
Presidente da CBF
é o grande vencedor

A crise de segurança
pública em SC e SP

MAR: quando a gente quer, a gente faz

Educação deve
ganhar batalha

Com cerca de 7 milhões de habi-
tantes distribuídos por 1.100 qui-
lômetros quadrados e uma econo-
mia pulsante embalada pela agita-
da cultura chinesa, seria fácil di-
zer que Hong Kong é um caos.
Mas a realidade é exatamente a
oposta, já que recentemente a ci-
dade foi eleita pela publicação bri-
tânica The Economist como a me-
lhor cidade do mundo para se vi-
ver, devido à ótima gestão do es-
paço público e à aplicação de polí-
ticas de mobilidade. Isso sem fa-
lar das belezas naturais marcadas
por uma costa magnífica, impo-
nentes montanhas e um clima
agradável durante o ano todo.

Hong Kong é o que se pode
chamar de versátil, já que aco-
lhe o moderno e o secular em
uma mesma paisagem sem a me-
nor interferência. São inúmeros
templos religiosos e residências
arcaicas movidas por tradições
milenares em contraste com im-
ponentes arranha-céus e inúme-
ras lojas de aparelhos eletrôni-
cos. São opções para todos os
gostos, sobretudo no quesito
compras. Lá se encontram gran-
des shoppings de grifes, como o
New Town Plaza, mas também
mercados de pechincha.

A gastronomia é outro fator
que atrai os cerca de 20 milhões
de turistas que anualmente a vi-
sitam, tanto que é considerada
um das capitais culinárias da
Ásia. Lá é possível degustar des-
de um simples fast-food de rua
até os pratos mais sofisticados
de inspiração internacional.
Prove o dim sum.

O Monastério Po Lin é para
mim um dos mais fascinantes
marcos da cultura local, onde,
além da excelente comida vege-
tariana apresentada pelas reli-
giosas que lá residem, oferece o
espetáculo da maior estátua do
Buda no mundo. Também é lá
que fica o Ngong Ping 360 Cable
Car, que com mais de 5 quilôme-
tros de extensão leva os visitan-
tes até bem perto do aeroporto
internacional da cidade.

O espetáculo de luzes vindas
dos principais edifícios de Hong
Kong e Kowloon é sincronizado
com música e garantem todas
as noites cerca de 14 minutos de
show. Essa atração turística po-
de ser vista do Porto de Victó-
ria, um terminal natural entre
as duas ilhas, e uma das minhas
preferidas. Vale muito a pena fo-
tografar! ■

Parabéns ao presidente da CBF,

José Maria Marin, pela conquista

do Prêmio Destaque Companhia

de Viagem de Personalidade

do Ano. Cabe a ele mostrar,

com a força de nosso futebol,

que somos um país altamente

interessante para ser visitado.

Com o uso de muita inteligência,

os governos de São Paulo e

Santa Catarina deram um basta

na violência que assustavam

os turistas. Torçamos para que

a paz continue e que o Brasil

caia no ranking da criminalidade.

O caminho é a educação.

Se os royalties do petróleo tiver

este destino, o bom senso diz que

é importante a divisão nacional.

Deve haver, sim, essa vinculação

ou estamos em países diferentes?

O governo deve garantir que a

maior parte desse valor vá para a

educação.

O lindo Museu de Arte do Rio (MAR), projeto conjunto da prefeitura

com a Fundação Roberto Marinho, é um exemplo que precisamos

seguir. Nossa história deve ser contada, já que somos um país de

pouquíssima memória cultural. O complexo situado na zona portuária

abriga museu, escola, salão de eventos e até um bar. Achei mais

elegante ainda pelo fato de os funcionários que trabalharam na obra

serem os primeiros a visitá-lo. Merece aplauso!
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Além de ser um parque temático,

o restaurante é conhecido

internacionalmente como a

principal atração gastronômica

de Hong Kong. Em uma espécie

de barco flutuante, oferece um

cardápio com diferentes tipos

de pratos, mas tem os frutos do

mar como especialidade.

Navegar ao redor de Hong Kong
é algo inesquecível. Tomar
um drinque no início da noite
no Hotel Intercontinental e ver
o show de luzes é deslumbrante

Acacio Queiroz
CEO da Chubb Seguros

No coração de Hong Kong, esse

hotel de luxo oferece diferenciais,

sobretudo para quem viaja a

negócios, como serviço de

transfer executivo e secretária.

Além de amenidades especiais

nos quartos, os hóspedes ainda

podem escolher a vista entre

cidade, montanha ou jardim.

No programa desta semana você

confere tudo o que aconteceu na

segunda edição do Prêmio

Destaque Companhia de Viagem.

Além da presença de diversas

personalidades, o evento premiou

17 categorias relacionadas ao

turismo mundial.
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Hong Kong, a face dinâmica
e capitalista da China
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Empresas,  p. 28.




