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Estudo elaborado pelo Institute for Operacional
Excelence Brasil (Iopex) identificou as maiores
fontes de desperdício na construção civil e
definiu posturas visando eliminá-las e atingir
a excelência operacional.........................Pág. 12.
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Divulgação

Gelcy Martins: consumidor terá
condições de comparar os
preços praticados pelas diversas
instituições financeiras

Murray - Advogados

GELCY BUENO ALVES MARTINS

OBanco Central divulgou no
Diário Oficial da União

(DOU), em 18 de março passado, os
detalhes das três resoluções
emanadas do Conselho Monetário
Nacional (CNN) com o intuito de
aumentar a transparência das
informações na contratação de
serviços bancários, de operações de
crédito e de câmbio (resoluções
4.196/13, 4.197/13 e 4.198/13). As
novas regras, que começaram a valer
a partir de 1º de julho, resumem-se
no seguinte:

A resolução nº 4.196/13 dispõe
sobre a necessidade de esclarecer ao
cliente, no ato da contratação da
conta bancária, a faculdade de optar
pela utilização de serviços; divulgar,
em formatos e locais visíveis ao
público dentro das agências e na
Internet; e disponibilizar, em todos
os meios de comunicação
disponíveis, informações sobre os
pacotes de serviços contratados.

A resolução nº 4.197/13
estabelece diretrizes na contratação
de operações de crédito. Os bancos
deverão apresentar ao cliente, antes
da contratação de crédito e de
arrendamento mercantil financeiro, a
planilha de cálculo do CET, o Custo

Transparência nos serviços bancários

Efetivo Total, incluindo os
percentuais de cada item em relação
ao valor total, ou seja, valor total da
dívida mais juros, encargos e
despesas.

Já a resolução nº 4.198/13
determina que as instituições
financeiras que operam no mercado
de câmbio informem ao cliente o
valor total da operação, em reais,
por unidade de moeda estrangeira,
antes de realizar a transação.
Diferentemente das duas primeiras
resoluções, esta já está em vigor
desde a data de sua publicação.

Em função das resoluções, os
bancos serão obrigados a criar e
divulgar três novos pacotes
padronizados de serviços associados

a contas de depósito (serviços
prioritários), além do pacote
padronizado já existente (serviços de
cadastro, cheque, saque, extrato e
transferência de recursos), deixando
claras as condições do pacote que o
cliente pretende contratar e as
diferenças entre a opção escolhida e
os demais.

Segundo o Banco Central, tais
medidas proporcionarão maior
transparência e segurança nas
contratações e darão ao consumidor
a opção de comparar os preços
praticados pelas diversas
instituições financeiras antes de se
definir por este ou aquele pacote de
serviços bancários.

A Fundação Procon-SP colocou
à disposição do consumidor um
canal através do qual poderá tirar
dúvidas e ou fazer reclamação. Na
Capital do Estado de São Paulo, as
orientações também serão prestadas
por telefone, através do número 151.

Gelcy Bueno Alves Martins é
advogada do escritório Murray -
Advogados, de São Paulo.

Alternativa para casais românticos, o Litoral Norte de
São Paulo oferece temperaturas mais amenas e menor
movimento de turistas..............................................Pág. 8.
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Ilha de Toque
Toque Boutique

Hotel, na Praia de
Toque Toque

Grande, em São
Sebastião

Casa da Esperança de Santos comemora em julho 56 anos
de fundação, agradecendo o apoio e anunciando projetos
de ampliação do atendimento..................................Pág. 4.
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Creme de leite pode
estar associado com uma
menor DMO total...

Reprodução

Ingestão de laticínios – especialmente leite e iogurte –
está associada com uma maior densidade mineral óssea
(DMO) do quadril, mas não da coluna vertebral.Pág. 10.
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DNA Móveis inaugurou atividades em junho, em Praia
Grande, e deu início a mais uma etapa na expansão do
Grupo DNA...............................................................Pág. 9.
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Construtora Arco-Íris-Mar prepara antecipação da
entrega do Residencial Azaléia, na Rua Maria Tognini,
Vila Caiçara, em Praia Grande......................Págs. 5 a 7.
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Sandra Netto

Planejados
de marcas

consagradas
no mercado

Enfim, mais saúde!
A costumada a cuidar da saúde alheia, a classe

médica adotou a postura esperada e, com
ares de indignação, esperneia contra as

medidas do Governo Federal visando corrigir
distorções na saúde pública, numa resposta às
manifestações de rua por atendimento decente e
humano. É evidente que apenas melhorar a
formação da principal categoria do setor não será
suficiente para garantir qualidade e excelência no
serviço público, mas, sem dúvida, é passo
fundamental. Uma estratégia que, infelizmente, não
sensibilizou os dirigentes médicos nacionais, que
alegam que as medidas “não acrescentam nada” à
formação profissional e “não trazem contribuição
para a sociedade”. Como era previsível, a irritação
ficou restrita à categoria, pois o cidadão comum, que
sofre em filas e macas..., parece ter compreendido o
impacto positivo projetado pelo rol de ações
governamentais. Senão, vejamos. A partir do recém-
criado Programa Mais Médicos, será ampliada a
presença de profissionais formados no Brasil e de
graduados em outros países (que só serão

chamados a ocupar os postos não preenchidos pelos
brasileiros...) em regiões carentes, como municípios
do Interior e periferias das grandes cidades. Já para
vigorar daqui um ano e meio, os alunos que
ingressarem nos cursos de Medicina em janeiro de
2015, tanto em faculdades públicas quanto privadas,
terão de participar de novo ciclo de formação e
atuar durante dois anos na atenção básica e nos
serviços de urgência e emergência da rede pública
de saúde. Nesse período, permanecerão vinculados à
faculdade, ou seja, continuarão sob orientação,
receberão bolsa custeada pelo Governo Federal,
exercendo a Medicina mediante autorização
provisória. Hoje, a graduação em Medicina oferece
18.212 vagas, sendo que o programa pretende criar
11.447 novas vagas até 2017! As medidas, enfim,
integram o Pacto pela Saúde – que prevê até 2014
investimento de R$ 15 bilhões, em hospitais e
unidades de saúde e médicos... –, geram expectativa
positiva na saúde pública e representarão
formidável incentivo ao médico geral, aquele que
hoje não está sendo formado pelas escolas.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Cidade

Pleiteando investimento de R$
10,8 bilhões, o governador
Geraldo Alckmin esteve em

Brasília para apresentar os projetos
de mobilidade urbana para o Estado
de São Paulo. Ele se reuniu com os
ministros do Planejamento e das
Cidades, respectivamente, Miriam
Belchior e Aguinaldo Ribeiro, e
detalhou os planos que englobam
metrô, trem, corredores
metropolitanos, além da
modernização e ampliação de 30
estações em São Paulo.

O encontro contou com a
presença de assessores e do prefeito
de São Paulo Fernando Haddad, já
que muitas necessidades estão
relacionadas com a Capital. Alckmin
detalhou três projetos de ampliação
e melhoria no transporte público:
um sobre pneus e dois sobre trilhos.

Alckmin
com os
ministros
Miriam e
Aguinaldo
Ribeiro e
assessores

São Paulo busca boas
parcerias, frisa o
governador

Estado detalha projetos
de mobilidade urbana

Eugênio Novaes/GESP

O primeiro refere-se à ampliação do
Corredor Metropolitano Noroeste,
estendendo-o até as cidades de Nova
Odessa, Americana e Santa Bárbara
d’Oeste. Serão mais 24,5
quilômetros de corredor. Hoje o
Corredor Metropolitano Noroeste
possui 32,7 quilômetros de extensão
e liga Campinas, Hortolândia e
Sumaré.

Um dos projetos sobre trilhos
prevê a reforma, ampliação,
modernização e acessibilidade de 30

estações da
Companhia
Paulista de
Trens

Metropolitanos (CPTM). A
companhia já realiza a licitação para
obras em nove estações. O outro
referente a trilhos envolve o metrô,
incluindo o prolongamento da linha
5-Lilás até Jardim Ângela, na Zona
Sul de São Paulo. A previsão é que
sejam quatro quilômetros de
extensão e três novas estações:
Parque Santo Dias, São José e
Jardim Ângela. Outro projeto visa a
extensão da linha 2-Verde, de Vila
Prudente até Tiquatira.

Uso de anticoncepcionais,
construção de pombais e

exploração turística foram as
propostas apresentadas pelo médico
veterinário Eduardo Ribeiro Filetti
ao participar, em 25 de junho, na
Câmara de Santos, da audiência
pública “Hiperpopulação de
pombos: soluções e metas para o
futuro”.

Iniciativa da vereadora Fernanda
Vannucci (PPS), visando debater,
buscar soluções e conscientizar
sobre a necessidade do controle dos
pombos, Filetti expôs detalhes das
pesquisas que desenvolve em Santos
e região, em parceria com a
Universidade Santa Cecília
(Unisanta).

“Este é um problema que deve
ser enfrentado não com paliativos,
mas como uma questão de saúde
pública”, disse o veterinário, ao
defender a implantação de pombais
em pontos estratégicos da cidade e
uso de anticoncepcionais nos

S índicos de 65 edifícios da orla
de Santos que apresentam

inclinação superior a 50 cm estão
convidados para reunião em 8 de
agosto, às 14 horas, com técnicos
da Secretaria de Infraestrutura e
Edificações (Siedi). O encontro
será no auditório do Banco do

Santos discute prédios inclinados

Controle de pombos
envolve saúde pública

Luiz Carlos Ferraz

alimentos: “Em países da Europa a
quantidade de pombos em praças é
atrativo turístico. As pessoas jogam
alimentos, sim, mas que contêm
anticoncepcionais e evitam a
proliferação da ave”.

Embora o problema se alastre há
décadas na faixa portuária, a
superintendente de Saúde, Segurança
e Meio Ambiente da Codesp,
Alexandra Sofia Grota, informou que
desde 2010 são feitos estudos para
diagnosticar a presença dos pombos
nas áreas comuns e arrendadas.

Para Ingrid Furlan Oberg, chefe
do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis, o Ibama, na Baixada
Santista, não há solução única para o
controle populacional.

Além da representação da
Codesp e Ibama, encontro teve a
presença de membros da Secretaria
Municipal de Saúde e dos
vereadores Benedito Furtado (PSB)
e Murilo Barletta (PR).

Filetti expôs dados de
pesquisas sobre

população de pombos

Brasil, na Rua XV de Novembro,
195, 9º andar, Centro Histórico, e
visa esclarecer sobre a Lei nº 441/
2001, de autovistoria, que exige
parecer técnico de engenheiro
calculista para identificar se o
desaprumo representa risco
estrutural. Para chegar aos 65

edifícios a Prefeitura estudou 654
prédios da orla. “Queremos
orientar os síndicos a contratar
profissionais especializados para
verificar se a inclinação coloca em
risco a estabilidade da
edificação”, diz o titular da Siedi,
Ângelo José da Costa Filho.



� Ipsos lança o Censydiam, que
permite decifrar as motivações dos
consumidores e mensurar o impacto
que as mudanças no posicionamento
da marca trazem aos negócios das
empresas. Referência mundial em
pesquisa de mercado e interpretação
de dados, Ipsos apresentou
ferramenta em junho, com os
primeiros resultados de pesquisa em
andamento que usa o Censydiam
para desvendar as motivações
humanas por trás da Copa do
Mundo de 2014 com o intuito de
ajudar os clientes a diferenciarem
suas marcas durante o mega evento
esportivo.
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Cidadania

CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

� Prefeitura de Santos lançou o
“Meu Lar”, programa destinado a
funcionários públicos municipais
na faixa salarial de R$ 1.601,00 a
R$ 5.400,00, com a construção de
320 apartamentos no Bairro do
Estuário.

� A cada 15,6 segundos um consumidor brasileiro é vítima da tentativa
de fraude conhecida como “roubo de identidade”, na qual dados
pessoais são usados por criminosos para obter crédito com a intenção de
não honrar os pagamentos ou fazer um negócio sob falsidade ideológica.
O dado faz parte do Indicador Serasa Experian de Tentativas de
Fraudes, que registrou, entre janeiro e maio deste ano, 837.641
tentativas de fraudes. No mesmo período no ano passado, houve 818.629
registros e, em 2011, 798.348 entre janeiro e maio.

Recebemos e-mail do sr. Fernando Martins Braga, de Santos,
no qual parabeniza a jornalista Débora Pedroso, pela
reportagem sobre a Ong Tam Tam, no jornal A Tribuna de
Santos. “Essa Ong realiza um trabalho meritório com

pessoas muito especiais. Os que ali trabalham, o fazem de forma voluntária,
dando o seu esforço com dificuldade, mas com enorme força de vontade”,
afirma Braga, ao frisar que a organização é “indispensável” para Santos,
merecendo maior atenção e apoio dos administradores e empresários que
atuam na cidade.

� 0800 700 5572, do pacote
Vamos Nos Proteger, do
Conselho Regional de
Odontologia de São Paulo
(Crosp), visa minimizar riscos à
segurança dos cirurgiões-
dentistas do Estado. Como
ouvidoria, é ferramenta para a
classe comunicar denúncias de
casos de assaltos, violência ou
similares, em consultórios,
clínicas odontológicas,
laboratórios de prótese, lojas de
produtos odontológicos, e todas
as atividades que envolvem a
Odontologia. Ou utilize o e-mail
vamosnosproteger@crosp.org.br

� Até 4 de agosto, estão abertas
as inscrições para o 35º Prêmio
Jornalístico Vladimir Herzog de
Anistia e Direitos Humanos, com
o tema “Violências e agressões
físicas e morais contra
jornalistas e contra o direito à
informação”, nas categorias:
Artes (ilustrações, charges,
cartuns, caricaturas e
quadrinhos), Fotografia,
Documentário de TV,
Reportagem de TV, Rádio, Jornal,
Revista, Internet e Especial
(envolve todas as mídias). Acesse
www.premiovladimirherzog.org.br

� Associação Beneficente Ágape, na
Rua Washington de Almeida, 221,
Bom Retiro, Zona Noroeste,
necessita de doação de cobertores,
brinquedos, colchonetes e uma
geladeira. Ligue (13) 3345.5439.

� Inverno Solidário – Festa Inverno
2013 oferece opções de diversão até
28 de julho na Arena Santos, na
Avenida Rangel Pestana, 184, Vila
Mathias, em Santos, de terça a
domingo, das 18 horas até a meia-
noite. A iniciativa da Prefeitura, por
meio do Fundo Social de
Solidariedade, tem participação de
39 entidades assistenciais,
responsáveis pela praça de
alimentação, com 20 lanchonetes e
oito restaurantes. O artesanato
regional é mostrado em três tendas,
mantidas por entidades e grupos de
artesãos. A programação cultural
prevê apresentação de comediantes,
danças, ranchos folclóricos,
quadrilha caipira...

ACasa da Esperança de
Santos comemora em julho
56 anos de fundação,

agradecendo o efetivo apoio da
comunidade e do poder público –
que viabilizam a excelência dos
serviços prestados –, e anunciando
projetos de ampliação do
atendimento, que terá dois novos
setores: Fisioterapia Respiratória e
Terapia Ocupacional.

Especializada na habilitação e
reabilitação física, intelectual e ou
sensorial de crianças e adolescentes,
o funcionamento da Casa da
Esperança revela números
expressivos: em 2012, a despesa
anual foi de mais de R$ 2 milhões,
dos quais R$ 160 mil mensais com
salários e encargos, para prestar
atendimento a 248 crianças, de 11
municípios, diagnosticadas com 36
tipos de doença.

Para o presidente Roberto Luiz
Barroso, que em março passado
reassumiu o cargo após 14 anos da
gestão de Lamartine Lélio Busnardo,
atual vice-presidente, a Casa da
Esperança progrediu muito nos
últimos anos, por meio de uma
diretoria coesa, uma dedicada equipe
de funcionários e voluntários e,
claro, a generosidade da população.

“Hoje, mais de 50% da receita
vem da comunidade”, frisa Barroso,
ao citar a excelente receptividade do
serviço de doação por telefone e de
entrega de notas fiscais sem CPF/
CNPJ, visando à obtenção de

créditos de
ICMS junto
ao programa
do Governo
do Estado:
só neste
primeiro
semestre do
ano, a Casa
da
Esperança
recebeu cerca de R$ 70 mil – com
meta de somar R$ 150 mil até
dezembro! –, além dos sorteios
mensais do programa, algo em torno
de mais R$ 2 mil.

O presidente enfatiza que o
fluxo constante de recursos da
comunidade, mais os convênios com
o poder público (responsáveis por
30% da receita) – além da prestação
de serviços fisioterapia à população,
fabricação de órteses e próteses,
locação de equipamentos de
reabilitação, eventos etc. –,
permitem investir na atualização de
conhecimento dos funcionários, na
evolução do padrão de qualidade e
na diversificação do atendimento.

Neste contexto está a criação do
Setor de Fisioterapia Respiratória,
que terá capacidade de atender 40
crianças, adolescentes e adultos. O
projeto foi concluído e as obras
começam no segundo semestre.
Outra inovação, idealizada na gestão
de Lamartine e que agora começará a
ser executada, é o Setor de Terapia
Ocupacional, que visa integrar a

criança atendida em sua casa. Ou
seja, serão criados ambientes de uma
residência, nas mesmas dimensões,
para que seja possível ensinar as
tarefas do dia a dia, como arrumar a
cama, usar a pia, o vaso sanitário
etc.

As singelas comemorações do
56º aniversário foram focadas no
agradecimento por tudo o que é
possível realizar através da Casa da
Esperança, informa Barroso. A
confraternização com funcionários,
voluntários, colaboradores, ocorreu
durante café da manhã nas
dependências da entidade. A data
também foi marcada com
homenagem do Rotary Club de
Santos, que transferiu para o
refeitório da Casa da Esperança o
tradicional almoço semanal realizado
no Mendes Plaza Hotel.

A Casa da Esperança de Santos
está localizada na Rua Imperatriz
Leopoldina, 15, Ponta da Praia, em
Santos, telefone (13) 3278.7800,
www.casadaesperanca.org.br

Atendimento será ampliado com
dois novos setores

Casa da Esperança de Santos

56 anos investindo
na criança

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Lamartine Busnardo e Roberto Barroso, ex e atual
presidente: diretoria coesa em prol da comunidade

Receita é reforçada com venda de
próteses e órteses da oficina ortopédicaHabilitação e reabilitação de crianças e adolescentes
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Construção

Qualidade e conforto
em Praia Grande

Residencial Azaléia

AConstrutora Arco-Íris-
Mar prepara a
antecipação da entrega

do Residencial Azaléia, na Rua
Maria Tognini, Vila Caiçara, em
Praia Grande. A obra está em fase
de instalações e acabamento e,
segundo informa o diretor Sadao
Iwatani, segue em bom ritmo, em
compasso com outros três
projetos da empresa em Praia
Grande: os residenciais
Jacarandá, Jatobá e Cerejeira.

O Residencial Azaléia tem
localização privilegiada, a 50
metros da praia, próximo a
feirinha da Vila Caiçara, e
compreende uma torre com 18
pavimentos. As vagas de
garagem estão no subsolo,
térreo e dois mezaninos; os
apartamentos-tipo em 13
pavimentos; enquanto o lazer
está distribuído no terceiro

mezanino e na cobertura,
incluindo piscinas adulto e
infantil, saunas masculina e
feminina, salão de festas, espaço
fitness, salões de jogos adulto e
juvenil, espaço kids, área de
convivência com churrasqueiras.

Sadao revela que a evolução
dos projetos é um dos
diferenciais da Arco-Íris-Mar.
“Estamos sempre nos
atualizando, visando a qualidade
e o conforto do condômino”,
afirma o construtor. No caso do
Azaléia, além da flexibilidade de
quatro opções de plantas – em
apartamentos de 88 a 93 metros
quadrados, com 2 dormitórios,
sendo 1 suíte, com 1 e 2 vagas
na garagem –, as unidades são
dotadas de ponto para luz, gás e
água individuais.

“O amplo terraço gourmet é
um espetáculo e, dotado de pia e

churrasqueira sem fumaça,
envolve todo o apartamento”,
acrescenta Sadao, ao frisar que
os apartamentos serão entregues
pintados e acabamento com
moldura de gesso. Já o edifício,
além das áreas comuns
mobiliadas, será entregue com
sistema de monitoramento, com
câmeras distribuídas em pontos
estratégicos.

A obra do Residencial
Azaléia é realizada por uma bem
treinada equipe de trabalhadores
da própria Arco-Íris-Mar, com a
participação de conhecidos
profissionais e tradicionais
fornecedores de material de
construção.

O projeto estrutural foi
elaborado pela Iraha Engenharia.
Conforme destacaram os
diretores, engenheiros civis
Choei Iraha e Júlio Choan Iraha,

Obra é realizada por uma
bem treinada equipe de
trabalhadores da Arco-
Íris-Mar, com a
participação de
conhecidos profissionais e
tradicionais fornecedores
de material de construção

Sandra Netto

Residencial Azaléia:
apartamentos de
88 a 93 metros
quadrados, com 2
dormitórios,
sendo 1 suíte
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“Sadao Iwatani é referência na
arte de construir, pratica boas
técnicas e bons princípios de
engenharia”.

As tintas utilizadas na obra
são Sulvicor: Acrílico Fôsco
Sulvicor e Massa Corrida
Sulvicor.

A Denver Impermeabilizantes
forneceu os produtos de
impermeabilização, destacando
que nas lajes expostas do pilotis,

cobertura e piscinas foi adotado
o Sistema de Manta Asfáltica de
Alto Desempenho –
Denvermanta Elastic 4mm e nas
áreas internas molháveis, como
banheiros, áreas de serviço, o
sistema que melhor atendeu às
necessidades do projeto foi o
sistema de argamassa polimérica
reforçada com resina
termoplástica – Denvertec 100 e
Denvertec 540.

Conforme detalha o
fabricante, a Denvermanta
Elastic é um sistema de alta
capacidade de absorção de
movimentação, acompanhando
com grande confiabilidade os
esforços de grandes áreas
expostas e mantendo a
estanqueidade, ou seja,
impedindo as infiltrações de
água. Já os produtos Denvertec
100 e Denvertec 540 possuem

Residencial
Azaléia: amplo

terraço gourmet
envolve todo o

apartamento

Sandra Netto
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Construção

C om um portfólio de 16
empreendimentos

entregues em 19 anos de
atuação no mercado, a
Construtora Arco-Íris-Mar
também realiza em Praia
Grande o Residencial
Jacarandá. Em fase de
fundação, com apartamentos
de 2 dormitórios, é implantado
na Rua Maria Tognini, 378,
Vila Caiçara – famoso por ser
um bairro de veraneio, onde
está a maioria dos
empreendimentos da empresa.

Os projetos da Arco-Íris-
Mar se destacam de outros
edifícios pelos amplos

terraços, que circulam todo o
apartamento, com portas em
alumínio e vidro, que facilitam
o acesso externo para a
cozinha, churrasqueira, sala e
dormitórios.

O Residencial Cerejeira, na
Avenida Juscelino Kubitschek
de Oliveira, 1.546, Vila
Caiçara, está em fase de
alvenaria, com previsão de
entrega em 2015, a 1 quadra da
praia. São 6 opções de plantas
de 1 ou 2 dormitórios, ambos
com 1 suíte.

Com 90% das unidades
vendidas, em dezembro do ano
passado a construtora

Projetos da Arco-Íris-Mar se
destacam pelos amplos terraços

base cimentícia, com aplicação a
frio em forma de pintura, sendo
mais adequados para áreas
menores, com mais
interferências, como instalações
elétricas e hidráulicas, cantos
vivos. Eles não têm cheiro e
oferecem excelente aderência
sobre argamassa e concreto.

A RC Indústria de
Argamassas, através de seus
diretores, Lúcio e Fernando,
parabeniza a Construtora Arco-
Íris-Mar e seu diretor Sadao
Iwatani, pelo empreendimento,
construído com materiais de
excelente qualidade:
“Agradecemos também a
parceria que tem nos
proporcionado há mais de 10
anos, adquirindo de nossa
empresa os materiais de

assentamento para cerâmica e
pastilha, para as áreas internas e
externas do Residencial Azaléia”.

A Central do Gás - Soluções
em Gás LP realizou a implantação
das redes de distribuição de gás,
montagem da central de gás e
instalação dos medidores de gás
e ligações dos fogões. O gás
encanado será fornecido pela
Ultragaz.

A Solar Beach Sistemas de
Aquecimento é especializada em
produtos de conforto para
construção civil para uso
residencial, comercial e
industrial, atuando junto ao
cliente desde o projeto até a
conclusão da obra. Fundada em
2001, a empresa tem suporte
técnico especializado em energia
alternativa, aquecedor solar e a
gás, calhas e exaustores, bomba
para saunas e piscinas,

pressurizadores e
condicionadores de ar. “Nosso
compromisso é oferecer
produtos de qualidade”,
orgulha-se o diretor Roberto
Salim.

A Santuri Marmoraria é
parceira da Arco-Íris-Mar há 12
anos, com o fornecimento de
pedras naturais.

Os revestimentos cerâmicos
internos do Azaléia, como piso,
azulejo e porcelanato, são da
marca Villagres. A referência 3100
Pátina Marrom foi aplicada nas
tabeiras do hall de elevadores do
térreo e garagens; já no piso do
hall dos elevadores foi usado o
3101 Pátina Palha. Os
apartamentos serão entregues
com o porcelanato Sand D53054
R, nos banheiros, piso 40010
creme e o revestimento dos
banheiros 1777 white, nas
cozinhas e áreas de serviço,
revestimento 1772 bege; nos
terraços, 40035 Linestone Adere
Marfim com antiderrapante. A
Villagres é representada pela F
Ferraz, com showroom em
Santos, Praia Grande e Peruíbe.

Parceira das grandes
construtoras, a DNA Vidros &
Alumínio forneceu a Linha
Suprema nos caixilhos do
empreendimento. Já os vidros
das sacadas são laminados
verdes 6 mm, nas portas de salas
e dormitórios os vidros são
comuns verdes 4 mm, e nos
banheiros e cozinhas, vidros
mini boreal. No térreo foram
utilizados vidros temperados
verde 8 mm nas janelas e vidros
temperados verde 10 mm nas
portas.

A Cerâmica Atlas mais uma
vez forneceu o revestimento
externo da fachada, em pastilha
porcelanizada, formato 5x5,
mescla marron, e revestimento
cerâmico na cor marfim, tamanho
7,5x7,5, além da linha piscina,
informou Justino Ferraz,
representante da Cerâmica Atlas
no Litoral Paulista.

antecipou a entrega do
Residencial Pitangueiras –
que estava previsto para abril
deste ano. O empreendimento
está localizado na Rua
Antônio Reinaldo Gonçalves,
30, Vila Caiçara, de frente
para o mar, com apartamentos
de 2 e 3 dormitórios.

Investindo no Boqueirão
de Praia Grande, a Arco-Íris-
Mar constrói na Rua
Campinas, 422, o Residencial
Jatobá, com apartamentos de
2 e 3 dormitórios. A obra está
em fase de revestimento e
acabamento externo, com
entrega programada em 2014.Além do Azaléia,

Construtora Arco-Íris-
Mar desenvolve outros
três projetos em Praia
Grande: os residenciais
Jacarandá, Jatobá e
Cerejeira.
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

Para os pais que querem
aproveitar as férias de julho com

as crianças em um lugar seguro, com
diversas atrações para qualquer
idade, o Mavsa Resort Convention
& Spa oferece amplo espaço
arborizado e equipe de lazer
especializada em alegrar a garotada.
Localizado em Cesário Lange, a 150
quilômetros da Capital Paulista, o
Mavsa apresenta lista de atividades
para crianças a partir de três meses.

Até 28 de julho, o resort
promove show de mágica, teatro de
marionetes, show de palhaços, circo,
rodas cantadas, show de humor e
balada com o DJ Ludo. Outras
atividades podem encantar a
criançada, como passeio pelo mini
zoológico, jogos eletrônicos, espaço
kids com labamba, tombo legal e
mini roda gigante, quadra
poliesportiva, esportes náuticos,
entre outras atrações. Para os

Mavsa:
família
reunida e
opções
para todas
as idades

Férias com atrações
para toda família

adultos, o Mavsa disponibiliza a
Tenda Zen, com massagens anti-
estresse, relaxante, modeladora e
drenagem linfática, mediante
agendamento antecipado.

Na gastronomia, o restaurante
Lac D’or dispõe de cardápio
requintado: nos jantares, pratos da
Itália, França e Portugal. Nas
estações temáticas, as delícias ficam
por conta dos cozinheiros que
servem pratos quentinhos e
preparados na hora. No café da
manhã, tapiocas, omeletes e waffles;
no almoço e jantar, comida oriental,
massas e risottos. O Aram Bar é
opção nas refeições rápidas,
oferecendo lanches. Já o Kaluanã,
que atende a prainha e a área da
piscina, serve petiscos e drinks.

O Mavsa Resort funciona com
sistema all inclusive, que oferece
diariamente oito refeições e bebidas
com ou sem álcool a qualquer hora

do dia.
Reservas
pelo telefone
0800 770
8210.

Divulgação

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Alternativa para casais
românticos no Inverno é
aproveitar o Litoral Norte

de São Paulo, entre o mar e a
montanha, com temperaturas mais
amenas e menor movimento de
turistas. Nesse cenário, uma boa
opção é o Ilha de Toque Toque
Boutique Hotel, na Praia de Toque
Toque Grande, em São Sebastião,
com suítes de frente para o mar,
lareira nos quartos e a beleza da
Mata Atlântica no entorno do
empreendimento.

O boutique hotel oferece
serviços diferenciados que
proporcionam momentos de
intimidade e privacidade para os
casais, como piscinas climatizadas
nas suítes e ofurô de frente para o
mar. O restaurante próprio facilita
quem deseja aproveitar os dias sem
ter que sair do hotel. Para quem não
quer pegar estrada, é possível
contratar o serviço de traslado de

São Paulo, a R$ 430,00 por pessoa.
Há pacotes que incluem serviços
especiais, como “Massagem
relaxante ou drenagem linfática”, e
banhos especiais, como o
“Cleópatra”, o “Aromática” e o
“Chocolate com Pimenta”.

Os quartos são todos equipados
com ar condicionado, quente e frio,

frigobar, TV de LCD a cabo, DVD
player, ventilador de teto, telefone e
secador de cabelos. A suíte
presidencial oferece o conforto de
um apartamento de alto padrão com
dois quartos, podendo acomodar um
casal com até dois filhos. Há ainda
as suítes vip, master, superior e
privê.

Divulgação

Serviços diferenciados que proporcionam momentos de intimidade e privacidade para casais

Romantismo
na praia

Romantismo
na praia

Lareira nos quartos, mar, Mata Atlântica...

Os 15 anos do Centro de
Convenções de Florianópolis

foram comemorados em junho em
encontro com o trade do turismo
catarinense. O complexo ocupa 17
mil metros quadrados de área e,
dotado de ampla infraestrutura para
eventos, é uma das principais
ferramentas do Turismo de Negócios
da Capital. A secretária de Turismo
de Florianópolis, Maria Claudia
Evangelista, frisou o reconhecimento
da Prefeitura. Para o presidente do
Convention Bureau de
Florianópolis, Eugênio Neto, o
espaço alavancou a realização de
congressos e feiras e atraiu as
grandes redes hoteleiras.

Secretária
de Turismo
Maria
Claudia
Evangelista
falou aos
presentes

CentroSul
reúne trade

Ricardo Pereira/Imprensa-CentroSul
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Decoração

ADNA Móveis inaugurou
atividades em junho, em
Praia Grande, e deu início a

mais uma etapa na expansão do
Grupo DNA. A iniciativa foi
planejada dois anos pelo presidente
do Grupo, Edis Vedovatti, com o
estudo das linhas exigindo viagem ao
exterior, conforme recordou a
diretora Elaine Vedovatti
Provenzano: “Antes de ir à Feira de
Milão já tinha uma ideia, mas achava
impossível fazer algo no nível que
queria. Lá vi que era possível”.

Segundo Elaine, com a DNA
Móveis, Praia Grande ganha mais
profissionalismo em matéria de
ambientes planejados, compatível
com a crescente importância da
cidade. A empresa está preparada
para atender clientes da Baixada
Santista de todas as faixas de poder

aquisitivo e, nesse sentido, trabalha
com diversas linhas de crédito.

Para marcar a nova fase, o
Grupo DNA recepcionou
convidados em movimentado
coquetel, cujo ponto alto foi a
exposição do diretor Daniel Sampaio
Provenzano. Ao agradecer todos que
estiveram ao seu lado na

implantação do empreendimento,
destacou os critérios na escolha dos
fornecedores, entre os quais a
Euroline Planejados, representada
por seu presidente, Aclínio Feder.

Provenzano salientou que a
decoração dos ambientes da DNA
Móveis exibe obras de Romero
Britto. O artista foi representado

por seu sobrinho e parceiro, Elvis
Britto, que manifestou a satisfação
em ter a DNA Móveis como
licenciada oficial no Brasil.

Segundo o gerente William
Marcrucci, que comanda uma equipe
de 10 consultores, a ideia central do
projeto de decoração teve como
concepção criar ambientes para que

o cliente se sinta à vontade. Além da
exclusividade Euroline, IF Soluções
Planejadas e Cinex, a DNA Móveis
trabalha com produtos de marcas
consagradas.

Na linha de eletros, os parceiros
são: Falmec, Smeg, Cata e Fisher.
Nos móveis convencionais, parceria
com a Herval, DAF, Bell’Art,

Deluse, Byarte,
Fibras Arte,
Minuano, Terra
Brasil,
Salvatore,
Milênio, Voler,
Mestre
Artesão,
LaCasa,
Reeliners,
Forma Nova,
Mannes,
Roncali Decor,
Tapetes São
Carlos,
Buchara e
Puxadores
Zen.

DNA Móveis, nova fase no Grupo DNA
Mais profissionalismo em
matéria de ambientes
planejados

Fotos Tiago Panzani e Sandra Netto

Fachada da DNA Móveis: preparada para atender
clientes de toda Baixada Santista

Ângela Perotta e Aclínio Feder brindam com Elaine
Vedovatti Provenzano e Daniel Sampaio Provenzano

Cozinha em murano, um dos ambientes criados para
que o cliente se sinta à vontade na loja

Planejados Euroline valorizam diferentes ambientes Dormitório de casal com IF Soluções Planejadas
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Com a chegada do
Inverno, o Hospital

de Transplantes do
Estado de São Paulo faz

alerta aos transplantados para que
tomem mais cuidados com a saúde
visando evitar doenças graves. A
unidade da Secretaria de Estado da
Saúde, que é gerenciada pela
Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina
(SPDM), explica que no período de
frio a preocupação aumenta, pois o
uso de medicamentos que impedem
a rejeição do novo órgão reduz a
imunidade. Com essa alteração no
sistema imunológico, o paciente
corre mais riscos de contrair
infecções, como gripe, sinusite e, em
alguns casos, pneumonia.

Orientações simples, porém
eficazes, são reforçadas pelos
especialistas em transplantes. “É
preciso ‘blindar’ o sistema
imunológico nesta época. Os
cuidados devem ser intensificados
tanto na alimentação, quanto nas
questões mais simples do dia a dia.
Só assim o transplantado poderá
evitar infecções graves”, afirma o
coordenador de transplante de fígado
do hospital, Carlos Baía, ao alertar
que a higiene evita infecções.

O cuidado inclui atenção ao
consumir alimentos de restaurantes e
lanchonetes, bem como evitar
contato próximo com cães e gatos.
Conheça algumas dicas para
pacientes transplantados:

. Lave as mãos com água e sabão
ao entrar em sair de locais públicos
como metrô, ônibus, restaurantes.
Repita o gesto em todos os
ambientes, no trabalho ou em casa
diversas vezes ao dia;

. Ao sentir-se resfriado, procure
um médico. Evite que a doença fique
mais forte ao longo dos dias;

. Evite ambientes climatizados.
Tanto no trabalho como em casa,
evite o uso de aquecedores ou
aparelhos de ar-condicionado;

. Procure evitar lugares com
grande concentração de pessoas em
lugares fechados, como ônibus etc.

Transplantados
devem adotar
mais cuidados

Estudo realizado por
pesquisadores do Institute for
Aging Research (IFAR), um

afiliado da Harvard Medical School
(HMS), descobriu que a ingestão de
laticínios – especialmente leite e
iogurte – está associada com uma
maior densidade mineral óssea
(DMO) do quadril, mas não da
coluna vertebral. Já o creme de leite,
por outro lado, pode estar associado
com uma menor DMO total.
Publicado na revista Archives of
Osteoporosis, o estudo sugere que
nem todos os produtos lácteos são
igualmente benéficos para promover
a saúde dos ossos.

“De acordo com os
pesquisadores, os laticínios
fornecem diversos nutrientes
importantes que são benéficos para

Estudo avalia saúde dos ossos
...nem todos os produtos lácteos são

igualmente benéficos para o esqueleto

Laticínios fornecem
nutrientes benéficos para
a saúde óssea, mas...

a saúde óssea. No entanto, o creme
de leite e seus derivados, tais como
sorvetes, apresentam baixos níveis
desses nutrientes e têm altos níveis
de gordura e açúcar”, informa o
reumatologista Sergio Bontempi
Lanzotti, diretor do Instituto de
Reumatologia e Doenças
Osteoarticulares (Iredo).

Segundo os resultados da

pesquisa, 2,5 a 3 porções de leite e
de iogurte por dia foram associadas a
uma melhor densidade óssea.
Contudo, mais pesquisas são
necessárias para examinar o papel da
ingestão do queijo (alguns dos quais
podem ser ricos em gordura e sódio)
e se os alimentos lácteos
individualmente têm um impacto
significativo na redução de fraturas.

Reprodução

Os pesquisadores basearam suas
conclusões em dados coletados a
partir de um questionário de
frequência alimentar preenchido por
3.212 participantes do Framingham
Offspring Study. Eles compararam a
ingestão de laticínios dos
participantes com sua densidade
mineral óssea, o que revelou os
benefícios do leite e do iogurte e os
malefícios do creme de leite para
grande parte dos homens e mulheres
de meia idade que participaram do
estudo.

“Segundo o estudo, a
composição dos nutrientes varia
entre os alimentos lácteos. Ingerir
leite desnatado ou iogurte (e não
ingerir creme de leite) pode aumentar
a ingestão de proteínas, cálcio e
vitamina D, limitando a ingestão de
gorduras saturadas”, diz Lanzotti,
que acrescenta: “Pesquisas como
esta apoiam a ideia de que a nutrição
adequada pode ajudar a combater a
osteoporose e as fraturas”.

Divulgação

Incomodada com olheiras
profundas, em casos selecionados

a mulher pode ver o problema
resolvido rapidamente nos
consultórios de cirurgia plástica. Por
meio do uso do ácido hialurônico, é
realizado um preenchimento em toda
área sob os olhos, produzindo um
resultado que pode durar por até
quatro anos.

Da mesma forma que os
preenchimentos atenuam marcas de
expressão que envelhecem, como o
“bigode chinês”, as aplicações em
olheiras e bolsas palpebrais leves
têm a vantagem de retardar a
necessidade de cirurgia e livrar as
mulheres do excesso de maquiagem
normalmente utilizada para esconder
o problema.

Segundo o cirurgião plástico
Vitorio Maddarena Junior, diretor da
Clínica Maddarena, em São Paulo, o
procedimento tem sido muito

Rosto em olheiras: em alguns casos, solução em 10 minutos

É possível eliminar olheiras...

realizado no Brasil, mas é preciso
selecionar bem os pacientes antes de
optar pelas aplicações de ácido
hialurônico: “O procedimento varia
de pessoa para pessoa. Há
preenchimentos que buscam
disfarçar bolsas palpebrais sob os
olhos, outros realizados justamente
no vazio – que é o caso das olheiras
profundas –, também aqueles que
buscam atenuar a aparência de olhar
caído por conta de certa flacidez das

pálpebras superiores”.
O especialista alerta que, em

cada caso, o ácido hialurônico deve
ser aplicado de uma determinada
forma para corrigir o problema. Ele
diz que, para a maioria das pessoas,
os eventuais hematomas e edemas
desaparecem em poucos dias. Mas,
há pessoas com maior tendência a
inchaços e hematomas, nas quais
esses incômodos durarão um pouco
mais.

C línica Genics de Medicina
Reprodutiva e Genômica,

de São Paulo, realiza
campanha de doação de
óvulos, uma alternativa cada
vez mais utilizada pelos casais
que sofrem problemas para
engravidar. A doação - também
conhecida como ovodoação ou
doação de gametas – segue as
regras do Conselho Federal de
Medicina (CFM) e é realizada
de forma totalmente anônima e
sigilosa para proteger a
identidade da doadora e seu
histórico médico. Conforme
destaca Philip Wolff, biólogo e
diretor da clínica, o programa
é destinado a beneficiar casais
cuja origem da infertilidade
está na baixa produção de
óvulos.

Campanha de
doação de
óvulos
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� Campanha Ação do Coração
culmina em 2 de agosto, em
Santos, com a distribuição de
corações na Praça Mauá, Centro
Histórico.

� Também em Santos, Ação do
Coração arrecada água mineral
e leite longa vida de caixa para
doar ao Projeto SOS Religar, que
atende vítimas da seca na Região
do Pajeú, no sertão de
Pernambuco.

� Audi Center Santos, de
Leopoldo Arias, é a
concessionária da marca em
Santos, primeiro ponto de vendas
exclusivo na Baixada Santista, na
Rua Brás Cubas, 340, com
investimento de R$ 3 milhões.

� Caixa Cultural São Paulo
apresenta, de 20 de julho a 20 de
outubro, a exposição “Lucas
Simões”. Na Praça da Sé, 111,
Centro de São Paulo.

� Festival “Dança São Vicente”
de 5 a 28 de julho, na Praia do
Itararé, em São Vicente, durante a
Festa do Morango.

� 21º Festival de Interpretação
de Música Sertaneja, troféu “O
Menino da Porteira”, agita em
julho a bucólica Ouro Fino, em
Minas Gerais, iniciativa da
Rádio Difusora Ouro Fino.

� “Os Desafios da Mobilidade
Sustentável” é o tema 19ª Semana
de Tecnologia Metroferroviária,
de 10 a 13 de setembro, no
Centro de Convenções Frei
Caneca, na Rua Frei Caneca, 596,
4º, andar, em São Paulo, convida
Associação dos Engenheiros e
Arquitetos de Metrô (Aeamesp).

� Festival de Sopas e Caldos do
L’Hotel Porto Bay São Paulo, na
Alameda Campinas, 266, Jardim
Paulista, até 9 de agosto, terças e
quartas, com música ao vivo.

� SantosArquidecor – Casa Natal
2013 será na Rua Voluntários
Santistas, 24/25, no Boqueirão,
entre os dias 1º de outubro e 3 de
novembro.

� Petra Jazz Ilhabela de 18 a 20
de julho no Centro Histórico da
bela ilha do Litoral Norte de São
Paulo, reunindo artistas
nacionais e internacionais.

� Greenbuilding Brasil
Conferência Internacional e Expo,
de 27 a 29 de agosto, no Expo
Center Norte, em São Paulo.

� Festival de Inverno de Curitiba
agita o Parque Tanguá, na
capital paranaense, até 28 de
julho, com diversificada
programação.

Simone
Goltcher,

Regina
Carvalho e

Bobby
Krell: sob o

comando de
Vera Helena

Mirandez,
espaço

Boulangerie Deôla Deli, na Casa Cor São Paulo, reuniu clientes
e amigos para coquetel e apresentação do projeto das

arquitetas Regina Carvalho e Bruna Carvalho.

Ciceroneados por Ovadia Saadia, presidente da Apacos, e Alexis
Pagliarini, diretor de MKT do Sheraton, colunistas sociais
participaram do XXV Encontro, no premiado Sheraton São Paulo
WTC Hotel. No programa, visita a Casa Cor 2013 e palestra do
São Paulo Convention & Visitors Bureau (Spcvb), que mostrou
um panorama positivo da cidade de São Paulo.

Embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de la Cámara Hermoso,
cônsul honorário em Santos, Manoel Santalla Montoto, e
assessores da Embaixada, foram recebidos pelo presidente da
Associação Comercial de Santos, Michael Timm, em visita à
Associação Comercial de Santos. Ao assinar o Livro de Ouro da
ACS, Hermoso citou Neymar Jr., agora jogando pelo Barcelona, e
frisou a disposição em promover a colaboração entre os
empresários de Santos e Espanha.

Grafiteira
Panmela

Castro criou
o painel

leiloado na
2ª edição do

Women’s Forum Brazil 2013, em junho, no Grand Hyatt, em São
Paulo: Mary Anne Ribeiro, presidente da Pupa Empreendimentos
Educacionais, deu o maior lance e levou a peça para casa. O valor

será revertido para a Ong dirigida por Panmela, a Rede Nami, que
incentiva mulheres das comunidades carentes do Rio de Janeiro a

transformar seus sentimentos em arte.

Chieko Aoki,
presidente da rede
Blue Tree Hotels:
participou de bate-
papo, em maio, no
Reserva Cultural, em
São Paulo, e falou
sobre o filme japonês
“O que eu mais desejo
(Kiseki)” e sobre sua
experiência como
viajante e empresária
bem-sucedida, que
comanda uma cadeia
com 24 hotéis em 18
cidades brasileiras.

Flávio Santana

Após exaustivo
primeiro dia de
disputas no
Campeonato Sul-
Americano de Esgrima,
em junho, no Chile,
Guilherme Murray
garantiu uma medalha
para o Brasil. Guiga
passou as
eliminatórias em
primeiro lugar e na
fase final conquistou o
bronze. Excelente
resultado, numa prova
longa e dura.
Parabéns, Guiga!
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Planejamento

OInstitute for Operacional
Excelence Brasil (Iopex)
realizou estudo para

identificar as maiores fontes de
desperdício na construção civil e
definiu posturas que podem ajudar a
eliminá-las e atingir a excelência
operacional. O objetivo é reduzir ao
máximo as atividades que não
agregam valor ao produto final, ou
seja, à edificação, afirma Jevandro
Barros, diretor do Iopex: “Na
Europa e nos Estados Unidos a
etapa já foi ultrapassada, no Brasil
ainda falta arregaçar as mangas e
colocar esta nova visão em ação”.

Muitos problemas podem
ocorrer numa obra: atrasos no
canteiro, falta de material específico,
ausência de pessoal qualificado,
pouco planejamento e desperdício
de materiais de construção,
considerando que cerca de 30%
acabam indo para o lixo.

Conheça os 12 pontos avaliados
pelo Iopex:

1) Transporte – Falta de
planejamento na saída e entrada de
materiais;

2) Movimentações – Muita
movimentação demonstra falta de
análise para destinar o profissional
para a posição certa;

3) Área – Um mapa da obra
mostrando onde está cada material é
essencial para ajudar a reduzir a

Reduzir atividades que
não agregam valor à
edificação

Em busca da excelência operacional

utilização da área, programar com
eficiência as entregas e analisar onde
e quando cada matéria-prima estará;

4) Superprodução – É comum
ver o excesso de materiais, mesmo
após a finalização de algumas
etapas, como armações de concreto.
Isto é conhecido como
superprodução e influencia

diretamente no fluxo financeiro da
obra;

5) Estoques – O controle de
estoque na construção civil precisa
ter a mesma disciplina de outros
setores, com inventários periódicos
e dando responsabilidade por
perdas, algo nulo ou pouco existente
nas obras;

6) Processos desnecessários – O
investimento em analisar processos
produtivos, como o fluxo de
materiais, é pouco. Uma análise dos
processos pode ajudar a diminuir
tempo de execução, desperdício de
materiais e reduzir os custos;

7) Espera – É comum ver um
profissional em um canteiro

trabalhando enquanto cinco ou seis
estão parados. Isso é devido à falta
de sincronismo entre as atividades
que pode ser resolvido com
planejamento adequado;

8) Atrasos ou variações de prazo
– Atraso também é visto com
normalidade nas obras. Inclusive, é
comum acelerar outra tarefa, sem
estudá-la apropriadamente. Criando
uma falta de união entre as
atividades;

9) Defeitos – O defeito é um
problema cultural na construção
civil. Ele é aceito em muitos casos e
resulta em uma entrega defeituosa do
produto;

10) Falta de padrão – A falta de
matéria-prima padronizada não é
considerado importante nas
obras. Impossibilitando um
modelo de produção
padronizado;

11) Planejamento – Na
construção se faz

cronograma, mas pouco é
planejado. É preciso

planejar, não apenas
para cumprir prazo,
mas para fornecer
recursos em cada
etapa, eliminar

restrições e interferência que
atrapalhem seu curso;

12) Liderança – Há pouca
relação entre o cronograma e a gestão
em si. As obras precisam de
processos que auxiliem na liderança
das equipes, com formatos mais
simples e eficazes para rápida
resolução dos problemas.

“No Brasil ainda falta arregaçar as mangas e colocar esta nova visão
em ação”, afirma Jevando Barros, do Iopex

Fotos Divulgação

C om o intuito de chamar a
atenção da população para os

altos índices de sonegação fiscal
no país, o Sindicato Nacional dos
Procuradores da Fazenda
Nacional (Sinprofaz) desenvolveu
o “Sonegômetro”. A ferramenta
mensura a sonegação fiscal em
tempo real e está disponível no site
www.sonegometro.com

Atribuindo a São Paulo a
mesma metodologia adotada
nacionalmente, o índice de
sonegação revela que o estado
deixa de arrecadar cerca de R$
132,8 bilhões por ano. O valor
equivale a 24,5% do total
arrecadado, considerando os

impostos das três
esferas, federal,
estadual e municipal,
ou a 9,6% Produto
Interno Bruto (PIB).

“Para se ter uma
ideia, se não houvesse
sonegação fiscal em
São Paulo, os
contribuintes atuais
poderiam ser
desonerados em quase
25% da carga atual
sem que a
arrecadação fosse
prejudicada”, explica
o Allan Titonelli Nunes,
procurador da

Fazenda Nacional e
presidente do
Sinprofaz. O
Sonegômetro foi
criado a partir de
estudo desenvolvido
pelo Sindicato sobre a
sonegação fiscal no
país. Pelo endereço
eletrônico é possível
acompanhar a
contagem e ter acesso
a diversas
informações sobre a
justiça fiscal no Brasil.
A contagem do
Sonegômetro começou
no dia 1º de janeiro

deste ano e já ultrapassou os R$
200 bilhões.

O resultado do estudo mostra
que o país deixa de arrecadar R$
415 bilhões por ano – o que
corresponde a 10% do Produto
Interno Bruto (PIB). O valor
estimado de sonegação tributária é
superior a tudo que foi arrecadado
em 2011 de Imposto de Renda (R$
278, 3 bilhões). Para chegar ao
índice de sonegação, o estudo
selecionou 13 tributos que
correspondem ao 87,4% do total
da arrecadação tributária no
Brasil (IR, IPI, IOF, INSS, Cofins,
CSLL, FGTS, ICMS, ISS, entre
outros).

SP deixa de arrecadar R$ 132 bilhões por ano!

Confira no site www.sonegometro.com: ferramenta
mensura a sonegação fiscal em tempo real
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