. 

Eu ganhei como amador este torneio 
em 1995, depois como profissional em 

2000 e agora como amador em 2019. Um 
torneio tradicional do Brasil, muito im-
portante para o calendário nacional, que 
recebe diversos golfistas top do ranking. 

Eu gosto muito de jogar no Graciosa, 
apesar de jogar poucos torneio durante 
o ano, em média de 3, mas este eu faço 
questão de jogar. O tempo estava instá-
vel, a chuva atrapalhou um pouco, mas 

me deu mais concentração. As condições 
do campo estavam impecáveis, parabeni-
zo o clube, o Presidente, o Capitão, pois 
deixam o campo espetacular, perfeito! O 

que facilitou no meu desempenho.
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Estou muito satisfeito e feliz, 
ter vencido novamente depois de 
19 anos, mesmo treinando uma 
vez por semana.” Disse o campeão 
Rodrigo Diniz, do Clube Curi-
tibano, que finalizou a disputa 
com 11 birdies e 2 eagles, total de 
6 abaixo do par.  O vice-campeão 
foi o juvenil Guilherme Grin-
berg, do São Paulo Golf Club, 
com apenas duas tacadas de dife-
rença, com 209, total de 4 abaixo.

“O Aberto da Cidade de 
Curitiba foi maravilhoso! Cam-
po estava impecável, melhores 
condições possíveis para jogar e 
o tempo colaborou, pelo menos 
para quem jogou de manhã, o 
trabalho da secretaria do golfe, 
starter, federação e funcionários 
do campo foi excelente. A com-
panhia de jogo foi super agradá-
vel nos três dias, é o campeonato 
que eu adoro jogar e espero o ano 
todo por ele.” – disse a campeã 

Roberta Comodo, jogadora local, 
que assumiu a liderança durante 
todo o torneio, fazendo as melho-
res voltas e vencendo com folga, 
com um total de 240 tacadas.  A 
vice-campeã foi Zenilda Alves 
de Souza, do Alphaville Graciosa 
Clube, que terminou com 251 ta-
cadas. 

Para o presidente do clube, 
Glaucio Bley Filho, o torneio mais 
uma vez foi um sucesso. “Organi-
zamos a competição com todo o 
cuidado e carinho, atraindo um 
grande número de atletas. Mes-
mo com as condições climáticas 
desfavoráveis na primeira etapa, 
o torneio manteve um nível altís-
simo”, explica ele. “É um esporte 
que agrega desde crianças até os 
mais velhos. A possibilidade de 
jogarem todos juntos, reunidos 
pelos handicap, é muito bacana. 
Então esse clima de congraça-
mento é o que importa”, conclui.

CLASSIFICAÇÃO

M1

Edgar Prim

212 net

José Bianeck

215 net

M2

Eduardo Cinagawa

209 net

Saulo Bertoldo

209 net

M3

Guilherme Monteiro

131 net

Laercio de Mello

132 net

M4

Henrique Andreazza

128 net

Marcos Valente

130 net

F1

Angela NinnoLeite

212 net

Adriana Melo

222 net

F2

Luiza Rudy

135 net

Sofia Rudy

139 net

F3

Victoria Cavali

137 net

Raquel Dombroski

137 net

Solange Arnizaut

143 net
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O golfe é um esporte predominantemen-
te masculino, mas a Federação Paranaense e 
Catarinense de Golfe deseja ampliar o cená-
rio e modificar essa realidade. A nova dire-
tora feminina, Leslie Bocchino, iniciou suas 
atividades com a nova gestão, tornando-se a 
responsável pela movimentação do golfe femi-
nino do Paraná e em Santa Catarina.

MULHERES EM CAMPO

O Circuito Best Golf, desenvolvido há 6 
anos, é um dos maiores circuito femininos 
de golfe no Brasil, cujo objetivo principal é 
a confraternização entre os clubes, além de 
estimular o espírito competitivo e desporti-
vo entre as golfistas da FPCG. Neste ano as 
etapas acontecem respectivamente nos clubes 
Joinville Country Club, Clube Curitibano, 
Alphaville Graciosa Clube e Graciosa Cou-
ntry Club.  Além deste grande Circuito, a 
Federação desenvolveu o Torneio de Duplas 
Femininas, onde as tacadas acontecem alter-
nadamente entre as duplas, possibilitando 
uma maior interação entre mulheres. 

Leslie conta seu envolvimento com o 
golfe “Conheci o esporte através de um 
presente da minha irmã para meu filho, 
um jogo de tacos, ele se encantou com 

o golfe e desde então me convenceu 
a praticar junto com ele. Sobre ter 

entrado na diretoria da FPCG, minha 
motivação foi o amor pelo esporte e a 
vontade de incentivar mais mulheres 
a jogarem e as que já jogam há nunca 

pararem. Meu projeto para essa 
gestão é a união entre as golfistas, 

levando alegria, grandes parcerias e 
ensinamentos para a vida!.
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Calendário

JUNHO JULHO
07 a 09 - Faldo Series South America 
Championship 2019

 
  

Porto Alegre Country Club (Porto Alegre) (Ranking 
Nacional e Mundial) 

04 a 07 - 89º Campeonato Amador do Brasil  
Campo Olímpico de Golfe (Rio de Janeiro) (Ranking 
Nacional e Mundial) 

08 e 09 - V Aberto das Cataratas     
Iguassu Falls Golf Resort (Foz do Iguaçu) (Ranking 
Estadual) 

13 e 14 – Interclubes
Joinville Country Club 

24 a 26 - 30º Campeonato Brasileiro Amador
Pré-Juvenil e Juvenil

 
 

Clube Curitibano (Quatro Barras-PR) (Ranking 
Nacional Juvenil e Mundial) 
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Muitos golfistas buscam mais distância no 
driver, mas geralmente acabam forçando mais seu 
movimento, onde acabam assim perdendo con-
sistência e até mesmo a potência desejada.

Felizmente com o avanço da tecnologia, hoje é 
possível ganhar algumas boas jardas com peque-
nos ajustes, mantendo assim a mesma velocidade 
e simplesmente ajustando o ângulo de ataque.

Hoje em nossa academia usamos o trackman, 
equipamento utilizado pelos melhores jogado-
res do mundo para diagnosticar as possíveis fra-
quezas na batida da bola, e na figura abaixo do 
trackman é possível ver dois swings com a mesma 

velocidade (95 mph), porém, com uma grande di-
ferença, o ângulo de ataque, que com este simples 
ajuste é possível ganhar 25 jardas, além de alterar 
positivamente outros aspectos do voo da bola.

O ângulo de ataque, faz referência a forma que 
seu taco chega na bola, ou seja, se o mesmo esti-
ver negativo, é porque o taco está chegando na 
descendente no momento de impacto, e quando 
o mesmo está positivo, é porque o mesmo está 
encontrando a bola na ascendente. Monitore sua 
batida e encontre a posição ideal para atingir o 
seu potencial!

Ganhe mais distância!

Luiz Felipe Miyamura

Descrição: 

Luiz Felipe Miyamura é nacional coach regional da Confederação Brasileira de Golfe, 
membro do instituto americano de performance da Titleist e treinador 
dos principais jogadores de alta performance do país. 

Bons treinos e bom jogo!

Dica do Pro
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No dia 30 de março foi realizado o torneio 
mensal interno no Las Palmas Golf & Country 
Club, localizado em São José dos Pinhais, com 
a presença de 88 jogadores e amantes do espor-
te. O destaque do evento foi o belíssimo troféu 
especial feito em aço escovado e vidro com base 
de madeira, medindo 34 centímetros.

Competição interna, 
evento animado

A competição, que teve como modalida-
de Stroke Play, teve início às 8h da manhã e o 
evento contou com uma parada estratégica com 
almoço de confraternização entre os competi-
dores e familiares. “A ideia é fomentar o esporte 
com eventos exclusivos, que tenham no seu for-
mato diversão aliada ao esporte com a sofistica-
ção que os golfistas. É um momento para jogar e 
curtir a família”, explica Fábio Trisotto, gestor 
do grupo Novocom proprietário da marca Gol-
fe & Lazer.

Entre os competidores estavam as categorias 
Damas (categoria única), Cavalheiros (categoria 
ouro, prata e bronze) e Juvenil (categoria única) 
e melhor gross.

Torneio interno
no Las Palmas reúne 
mais de 80 golfistas 
em evento especial
Da redação
Fotos Daniel Mafra

Amor ao golfe,     
ao clube, à diversão
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Clube
O evento teve patrocínio da Golfe&Lazer e Grafo Arquitetura, que 

sortearam grande número brindes para os convidados com o auxílio 
de marcas parceiras. Na oportunidade foi apresentado para os golfistas 
o novo formato de administração dos espaços publicitários que será 
coordenado pelo Grupo NovoCom junto ao clube. 
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O lugar perfeito para sua 
família junto à natureza

O Residencial Village Hill Golf & 
Termas Residence redefine o conceito de 
morar bem, pois preza pela integração 
perfeita entre a natureza, o conforto, a 
tranquilidade e o bem-estar. Conta com 
44 hectares de área verde, lagos, praças e 
completa infraestrutura urbana e de la-
zer com quadras de tênis, parque infantil 
e exclusivo campo de golfe. Pronto para 
construir a casa dos seus sonhos num pa-
raíso.

A infraestrutura de alto padrão oferece 
78 lotes residenciais de 1008 m² a 2.059m² 
e uma extensa área de mata preservada. 
Além da integração total entre os lotes e o 
exclusivo campo de golfe, você e sua famí-
lia poderão aproveitar todas as opções de 
lazer e segurança, para que você tenha em 
casa prazer semelhante ao de tirar férias.

A localização privilegiada faz do Vil-
lage Hill, em Aratiba, Rio Grande do Sul, 
é uma excelente opção para investir ou 
morar. O condomínio dispõe de uma na-
tureza espetacular que vai proporcionar a 
você e a sua família viver nesse ambiente 
especial e a poucos minutos do centro da 
cidade. Aqui a natureza é muito mais do 
que uma bela vista na janela. Ela é a es-
sência para se viver com mais qualidade 
de vida.

Publieditorial
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Segurança

Pensando no bem-estar e na seguran-
ça dos seus moradores o condomínio é 
monitorado por câmeras de segurança 
e serviço de portaria 24 horas por dia. 
Os acessos ao interior do residencial 
serão permitidos apenas para pessoas 
cadastradas e através de identificação 
biométrica, proporcionando para os 
moradores a tranquilidade que eles 
merecem.

Mais informações:
www.vi l lagehi l l .com.br

 (47)  99282-1331 

Áreas de Lazer

O Empreendimento contempla seus moradores com Áreas 
de Lazer para todas as idades. Nossa estrutura conta com 
Centro Ecumênico, Club House, Área Esportiva, Quadra de 
Tênis e Área de lazer Infantil.

Campo de Golfe

Para os amantes do Golf o Village Hill proporcionará expe-
riências únicas. Com um belíssimo campo de nove buracos 
cercado pela natureza dos montes e composto por bancas de 
areia, pequenos lagos e outros obstáculos que tornam cada 
tacada um novo desafio.
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Tratamentos de ponta, 
profissionais qualificados 
e muita experiência!

De uma clínica de pequeno porte no centro de Joinville para um grande 
centro odontológico com soluções tecnológicas e digitais. Esse foi o 
caminho percorrido pelo Studio Bucal nos últimos anos em um trajeto 
concluído com muito esforço.

Por Maurício Felipe Sliva Hardt

Em 2002, o Studio Bucal atendia em 
uma clínica de pequeno porte, já com 
alguns profissionais de diferentes espe-
cialidades, mas sempre vindos de outros 
consultórios. Lá, tínhamos o sonho de 
podermos ter todos os especialistas e 
os melhores equipamentos de diagnós-
tico e solução tecnológica e digital para 
atender toda a demanda de clientes em 
apenas um espaço.

No nosso sonho, esperávamos ter 
esse espaço completo em 2022, quando 
completaríamos 20 anos de clínica. No 
entanto, alcançamos nosso objetivo cin-
co anos antes do esperado, em 2017!

Atualmente, todos os profissionais 
que trabalham no Studio Bucal têm pelo 
menos uma ou mais especializações em 
centros renomados e buscam constantes 
atualizações no Brasil e no exterior.

Publieditorial
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Na área tecnológica, somos os pioneiros em 
escaneamento intrabucal com tecnologia CAD 
CAM em Joinville e desde 2010 nossas porcelanas 
individuais são confeccionadas sem moldagem.

E mais! Além dos tratamentos convencionais, 
também oferecemos diferentes comodidades e 
equipamentos inovadores para facilitar o atendi-
mento e conforto do cliente, como anestesia sem 
agulha e a anestesia computadorizada que per-
mite a aplicação apenas no dente em tratamento 
sem afetar os movimentos da boca.

Oferecemos também o scanner preventivo de 
câncer bucal, tomografia 3D digital, raio-x pano-
râmico digital, equipamento para ozonioterapia 
odontológica, microscópio para tratamentos de 
canal e acabamentos de tratamentos estéticos.

Sem contar os implantes com cirurgia sem 
corte, o planejamento virtual para tratamentos 
estéticos, equipamento para sedação consciente 
com óxido nitroso, sedação médica e a realização 
de cirurgias plásticas pelo cirurgião plástico Dr. 

Romes Ayub, com mais de 15 
anos de experiência no merca-
do realizando harmonizações 
faciais e cirurgias plásticas em 
geral. De maneira completa, o 
Studio Bucal consegue ofere-
cer um espaço 360 graus com 
tudo aquilo que é necessário 
para cuidar da sua saúde e dos 
seus sonhos.

Queremos continuar a ser sempre o centro de 
referência em tecnologia e inovação odontológi-
ca que somos hoje. Estamos sempre buscando as 
tendências do mercado odontológico, principal-

mente de forma internacional, como a nossa pre-
sença na maior feira de odontologia do mundo: 
a IDS (International Dental Show), na cidade de 
Colônia, na Alemanha.

Nessa feira, tudo que tende a ser lançado no 
mundo odontológico é apresentado de forma a 
facilitar e acelerar os processos odontológicos. 
Conhecendo as inovações do mercado que pode-
mos trazer para o Brasil, nós buscamos nos atua-
lizar para receber em nossa clínica, os melhores 
avanços tecnológicos da área.

Dessa forma, nós, do Studio Bucal, queremos 
continuar oferecendo o cuidado e a excelência 
que os nossos clientes merecem de forma inova-
dora e profissional!
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XXV ABERTO 
DE GOLF

LAS PALMAS
Taça Comendador 
Cyro Pellizzari

O tempo instável não colaborou com os golfistas 
que lotaram o campo do Las Palmas Golf & Country 
Club, neste último final de semana de abril. A chuva 
que caiu durante a madrugada de sábado, e no período 
da manhã de domingo deixaram o campo sem condi-
ções de jogo, tendo que ser cancelado e validado ape-
nas o resultado do primeiro dia. 

Mas os golfistas não desanimaram por conta desta 
ocasião, apesar do tempo chuvoso, o clima do torneio 
em si estava muito agradável. O clube preparou uma 
grande programação social, servindo café da manhã 
nos dias de jogos, no Hotel La Dolce Vita, além de um 
delicioso almoço com costela fogo de chão. O Lounge 
que os recepcionava ficou sempre movimentado, com 
música instrumental ao vivo e decorado pela loja Sier-
ra foi o grande destaque do social.

Torneio reuniu os melhores 
golfistas do Paraná 
e Santa Catarina em evento 
exclusivo

Da redação
Fotos Phelippe Birckholz
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Os grandes campeões deste edição foram Jair Benke Jr e Maria 
Cristina Bueno, do Pine Hill e Ponta Grossa Golf Club, respecti-
vamente. Benke fez uma ótima volta, sendo o único a terminar o 
torneio abaixo do par, total de 4 abaixo. “Fui campeão deste Aberto 
também no ano passado, com uma diferença de 13 tacadas do segun-
do lugar. No primeiro dia coloquei em prática a estratégia montada 
com meu professor Head Pro do Pine Hill, Pablo de La Rua, porém 
outros profissionais também fizeram a diferença no meu desempe-
nho minha psicóloga, fisioterapeuta, nutricionistas e os personais 
da academia que me ajudam diariamente. Só tenho a parabenizar o 
clube Las Palmas pela organização do evento, por mais que o campo 
não estivesse em perfeitas condições, devido às chuvas, com certeza 
todos fizeram a sua parte para deixar o campo bom para receber 
jogadores de todo o Paraná.” Diz o campeão do torneio. O vice da 
categoria geral masculina foi Renato da Silva Filho, com 71 gross. 

Maria Cristina Bueno venceu com 76 gross, duas tacadas de dife-
rença da vice Adriana Melo. 

A campeã afirma que “É com imensa satisfação, que venho parabe-
nizar a diretoria do clube Las Palmas, pela realização do XXV Aberto, 
proporcionaram um fantástico torneio, o campo estava em excelentes 
condições de jogo. Aos patrocinadores, Revista Golf&Lazer, Grafo 
Arquitetura, Santos Advocacia, Examini e Lojas Sierra meu agra-
decimento pelo investimento, confiança e carinho na realização do 
evento. Em especial, por fim, mas não menos importante meu agrade-
cimento a Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, Presidente 
Bernardo, João, Enzo e Adriano pela dedicação para com os golfistas.”

O Presidente do Clube Antenor Neves Jr diz contente que “Re-
cebemos jogadores de todas as categorias e clubes, um número 
bastante expressivo de participantes, que disputam ativamente no 
Ranking Estadual e juvenis do projeto de Novos Talentos, já federa-
dos. A chancela publicitária da Revista Golf&Lazer, deu um brilho 
especial na decoração, com Lounge, e instalação de algumas novas 
placas nos tees de saída. A cerimônia de premiação contou com a 
presença de toda Diretoria da FPCG, com a palavra do Presidente 
Bernardo Duarte em referência ao evento. Em nome de toda a di-
retoria e associados do clube, agradeço a presença e prestígio dos 
amigos do Las Palmas Golf & Country Club.”
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NET 
Eli Mariot 79

Takako Inushi 78
Beatriz Carrer 71

PONTOS 
Eduardo Martin 39
Amilcar Garcia 40

Manoel Schwartz 47

NET 
Ismael Alves dos Santos 64

Carlos Ivo Haas 62
Paulo Jensen 60

NET 

3º Lugar Raphael Rosa 70

2º Lugar Francisco Carrer 70

1º Lugar Francisco Ferelle 69

NET 

3º Lugar Anderson Stachechen 70

2º Lugar Pedro Henrique dos Santos 68

1º Lugar Paulo Nogueira 67

GROSS

78

GROSS

71

GROSS

76

GROSS
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VICE-CAMPEÃ

Renato da Silva Filho 

VICE-CAMPEÃO

Adriana Melo 

M1

Maria Cristina Bueno 

CAMPEÃO

Jair Benke Junior 

CAMPEÃ

M2

F1

M4

3º Lugar 
2º Lugar 
1º Lugar 

3º Lugar 
2º Lugar 
1º Lugar 

3º Lugar 
2º Lugar 
1º Lugar 

PREMIAÇÃO
XXV ABERTO
LAS PALMAS
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A golfista brasileira é um 
fenômeno pela sua habilida-
de e resiliência e é convidada 
para os principais eventos do 
segmento no mundo, como o 
Galvão Bueno  Invitational  – 
um dos principais torneios de 
golfe da América do Sul. Gra-
ci Golfe, como é conhecida, já 
jogou nos campos da Califór-
nia, Miami, Orlando (Torneio 
Bem, Amigos!, do SporTV), 
México, República Dominica-
na, Jamaica, Argentina, Uru-
guai e Portugal, onde esteve em 
novembro do último ano.

Catarinense
e influencer

Natural de Santa Catarina,  
Graci sempre praticou espor-
tes em equipe, como vôlei e 
basquete, mas quando se mu-
dou para Cuiabá, buscou algo 
que pudesse ser praticado de 
forma individual e encontrou 
no golfe a melhor opção. “Logo 
no início eu percebi muitos be-
nefícios no golfe para a saúde 
e passei a me dedicar cada vez 
mais”, conta a esportista.

A dedicação fez com que a 
nutricionista buscasse ferra-
mentas para promover o espor-
te, já que ele não contava com 
muitos praticantes. “Eu não en-
tendia porque um esporte tão 

Graciela Zermiani
A mulher do golfe no Brasil!
A golfista é uma das principais referências do esporte no País
e faz parte de uma seleta lista de personalidades femininas do golfe

maravilhoso para o corpo e para a 
mente não atraía mais pessoas”, diz.
Foi então que ela decidiu criar um 
perfil no Instagram (@gracigolfe) 
para divulgar o golfe e buscar mais 
interessados que quisessem dividir 
experiências no esporte.

A partir desse canal, muita gen-
te passou a enviar dúvidas e pe-
didos de ajuda para ingressar no 
esporte, tanto no Brasil, quanto 
fora dele. “Comecei a entender que 
as pessoas não praticavam golfe por 
pura falta de conhecimento”, relata 
ela, que tem quase 35 mil seguido-
res segmentados.

Como as dúvidas que chegavam 
pelo Instagram eram recorrentes, a 
golfista criou um canal no YouTu-
be (Graci Golfe), com vídeos escla-
recendo as principais dúvidas dos 
iniciantes, roteiro de campos no 
Brasil, entrevistas com personali-
dades do esporte, etc.

Recentemente foi convidada 
para fazer um tour pelo Canadá 
participando de uma plataforma 
mundial de divulgação do esporte, 
mostrando os melhores campos de 
golfe com toda alegria brasileira!

Nossa colunista
Para rechear ainda mais as nos-
sas páginas, a partir desta edição 
Graci Golfe trará as novidades 
das suas viagem e conquistas  às 
edições da G&L como colunista 
especial.  Acompanhem!
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A falta de atividades que estimulam o 
corpo e a mente pode ocasionar perdas de 
aptidões físicas e cognitivas. Atividades 
prazerosas, desafiadoras e estimulantes 
como cursos de artes são ótimos hobbies 
e passatempos para quem se encontra na 
terceira idade, não apenas por serem uma 
forma de lazer, mas por proporcionarem 
benefícios à saúde mental e corporal de 
quem as pratica.

Benefícios da arte
na terceira idade!

Conversamos com a professora Hilda Natume, pianista e 
mestra em educação, cuja pesquisa recente tratou da musica-
lização na terceira idade e seus resultados na ativação de  me-
mórias e sentidos. A professora observou durante as práticas 
pedagógicas que experimentou em pesquisa, que os idosos es-
tão abertos. “Eles querem aprender coisas novas, aprender mú-
sica, artesanato, dança, querem aprender coisas divertidas. E 
nós, da educação, temos que respeitar o tempo de aprendizado 
deles.” A professora explica que quem está na terceira idade 
não está esgotado em termos de experiências e, além de recor-
dar memórias antigas, ainda há muito espaço para o aprendi-
zado de coisas novas. A professora Hilda, que trabalha com as 
práticas de arte na maturidade no Belas Artes Joinville conta 
que “os idosos querem aprender sem pressa, no tempo deles.”

Os benefícios são muitos, vão da coor-
denação motora à memória, do convívio so-
cial à reconquista da autoestima. De acordo 
com a professora e pianista, “eles se sentem 
importantes, úteis, sentem que ainda po-
dem realizar os sonhos”. E, de fato, nunca é 
tarde para realizar um sonho. 

Rua Aubé, 427 / Saguaçu / (47) 3026.1816
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Os milionários da velocidade

A nossa redação traz um pouco de sonho para os amantes
do automobilismo. Conheça os cinco carros mais caros do mundo!

Da redação
Fotos Divulgação

Você certamente já ouviu falar de supercarros e hipercarros. Na lista estão as maravilhas 
como Bugatti Chiron, Bugatti Divo, Lamborghini Veneno Roadster, Aston Martin Valkyrie 
e muito mais. Essas belezas custam de 1 a 5 milhões de dólares. No entanto, esses não 
são os carros mais caros do mundo! Existem muitos outros automóveis com preços 
que soam para lá de absurdos.

1. 1962 Ferrari 250 GTO
($48.4 milhões)

Em 2014 já havia um Ferrari 250 GTO Ber-
linetta 1962-1963 vendido por $ 38,1 milhões. E 
em 2018, a Ferrari 250 GTO, de 1962 quebrou 
novamente o recorde, sendo vendido por $ 48,4 
milhões no leilão de 2018 da Sotheby’s, em Peb-
ble Beach Concours d’Elegance.

Originalmente, havia apenas 36 Ferrari 250 
GTO construídos de 1962-1964. O modelo co-
lheu muitas grandes conquistas, incluindo o 
Tour de France Automobile de 1963 e 1964. Até 
hoje, ele ainda está entre os carros mais bada-

lados, com vários prêmios como o oitavo lugar entre os Top Sports Cars da década de 1960 (da Sports Car 
International em 2004) e foi até indicado como o melhor carro esportivo de todos os tempos. O Motor 
Trend Classic também o colocou em primeiro lugar nas “Maiores Ferraris de Todos os Tempos”, enquanto 
a Popular Mechanics o considerou como o “Carro Mais Quente de Todos os Tempos”. 

54

Luxo





2. 1957 Ferrari 335 
Sport Scaglietti ($35.7 
milhões)

Vindo em segundo lugar en-
tre os carros mais caros até o mo-
mento, temos a Ferrari 335 Sport 
Scaglietti, de 1957. É um carro de 
incrível histórico de corridas com 
várias conquistas: foi uma vez diri-
gido por Hawthorn e Musso e ter-
minou em quarto lugar no Grande 
Prêmio da Suécia de 1957. Então, 
no Grande Prêmio da Venezuela, a 
dupla atingiu o segundo lugar com 
o carro e, finalmente, conseguiu o 
campeonato para a Ferrari à fren-
te de Maserati. O carro foi vendido 
por US $ 35,7 milhões no leilão Art-
curial Paris Rétromobile 2016.

3. 1954 Mercedes-Benz W196 ($29.6 milhões)
Dirigido por Juan Manuel Fangio, este Mercedes-Benz W196, de 1954, teve uma carreira excepcio-

nal. Venceu, com Fangio, em 1954, os Grande Prêmio da Alemanha, conquistando logo depois uma 
segunda vitória consecutiva em 1954 na Suíça. O carro não é apenas raro por ser um excelente recorde 
de corrida, mas também porque é o único modelo com chassis 00006/54 de propriedade de mãos 
privadas. O carro acabou sendo vendido por incríveis $ 29,6 milhões no leilão da Bonhams, em 2013, 
no Goodwood Festival of Speed.
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4. 1956 Ferrari
290 MM
($28.05 milhões)

Mais uma vez, temos um 
carro de corrida hiper-raro da 
Ferrari: o Ferrari 290 MM, de 
1956. Este carro tem uma his-
tória de corrida excepcional. 
Este chassis-0626 Ferrari 290 
MM foi originalmente cons-
truído para o famoso piloto Juan Manuel Fangio, que dominou as corridas de Fórmula 1. Em 1956, 
Fangio trouxe este carro para a Mille Miglia, de 1956, e apesar das chuvas torrenciais da Itália, Fangio 
e sua fiel Ferrari ainda conseguiram terminar em quarto lugar no geral. No leilão de 2015 da RM So-
theby’s, o carro foi vendido por $ 28,05 milhões.

5. 1967 Ferrari 275 GTB/4*S N.A.R.T. Spider
($27.5 millhões)

O 1967 Ferrari 275 GTB / 4 * S N.A.R.T. Spider é outra Ferrari extremamente rara, com apenas 10 
unidades no mundo. Todos eles só podiam ser comprados de Luigi Chinetti, proprietário da North 
American Racing Team (que também explica o nome “N.A.R.T.”). Um dos Ferrari 275 GTB / 4 * S 
N.A.R.T. Spider, em particular, foi comprado por Eddie Smith, da Carolina do Norte, que usou o 
carro por 45 anos. Quando Eddie Smith faleceu em 2007, o carro foi mantido por seu filho Eddie Jr.

Posteriormente, Eddie vendeu a beleza por acreditar que o carro seria desperdiçado se 
ficasse apenas no seu hangar. O carro foi colcado a venda no leilão da RM Sotheby’s 
Monterey 2013 e o dinheiro foi utilizado para caridade.
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LE MOULIN
Por Joice Sarmento

Esta edição de maio é uma 

grande celebração de lança-

mento da linha de óculos de sol 

com a marca Golf&Lazer, que 

traz para a revista, junto com 

a sua coleção, um editorial de 

moda inspirador que une mar-

cas conceituadas da cidade de 

Joinville e sua cultura e gastro-

nomia local, em um estilo pari-

siense - elegante e encantador.
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Quadrados e grandes esse modelo que é uma das trends 

das passarelas internacionais, complementa o look com 

sofisticação e elegância. Nas composições de inverno,

por ter esse mood pesado envolto pelo acetato e lentes

pretas, funciona como um acessório a mais.
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A releitura do modelo gatinho somado à lente 

arredondada e grande transita entre um style 

moderno e retrô. Complementando o look: joias 

da Fran Duarte Acessórios e sua coleção Maria 

Dolores, que é inspirada na essência poética 

e espírito rebelde, refletindo aquilo que cada 

mulher possui demais belo em seu interior.
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Lentes pretas com armações de 

contraste imprimem personali-

dade ao look em uma proposta 

moderna junto ao vestido e bolsa 

de couro da loja Princesa. Uma 

combinação elegante e tão char-

mosa quanto o bistrô Nina Marie, 

que é inspirado no filme parisien-

se Amelie Poulain. Além de sua 

excelente gastronomia deixa Jo-

inville mais conectada com a arte 

com lindas obras em quadros de 

decoração e música clássica em 

um ambiente aconchegante e 

acolhedor. Um style ideal para 

desfrutar a la Paris.
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Clássica e livre para ser o que quiser com o modelo gatinho 

bicolor. Perfeito para o local escolhido, que segundo a narrativa 

de Isac Ness sobre a personagem Amelie Poulain, na qual o bis-

trô é inspirado: “Não existe coisa mais bonita que uma mulher 

livre para o que quiser ser. ”
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As armações com diferentes ti-

pos de padronagens de bichos 

colocam para fora sua personali-

dade, agregando ousadia e estilo 

ao look principalmente quando in-

crementado com as peças certas 

da cabeça aos pés.

Produção de moda:
Joice Sarmento / @joicesarmento

Fotografia:
Phelippe Birckholz / @phelippe.b

Agradecimentos:
Loja princesa / @lojaprincesa
Bistrô Nina Marie / @ninamariecafebistro
Fran Duarte Acessórios / @franduarte_acessorios
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Bons vinhos 
e belas 
paisagens

Tratando-se 
de vinhos, 
o novíssimo 
mundo é a Serra 
Catarinense
Por Gil Karlos Ferri

Cada vez mais, os vinhos finos e espumantes 
produzidos no terroir de altitude de Santa Cata-
rina estão conquistando qualidade, apreciadores 
e fama internacional. O enoturismo também vem 
ganhando força nesta região, atraindo visitantes 
para experiências enogastronômicas repletas de 
novas sensações.

Na Serra Catarinense, a experiência de degus-
tar bons vinhos é enriquecida pela exuberância 
de paisagens com montanhas, araucárias, campos 
e vinhedos que representam um atrativo único a 
nível mundial.

Já pensou em harmonizar vinhos com paisa-
gens? Com esse objetivo, preparei algumas dicas 
de vinhos e vinícolas com cenários inesquecíveis.

Thera Rosé (2016)
Produzido com uvas Syrah, Merlot e Caber-

net Franc, apresenta notas de frutos vermelhos, 
toques cítricos e florais. Sua acidez equilibrada 
revela uma agradável mineralidade, aspecto típi-
co dos vinhos da região serrana de Santa Cata-
rina.

A vinícola Thera, localizada próxima da BR-
282, em Bom Retiro, conta com winebar e espa-
ço para eventos, construídos em harmonia com a 
paisagem entre campos, lagos e florestas de arau-
cárias.

Villa Francioni Dilor (2009)
Produzido com uvas Cabernet Franc, Mer-

lot, Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah e Petit 
Verdot, possui cor vermelho-rubi e reflexos vio-
láceos vivos. De aroma complexo, com notas de 
frutas negras, cereja e especiarias. A harmoniza-
ção pode ser feita com carnes vermelhas ou de 
caça, servidas com molhos condimentados.

A Villa Francioni, localizada perto da cidade 
de São Joaquim, é considerada uma das vinícolas 
mais bonitas do mundo. Quase sempre aberta, a 
Villa é parada obrigatória para os visitantes que 
buscam um primeiro contato com os vinhos da 
região serrana.

Suzin Sauvignon Blanc (2014)
Grande aposta da Serra Catarinense, a casta 

Sauvignon Blanc tem se tornado emblemática 
na região. Este representante da vinícola Suzin 
se destaca por seus tons amarelo esverdeado lím-
pido e brilhante. De aroma levemente vegetal, 
pode apresentar lima e maracujá. Harmoniza 
bem com frutos do mar, peixes assados e salada 
de frutas.
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Os vinhedos da vinícola Suzin situam-se na locali-
dade de Alecrim, em São Joaquim, e destacam-se pela 
beleza de uma paisagem levemente ondulada entre 
campos e coníferas.

Villaggio Grando Innominabili (cortes 2004/2009)
Feito com as uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc, Merlot, Malbec, Pinot Noir, Petit Verdot e 
Marselan, sua coloração rubi apresenta reflexos vio-
láceos brilhantes. Possui aromas de amoras silvestres 
mesclando especiarias, resultado do carvalho por onde 
passou. Em boca, detém equilíbrio entre teor alcoólico 
e acidez, que lhe fornece vivacidade.

Localizada no Planalto Catarinense, em Água Doce, 
próxima da BR-153, a Villaggio Grando possui a maior 
área plantada de vinhedos do Estado. Um lago, bons 
vinhos e o sunset espetacular da vinícola completam a 
nossa lista, deixando um gostinho de quero mais.

* Gil Karlos Ferri é Mestre em História Ambien-
tal - UFSC/UFFS e Coordenador do case História & 
Vitivinicultura 

foto Gil Karlos Ferri

foto Gil Karlos Ferri

foto Gil Karlos Ferri
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de vida & carreira

Elisabeth Heinzelmann - (47) 99964-3714
atendimento@krece.com.br

Rua Caçador, 372 - Sala 2 - Anita Garibaldi
89.203-610 - Joinville – SC

Para uma vida mais 
feliz e produtiva

O Coaching de Vida & Carreira é uma 
poderosa ferramenta que estimula a pessoa 
a refl etir sobre o que pode estar interferindo 

no seu desempenho. 
Baseada na ética e com absoluto sigilo, 

leva ao autoconhecimento, possibilitando a 
construção de uma nova forma de atuação 

para atingir seus objetivos.

www.krece.com.br

®

Coach de Vida e Carreira

Coach de Vida e Carreira

®

• Desenvolver 
lideranças

• Preparar para 
sucessões

• Enfrentar situações 
de crise

• Administrar mudanças

• Maximizar 
desempenho

• Transição de carreira

• Preparar para 
aposentadoria

• E outros objetivos

• Autoconhecimento
• Empoderamento
• Autoconfi ança
• Fortalecimento de

crenças motivadoras

• Criatividade
• Incremento nos

relacionamentos
• Realização pessoal 

e profi ssional

Benefícios

É importante para

Impactos da transição 
de carreira

Quando a transição de carreira não foi planejada e/ou a sua 
empresa está passando por um momento de crise, é comum que 
aconteçam as demissões, principalmente dos colaboradores com 
altos postos de gestão e que construíram uma carreira na mesma 
empresa. Essa ruptura inesperada costuma causar um impacto, 
que leva algum tempo para ser processado e assimilado.

O gráfico mostra a curva com os sentimentos que costumam 
ocorrer. O tempo da transição varia de pessoa para pessoa e as 
etapas não são lineares, mas todas são importantes. As etapas po-
dem acontecer noutra sequência e em algumas pessoas podem se 
repetir devido as idas e vindas dos sentimentos até a curva se 
completar. 

ENTENDENDO A CURVA DA TRANSIÇÃO 
No primeiro momento existe uma ansiedade pelo novo, o des-

conhecido, em seguida vem uma euforia e felicidade com a mu-
dança: “Algo novo aconteceu!” Depois aparecem as dúvidas como: 
“E agora, o que vai acontecer? Eu fiz isso mesmo? Quem eu sou? 
Desisto...” É possível acontecer uma fase depressiva, de hostilida-
de e de não saber como sair dessa situação. Na sequencia, gradual-
mente, a pessoa começa a vislumbrar alguns caminhos a explorar 
que fazem sentido. Dai por diante é possível que mude o ângulo 
de visão e passe a enxergar oportunidades de desenvolvimento 
profissional e pessoal que nem imaginava. 

Com o suporte de um bom profissional da área de Coaching & 
Mentoring, é possível superar essas fases de forma produtiva, le-
vando ao autoconhecimento e a descoberta e construção de novas 
possibilidades que se encaixam ao perfil e propósito da pessoa. 

Boa reflexão!

A JORNADA EMOCIONAL

Publieditorial
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Condomínio Logístico
Rodovia SC 417 - Km 5, n° 11.915 (Trevo de acesso ao Porto Itapoá)
Mina Velha, Garuva - SC - Brasil - CEP 89248-000

Centro Administrativo
Avenida Governador Celso Ramos, n° 348 - Sala 01 - Centro
Barra Velha - SC - Brasil - CEP 88390-000+55 47 3456-0599

www.braspark.com
              /brasparkempreendimentos

O futuro dos condomínios
logísticos está aqui.

Somos um grupo com grande expertise

no setor logístico com soluções tailor-made

para empresas e indústrias que buscam

espaço, segurança e localização privilegiada.

Contamos com soluções que vão desde a

construção e a locação de espaços personalizados

aaté a fase de operação do empreendimento,

oferecendo também serviços logísticos sob

demanda em nossos condomínios.
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Sua empresa
está atenta
para isso?

Um item de grande atenção para as in-
dústrias ou empresas de manufatura é a 
ocorrência de um dano ambiental em sua 
operação. Mas quando se fala em dano am-
biental, sua caracterização não está restrita 
a ocorrência de acidentes desta natureza.

Os danos ambientais também são iden-
tificados nas ações de monitoramento ro-
tineiro do empreendimento, e chegam à 
conhecimento do órgão ambiental e do mi-
nistério público através das comunicações 
obrigatórias   feitas pela própria empresa, 
podendo, assim, em um primeiro momen-
to, passar despercebidas aos olhos do gestor 
responsável.

Algumas vezes estas condutas ambien-
tais em descumprimento da legislação po-
dem ser resultantes da ocorrência de ruído 
além dos limites permitidos (ainda que em 
área industrial). Outras vezes, são os efluen-
tes industriais, mesmo após tratamento que 
não atendem alguns parâmetros legais. Há 
situações em que colaboradores da empresa, 
acreditando estarem agindo no interesse do 
empreendedor, promovem intervenções em 
áreas de preservação permanente, ou na limpeza de terrenos com 
supressão de vegetação.

Todas estas condutas, entretanto, podem resultar em sanções 
de ordem administrativa, civil e criminal, passíveis de serem apli-
cadas tanto contra a pessoa jurídica como também contra o ges-
tor e/ou responsável legal da empresa.

O que não se sabe, entretanto, é que existem ações técnicas e 
ferramentas jurídicas que podem ser adotadas de modo a mitigar 
a autuação, até que seja promovida a regularização pelo empreen-
dedor.

Por isso, é importante que a empresa conte com o suporte de 
uma equipe técnica e jurídica preparada para identificar even-
tuais passivos ambientais e para adotar ações rápidas de correção, 
tanto com a finalidade de solucionar o problema como também 
para evitar ou reduzir os efeitos e responsabilidades reparatórias, 
inclusive dos gestores, no caso de eventual ação promovida pelos 
órgãos responsáveis.

Por Julia Turrek de Santana
OAB/SC 16.682

Sócia do escritório Schappo | 

Turrek Sociedade de Advogados 

(OAB/SC 3.271)

www.stadvogados.adv.br

47 3804-0496

Publieditorial
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Chegou a época dos cogumelos 
silvestres na serra catarinense
Por Chef Willian Stwart

A colheita do frio

BISTRÔ TERROIR
Aberto de segunda a sábado das 19h às 23h.

Rua Itaiópolis, 685 – Joinville/SC
Contato e reservas: 

(47) 3026-2481 / Whats: (47) 99237-5446

Fotos: Rictardo Castilho Junior

Recentemente com a ajuda do grande amigo e par-
ceiro de pesquisas, Eli Diniz Neto, encontramos na ser-
ra alguns exemplares de Porcini (cogumelo do gênero 
Boletos Edulis). Isso mesmo temos em nossas terras um 
dos cogumelos mais cobiçados pelo mundo! 

Provenientes de uma simbiose com as raízes dos 
pinus, eles brotam no inverno, principalmente nos 
meses de junho a agosto, que é quando nos deslocamos 
(eu e minha equipe) quase que diariamente a Campo 
Alegre, cidade ao lado de Joinville. Entre uma e outra 
caçada descobrimos mais fungos comestíveis: lactarius 
deliciosus, suillus (vulgo funghi secchi  e até uma boli-
nha branca que é pertencente a família das trufas, ri-
zhopogon roseolus, as trufas do pinus, bem diferente 
das famosas trufas que estamos acostumados, mas tem 
toda sua peculiaridade também.

Conseguimos processar quase toda a colheita - no 
ano de 2018 foram quase 100kg de cogumelos silvestres 
– que se tornam caldo, cremes, pizzas e ate sorvete. 
Além disso, uma boa parte é seca para continuarmos a 
usufruir durante o restante do ano. 

Contudo, nosso trabalho não esta ligado somente 
a gastronomia em si. Com a ajuda do professor e dou-

Willian Vieira é Formado Univille, 

estagiou com Alex Atala e Manu Buffara.

É professor na escola Careme.

tor em fungos Marcelo Sulzbacher fizemos um 
trabalho de disseminação dos fungos em luga-
res onde não os encontramos, para assim em 
um futuro próximo podermos usufruir de um 
novo local de coleta. Nossa missão é também 
incluir essa prática de coletar cogumelos sil-
vestres no cotidiano das pessoas e quem sabe 
virar uma cultura da região, podendo, assim, 
um dia refletir em recursos para famílias de 
baixa renda da região.

Estamos ansiosos pelo frio que se aproxi-
ma, andar pelas plantações dos pinus é uma 
sensação única, de liberdade e de emoção úni-
ca ao achar os tão cobiçados Porcini, cada um 
de um tamanho, cheiro e aromas diferentes. 
Mas aí vai um alerta: nunca coma um cogume-
lo silvestre sem conhecimento, temos cogume-
los tóxicos no mesmo habitat. Vale a pena se 
informar para não cair em uma cilada. Existe 
uma frase bem clichê, mas que traz uma ver-
dade: “todos os cogumelos são comestíveis, 
alguns uma única vez”. Com cautela, boa co-
lheita a todos!

Gastronomia
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CONSELHO DELIBERATIVO

MANDATO 2016/2019
CELSO KUPSCH
RUBENS PETRY
IVO BIRCKHOLZ

EDMUNDO KOCHMAN JUNIOR
ALBERTO RAPOSO DE OLIVEIRA

JOSÉ MÁRIO GOMES RIBEIRO
MARCELO HACK

MANDATO 2017/2020
MARCO ANTONIO CORSINI

JACKSON HERTENSTEIN
GÜNTHER OSWALDO WEBER

JOHNI LUIZ POST
FELIPE HANSEN

FERNANDO MAZZOLLI
EMERSON BENTES DE FREITAS

MANDATO 2018/2021
ANDRÉ BORNSCHEIN SILVA
ANTONIO CARLOS MINATTI

EUGÊNIO ALBERTO FLEISCHER
JOSÉ CLÁUDIO LOPES DE S.THIAGO

PAULO CESAR SOUZA
THIAGO BORBA
VILSON BUSS

DIRETORIA

COMODORO
IVO BRICKHOLZ

VICE-COMODORO
MARCO ANTONIO CORSINI

DIRETOR SECRETÁRIO
JOSÉ MÁRIO GOMES RIBEIRO

DIRETOR DE PATRIMÔNIO
EDSON FAJARDO NUNES DA SILVA

DIRETOR FINANCEIRO
EDMUNDO KOCHMAN JÚNIOR

DIRETOR DE ESPORTES
ADAM MAX MAYERLE

DIRETOR CULTURAL
ROSALVO MEDEIROS

DIRETOR SOCIAL
KLAUS DRIESNACK

Palavra da diretoria
Foto: Cíntia Pereira

Reforma da Previdência, uma 
medida urgente e necessária

O Brasil está “envelhecendo”. A 
expectativa de vida passou de 69,8 
anos, em 2000, para 75,5 anos, em 
2015. Segundo o IBGE, em 2050 sere-
mos 66,5 milhões de idosos (29% da 
população). Se o ritmo se mantiver, 
já em 2026 as despesas previdenciá-
rias vão corresponder a 82% dos gas-
tos do governo, estima o Ministério 
do Planejamento.

A conta não fecha. Em 2015, para 
cada grupo de cem pessoas em idade 
ativa para trabalhar, havia 11,5 ido-
sos. Em 2060, essa proporção vai au-
mentar para 44,4%. Isso significa que 
teremos mais beneficiários e menos 
contribuintes para a Previdência.

Diante deste cenário fica fácil en-
tender a importância da Reforma. O 
déficit previdenciário – que chegou 
a R$ 290,2 bilhões em 2018, conside-
rando-se os setores privado e público 
– só tende a aumentar, colocando em 
risco o sistema atual. Não temos tem-
po a perder. 

Em todos os países onde a mu-
dança no sistema de aposentadorias 
foi necessária, houve polêmica. O 
fato é que, no Brasil, não há mais 
como evitar que medidas urgentes 

sejam tomadas. A Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção – que re-
presenta 85 entidades em todo o país, 
incluindo o SINDUSCON Joinville – 
entende que a Reforma da Previdência 
é fundamental, sob o risco de compro-
meter o desenvolvimento do país se 
não for implementada rapidamente. 

A economia estimada na primeira 
década após a aprovação da Reforma 
da Previdência chega perto de R$ 1 tri-
lhão, valor que poderá ser destinado a 
áreas essenciais como saúde, educação 
e infraestrutura. Nossa expectativa é 
que o Congresso seja ágil e eficiente na 
condução do assunto, para que o país 
avance e possa discutir outras reformas 
também essenciais, como a Tributária.

Com a mudança no sistema pre-
videnciário e o fim de privilégios, o 
Brasil vai reequilibrar as contas públi-
cas e reconquistar a confiança do mer-
cado externo. Além de atrair novos 
investidores, criará condições para a 
retomada do crescimento econômico, 
aumento da produtividade do setor 
industrial e geração de emprego e ren-
da. É isso o que o Brasil precisa. 

 
Marco Antonio Corsini, vice-presidente da Câmara 
Brasileira da Indústria da Construção para a Região 
Sul e vice-presidente do SINDUSCON Joinville.
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O som do piano
invade o JIC

Instrumento passa a 
fazer parte do acervo 
do clube e ficará à 
disposição dos sócios
  
Por Mariana Woj
Fotos: Phelippe Birckholz

Desde a época de infância, os instrumentos musicais sempre es-
tiveram ao alcance de Ivo Birckholz. O atual Comodoro do Joinville 
Iate Clube cresceu vendo seu pai tocar violino ao lado da orquestra 
da Sociedade Harmonia-Lyra. Ivo lembra que semanalmente, ele 
ia com o pai até a Lyra, fazia amizades com os músicos e prometia, 
para si mesmo, que um dia também estaria tocando algo entre eles. 
“Naquele tempo, era tendência aqui em Joinville famílias levarem 
seus filhos para aprenderem algum instrumento. Lá em casa não 
houve exceção. Eu e minha irmã, Gita, lá pelos sete ou oito anos, 
começamos a aprender a tocar o piano que nossa mãe ganhou de 
herança. Eu tive aula com Max Parucker e ela com Fräulein Emma 
Köptcke”, relembra o comodoro.

Max Parucker era um pianista de música popular, ligado à Or-
questra Tangará, onde o pai do Ivo também fazia parte. Com mais 
alguns músicos, eles tocavam no Cine Palácio, época em que ain-
da havia filmes de cinema mudo. Ivo foi crescendo dentro deste 
ambiente musical, principalmente em casa onde o pai comprava e 
colecionava os famosos discos de 78 rotações, todos eles de música 
clássica. Anos passaram e, seguido os passos do pai, Ivo se envolveu 
com a Orquestra Filarmônica de Joinville. Como diretor de música 
da Sociedade Harmonia-Lyra, muito lutou para o nascimento da 
Fundhaly (Fundação Musical Harmonia–Lyra).

“Em todo esse tempo, o piano alemão, 
que foi importado pelo meu avô, esteve 
sempre conosco e ajudava a animar as 
tardes de domingos ou quando amigos 
nos visitavam”, conta.
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Tudo por Joinville 

Muita vivência no livro 
que conta a história de 
vida do comodoro Ivo 
Birckholz 

Por muitos anos Ivo 
Birckholz foi Comodoro do JIC 
(Joinville Iate Clube), presidente 
do Sepig (Sindicato das Empre-
sas de Informática de Joinville) e 
da Fundação Musical da Harmo-
nia-Lyra, além de integrante do 
conselho da Softville, acumulan-
do assim vivências em áreas dis-
tintas. Com o intuito de dividir 
sua trajetória com a sociedade 
Birckholz lançou neste ano um 
livro que conta sua história. Rea-
lizado com a ajuda do escritor 
Wilson Gelbcke, a publicação 
enfoca as três principais verten-
tes de atuação do empresário: 
A informática;
A música; 
E a náutica. 

Vale a leitura!

Ano passado, após uma conversa entre 
os irmãos, o objeto tão cheio de histórias 
foi doado ao JIC. “Ele foi reformado, foram 
feitas várias melhorias e a ideia é que seja 
instalado futuramente no restaurante, pro-
porcionando que os encontros sociais do JIC 
sejam embalados pelas melodias do piano”, 
explica Ivo.  A proposta é que ele sirva para 
embelezar o local, trazer sofisticação para os 
eventos e que o som, que fez parte da vida do 
Ivo e sua irmã, seja compartilhado e conti-
nue sendo tocado.  
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Jorge Bercht             
é campeão!
Dois dias de regatas a bordo do 
veleiro Enigma

Nos dias 23 e 24 de março, em raia montada no 
Joinville Iate Clube (JIC), sagrou-se campeão cata-
rinense da classe Marblehead o gaúcho Jorge Bercht 
BRA 13. Foram 28 regatas, onde o vento não deixou 
de estar presente, em determinados momentos as 
marés davam trabalho aos velejadores mais expe-
riente, mas não tirou o brilho do evento. Destaque 
para o primeiro dia de evento em que o paranaense 
Henning Kunow BRA 06 encerrou o dia em primei-
ro lugar, no segundo dia não foi tão habilidoso para 
continuar na liderança.

Jorge Bercht BRA 13 foi impecável no acerto do 
seu velho Enigma, um veleiro com mais de 20 anos, 
no primeiro dia ficou em segundo colocado, no se-
gundo sempre andando entre os primeiros chegou 
ao pódio. João de Deus BRA 40 o segundo colocado, 
velejou seu Indie BG de fibra de carbono, realizou 
muitas vitorias no segundo dia, que o levou da ter-
ceira colocação para o vice-campeonato.

Henning Kunow BRA 06 velejou o primeiro dia 
com bastante habilidade diante da maré e seus opo-
nentes que resultou em sua parcial liderança, no se-
gundo dia teve problemas em acertar seu veleiro e 
muitos envolvimentos em incidentes. Acredito que 
se não houvesse a participação em incidentes poderia 
ter alcançado melhor posto no pódio.

Pela primeira vez em campeonatos estaduais tive-

mos a premiação do velejador Fair-
paly. Foi realizada votação entre os 
velejadores presentes na reunião de 
comandantes no início do segundo 
dia de regatas, foi escolhido depois 
de um empate triplo entre João, Ri-
cardo e Claudio, refeito, agora por 
sorteio, foi escolhido o velejador 
Claudio Vaz BRA 17. Na mesma 
reunião foram discutidos vários a 

assuntos referente a classe, dentre eles a transfe-
rência de local do Brasileiro de Marblehead para 
a sede do JIC, em razão, pois na data de 07 e 08 
de setembro a cidade de Porto Belo recebe mui-
tos turistas e se torna inviável de acordo com os 
apoiadores. Outro tema foi a realização da 2ª Re-
gata Barra do Sul, em 14 de setembro.

Nosso agradecimento ao apoio dado ao evento 
pelo Joinville Iate Clube pelo trabalho incansável 
do anfitrião João de Deus e outros que coopera-
ram para o brilho do evento.

Resultado Catarinense
de Marblehead

• 01º lugar – Jorge Bercth
• 02º lugar – João de Deus
• 03º lugar – Hennig Kowll
• 04º lugar – Claudio Vaz
• 05º lugar – Rolf Stang
• 06º lugar – Ricardo Mauzer
• 07º lugar – Paulo Krinke
• 08º lugar – Eduardo Fricke
• 09º lugar – Paulo Sties
• 10º lugar – Célio Souza

Obs.:  Na foto, da esquerda para direita, 
João de Deus BRA 40 – Vice-campeão, 
Jorge Bercht BRA 13 – Campeão, Claudio 
Vaz BRA 17- Fairplay e 4º colocado, 
Henning Kunow BRA 06 3º colocado.
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A 2ª etapa do Campeonato de Vela 
Oceânica é válida para o ranking da 
FNCVO

Fotos Daniel Mafra

No dia 23 de março, aconteceu na Baía Ba-
bitonga a 2ª etapa do Campeonato de Vela 
Oceânica válida para o ranking 2019 da Floti-
lha Norte Catarinense de Veleiros de Oceano 
(FNCVO), em um dia de sol, com temperatura 
agradável.

Com vento nordeste, que registrou de 8 a 10 
nós durante a prova, sete embarcações compe-
tiram, divididas em quatro categorias. O per-
curso foi realizado na raia da Praia de Paulas. 
“Inicialmente seria por triângulo olímpico, po-
rém, devido as condições de vento, o percurso 
foi modificado para barlavento – sotavento”, 

Regata de Março foi realizada
na Praia de Paulas
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RGS A
1º Lugar – Azzuro
 
RGS B
1º Lugar – Vendaval
2º Lugar – Catarina
3º Lugar – Brasil 31
 
RGS C
1º Lugar – Jah
2º Lugar – Audax

explica o capitão da Flotilha, André Casagrande.
Para ele, o destaque foi o ótimo nível dos competidores. “Durante 

a prova, apesar das diferenças técnicas de cada embarcação e quan-
tidade de tripulantes a bordo, os veleiros disputaram, praticamente 
juntos, cada bordo”. Ele afirma, que por esses detalhes, o ano de 2019 
promete ser muito disputado.

O capitão parabenizou a Comissão de Regata pelo ótimo trabalho 
realizado. “Alteraram o padrão da raia pré-definido no aviso de rega-
ta e utilizaram o bote de apoio, reposicionando boias de marcação, 
assim, garantiu-se uma raia bem montada”. 
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Em maio tem Topembar!
Faça sua inscrição e participe do Torneio de Pesca Embarcada do JIC

PROGRAMAÇÃO:
24/05/2019 / Sexta-feira:
às 17h - Encerramento das inscrições

25/05/2019 / Sábado
às 7h30 - Reunião de comandantes
às 8h - Início do torneio
às 13h30 - Encerramento do torneio
às 15h - Entrega de troféus

PREMIAÇÃO:
1º ao 5º lugares por pontos (equipes)
1º lugar maior peso total (equipe)
1º lugar maior quantidade total (equipe)
 1º ao 3º lugares maior peixe (peso) individuais
 
Poderão participar equipes que tenham líder associado do 
JIC, associado de outro iate clube ou especialmente convida-
do por associado do JIC que se responsabilize pela indicação.

No dia 25/5, o Joinville Iate Clube (JIC) realiza o XLIV Topembar. O objetivo do evento é estimular 
a prática da pesca esportiva e reunir os amantes e praticantes da pesca embar-cada. Podem participar 
as equipes que tenham líder associado do clube, associado de ou-tro iate clube ou especialmente con-
vidado por associado do JIC.

Após a pescaria, será realizado um almoço nas dependências do JIC, com a premiação e o sorteio 
de brindes aos participantes. O valor da inscrição é de R$ 40,00 por pessoa, com direito ao almoço. O 
regulamento será entregue no momento da inscrição.
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Que os ventos 
levem além
Em estadia no JIC, velejador 
Leodaxx revela seus planos           
de dar a volta ao mundo  

 
Por Mariana Woj
Fotos Phelippe Birckholz

Passar 10 anos em um barco a vela, viver 
isolado entre os perigos do céu e do mar, 
dormir 20 mi-nutos a cada duas horas... Para 
o mineiro Leonardo Rodrigues Pereira, co-
nhecido desde a infância por Leodaxx, todo 
sacrifício vale pela experiência de deixar o 
vento conduzir sua vida. Há três anos o em-
presário, de 41 anos, optou por comprar seu 
primeiro veleiro e há dois soltou as amarras 
do píer e saiu mar adentro começando pela 
Costa Brasileira. 
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A aventura está dando tão certo que o 
velejador a cada dia vem desmistificando 
a ideia de que pa-ra velejar são necessá-
rios vários anos de prática. “Com a tec-
nologia que temos hoje em dia tudo se 
tornou muito fácil, basta levantar a vela 
e velejar”, aponta. Sua convicção é tanta 
nesta afirmação, que ele se prepara para 
dar a volta ao mundo começando pelo 
Caribe. 

Se ao ler isso, você pensou: que loucu-
ra! Leodaxx explica que sempre gostou de 
vivenciar novas experiências e que, antes 
de tentar a vela, por determinadas fases 
já praticou velocross e auto-cross. Se-
gundo ele, as lições destes dois esportes 
colaboraram muito para enfrentar o que 
vem pela frente. “Muitas pessoas vieram 
me falar que não iria dar certo, mas sou 
muito focado. Comecei a pensar o que 
eu queria fazer de legal na minha vida e 
neste momento essa é minha resposta. Me 
conheço e sei que não vou parar até fina-
lizar”, ressalta. 
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A princípio seu parceiro de jornada será o 
Galápagos, um Delta 36, que após passar pelo 
Caribe será analisado se segue viagem ou será 
trocado por outro modelo. “Estou observando 
como ele se comporta. Algumas velejadores 
falaram que teria que pegar um mais resisten-
te, porém ao mesmo tempo, cada dia, vou me 
identificando, aprendendo a concertar e co-
nhecendo ele melhor, por isso deixei essa ques-
tão em aberta por enquanto”, pontua.
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Durante seus anos viajando pelo Brasil Leo-
daxx chamou atenção por se colocar a disposi-
ção para ajudar e por buscar desbravar rotas não 
tradicionais como a subida que fez do Rio São 
Francisco para Penedo, sua passagem por Porto 
de Pedra, no Alagoas, e o trajeto do Canal do 
Varadouro. Todas essas viagens foram postadas 
e podem ser vistas no canal no youtube: Sailing 
SV Leodaxx. “Comecei gravando para poder me 
recordar, mas tive uma resposta positiva das pes-
soas que pas-saram a me acompanhar e, hoje em 
dia, o canal, me abre várias portas, me aproxima 
de contatos e eu passo a conversar, principalmen-
te, com quem está em casa sonhando em comprar 
um barco e velejar”, destaca. 

Descobrindo sua terra natal
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No Sul, o velejador entrou por 
FlorianópoNo Sul, o velejador en-
trou por Florianópolis,, visitou o 
evento Vela Show, em Itajaí e passou 
alguns dias no JIC onde sua impres-
são foi bem positiva. “Tem o mesmo 
perfil do Cabanga (Pernambuco). É 
uma marina estilizada e requintada, 
com uma ótima estrutura”, aponta. 
Quando questionado se ele não tem 
“medo” de gostar de viver longe da 
terra, sua resposta foi que o plano 
é não fazer plano. “Por enquanto a 
experiência, as pessoas, os locais e 
o estilo de vida estão fazendo valer 
muito a pena”, finaliza.
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Associação Marina do Sol
Rua União da Vitória, 100 – Bairro: 
Piçarras
83280-000 – Guaratuba – PR
Fone: (41) 3442-1178
e.mail: marinadosol@terra.com.br
Site: www.marinadosol.org

Associação Náutica de Itajaí
Av. Ministro Victor Konder, 1001 – Centro
88301-701 – Itajaí – SC
Fone: (47) 9918-1618
e.mail: contato@culturanautica.org.br

Capri Iate Clube (contrato)
Av. Brasil, 14 – Balneário de Capri
89242-000 – São Francisco do Sul – SC
Fone: (47) 3444-7247
e.mail: secretaria@capriiateclube.com.br
Site: www.capriiateclube.com.br 

Iate Clube Camboriú 
Rua Dom Henrique, 1200
88330-000 – Balneário Camboriú – SC
Fone: (47) 3367-0452
e.mail: iateicc@terra.com.br 

Iate Clube de Caiobá
Av. Silva Jardim, 2611 – Água Verde
80240-270 – Curitiba – PR
Fone: (41) 3342-7010
e.mail: iateclube@icc.org.br
Site: www.icc.org.br

Iate Clube de Guaíba
Av. Guaíba, 777 – Cristal
91760-740 – Porto Alegre – RS
Fone: (51) 3268-0397/3268-0376
e.mail: i.c.g@terra.com.br
Site: www.iateclubeguaiba.com.br

Iate Clube de Paranaguá
Rua Benjamin Constant, 423 – Costeira
83203-450 – Paranaguá – PR
Fone: (41) 3422-5622
e.mail: iateclubepgua@uol.com.br 
ou secretaria@icpgua.com.br 
Site: www.icpgua.com.br 

Iate Clube de Santa Catarina
Veleiros da Ilha
Rua Silva Jardim, 212 – Prainha
88020-200 – Florianópolis – SC
Fone: (48) 32257799 – ramal 222 
e.mail: icsc@icsc.com.br
Site: www.icsc.com.br 

Iate Clube de Santos
Av. República do Líbano, 315 – Ibirapuera
04501-000 – Santos – SP
e.mail: ics@br2001.com.br
Site: www.icsantos.com.br

Iate Clube do Rio de Janeiro
Av. Pasteur, 333 – Urca
22290-240 – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 25431244/1086
e.mail: cpd@icrj.com.br
Site: www.icrj.com.br 

Lagoa Iate Clube (LIC)
Rua Hypólio Vale Pereira, 620
Lagoa da Conceição
88062-210 – Florianópolis – SC
Fone: (48) 3232-0088
e.mail: diretoria.lic@hotmail.com 
Site: www.lic.org.br

Marlin Azul Marina Clube (MAMC)
Rua Benjamin Constant, 435 – Oceania
83203-190 – Paranaguá – PR
Fone: (41) 3422-7238

Yacht Club de Ilhabela
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 2729 
10º andar – Conjunto: 1010
01401-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 3884-5313
e.mail: sec-ilha@yci.com.br 

Yacht Clube Itaupu (Y.C.I)
Rua Iate Clube Itaupu, 500 – Riviera 
Paulista – 04928-260 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5517-6229
e.mail: secretaria@itaupu.com.br
Site: www.itaupu.com.br

Iate Clube Lagoa dos Ingleses
BR 040 – Km 559 – Nova Limas
Minas Gerais
Fone: (31) 3222-0344
e.mail: iateclubelagoa@terra.com.br 
Site: www.iclimg.com.br

Iate Clube de Itacuruçá
Rua Evelina, 30 – Itacuruçá 
Mangaratuba
23880-000 – Rio de Janeiro – RJ
Fone: (21) 2680-7310
e.mail: comodoria@icilazer.com.br 

Clubes Conveniados

SAÍDA DAS EMBARCAÇÕES

Agosto/18 – 175 

Setembro/18 – 202 

Outubro/18 – 97 

Novembro/18 – 178 

Dezembro/18 – 317 

Janeiro/19 – 220 

Fevereiro/19 – 209 

Março/19 – 241
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