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Capa: fotos Luiz Carlos Ferraz e Divulgação.

A Pred Center Comercial Construtora prepara
a entrega do Residencial Manihi, no Bairro
Aparecida, em Santos, voltado ao segmento de
alto padrão, localizado na Rua General
Rondon, 40, a poucos metros da praia e a uma
quadra do shopping Praiamar.........Págs. 5 a 7.
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OFundo de Garantia por Tempo
de Serviço (FGTS) é

constituído por meio de depósitos
mensais feitos pelos empregadores
em contas vinculadas em nome do
empregado na Caixa Econômica
Federal (Caixa), com valor
correspondente a 8% da
remuneração mensal do empregado.
Portanto, todos os trabalhadores
urbanos e rurais, temporários,
avulsos, safreiros, atletas
profissionais, domésticos (incluído
pela EC 72/2013), que possuem ou
já possuíram carteira de trabalho
assinada, e, eventualmente, o diretor
não-empregado, têm direito ao
FGTS.

A correção dessas contas de
FGTS é feita com a utilização da
Taxa Referencial (TR). Ocorre que,
desde 1999, a TR não teve a devida
correção monetária, não
acompanhou os demais índices de
correção, tampouco compensou a
perda pela inflação. Isso porque a
partir de 1999, a TR começou a ser
reduzida gradativamente, chegando a
zero em setembro de 2012. Como
resultado, o saldo da conta de FGTS

vem ficando defasado.
Como a TR deixou de refletir as

mudanças da moeda brasileira,
passou a ser inadequada para a
atualização monetária do FGTS.

Com base nesse entendimento,
todos os trabalhadores que
contribuíram entre os anos de 1999 e
2014, mesmo aposentados ou que já
tenham efetuado saque, podem
requerer a revisão dos valores de
FGTS na Justiça, de forma que seja
aplicado um índice que, de fato,
sirva para corrigir monetariamente
os valores depositados.

De acordo com a tese em
discussão na Justiça, o FGTS não
deve ser corrigido pela TR, mas sim
pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E), que é o mais abrangente
para medir a real inflação do país. A
diferença no saldo da conta de FGTS
pode chegar a 100%.

Para saber quais meses e/ou anos
foram depositados o FGTS, deve-se
solicitar na Caixa Econômica Federal
o extrato analítico do FGTS. Se
houver recusa na emissão do extrato,
cabe ação judicial neste sentido.

O processo judicial objetivando
a correção do FGTS pelo IPCA-E
deve ser longo, considerando a
complexidade que envolve o caso e
os componentes políticos em vista
do impacto que terá nas políticas do
Governo e nos cofres da União.

Edson Mazieiro é advogado do
escritório Murray - Advogados, de
São Paulo.

Pré-candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo,
o ex-ministro Alexandre Padilha participou de almoço,
em Piracicaba, promovido pela Adjori-SP..............Pág. 4.
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Número cada vez maior de pacientes é submetido à
substituição da articulação do joelho, desgastada pela
artrose, por prótese metálica....................................Pág. 10.
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Mais seriedade!

E nfim, prevaleceu o melhor direito – e o bom
senso; afinal, assim também se faz Justiça! –,
na solução do imbróglio em que havia se

transformado a implantação do sistema VLT, o
Veículo Leve sobre Trilhos, em Santos, no trecho em
que o traçado segue pelo canteiro central da Avenida
Francisco Glicério, exatamente em frente onde
funciona o Centro de Convenções Mendes. Pequeno
trecho, é verdade, considerando a extensão desta
primeira fase, com 11,2 quilômetros, do Terminal
Barreiros, em São Vicente, até o Terminal Porto, em
Santos. O melhor direito, como dissemos, foi
ensinado pela 1ª Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo (TJSP), e corrigiu entendimento contrário do
juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública de Santos, Daniel
Ribeiro de Paula, que ao conceder liminar na ação
cautelar ajuizada pelos promotores de Justiça do
Meio Ambiente e Urbanismo de Santos e do Grupo
de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente
(Gaema) – Núcleo Baixada Santista, causou a
paralisação da obra por cerca de 16 dias. Em
síntese, alegaram os integrantes do Ministério
Público Estadual (MPE) que a opção mais
econômica e viável ao sistema seria utilizar a antiga

linha férrea e não o canteiro central da Francisco
Glicério. Alegaram, mas, não aparentaram estar
com a verdade. Ao fundamentar a cassação da
decisão provisória e autorizar a retomada das obras
no famigerado trecho pela Empresa Metropolitana
de Transportes Urbanos (EMTU/SP), o relator
desembargador João Negrini Filho frisou que o
processo de implantação atendeu exigências
ambientais e procedimentos legais, sem desvio de
finalidade. E fulmina a tese do MPE, apontando
eventual desinformação: “Mesmo que a ideia inicial
do projeto do VLT tenha sido o aproveitamento da
antiga linha de trem existente em Santos e em São
Vicente, não é possível afirmar com segurança, neste
momento, terem sido elaborados dois projetos
técnicos ambientais: o primeiro, utilizando o canteiro
lateral da via e o segundo, o canteiro central. Ao que
tudo indica, trata-se de opção técnica determinada
pelos critérios de conveniência e oportunidade
avaliados pela Administração, esfera de poder
competente para tal. Isso impede que se
reconheça, in limine, a ocorrência de ato de
improbidade que pudesse viciar totalmente a
construção do empreendimento na faixa central da
via”. Os primeiros testes do VLT iniciam em julho.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
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Os prefeitos de 16
municípios do Litoral de
São Paulo estiveram em

fevereiro na sede da Secretaria de
Estado da Habitação, na Capital,
para assinar o Termo de Adesão ao
Projeto de Desenvolvimento
Sustentável do Litoral Paulista
(PDSLD). Trata-se de uma extensão
do Programa Serra do Mar, que
beneficiará ao longo de cinco anos 25
mil famílias, que atualmente residem
em áreas de riscos geotécnicos ou
socioambientais. Os recursos do
projeto somam R$ 1,198 bilhão,
financiado pelo Banco do Brasil –
R$ 607,5 milhões – e o governo
estadual, R$ 590,5 milhões. O
primeiro desembolso, no valor de R$
150,7 milhões, já foi disponibilizado
em favor das secretárias da

Habitação e do Meio Ambiente.
Segundo o secretário de Estado

da Habitação, Silvio Torres, o
projeto promoverá a
sustentabilidade para o
desenvolvimento econômico e social

da região, em harmonia com a
fragilidade e importância dos
recursos naturais, gerando benefícios
sociais com a eliminação de passivos
habitacionais e ambientais, em áreas
de risco geotécnico e socioambiental.

Com esses princípios
busca-se a proteção da
biodiversidade e dos
mananciais na zona
litorânea do Estado de São
Paulo, consolidando a
gestão das Unidades de
Conservação.

O secretário de Estado
do Meio Ambiente, Bruno

Covas, ressaltou que o segredo do
sucesso do programa será o
envolvimento dos municípios: “É
fundamental contar com a
participação das cidades neste
grande desafio”.

Márcio JM Pereira/CDHU

Projeto beneficiará 25 mil
famílias do Litoral de São
Paulo

Secretário Torres na
abertura do evento:
projeto promoverá a
sustentabilidade para
o desenvolvimento
econômico e social
da região

A Empresa Metropolitana de
Transportes Urbanos

(EMTU/SP) estendeu até 15 de
março o prazo de visita à
estação modelo e ao protótipo do
VLT, o Veículo Leve sobre
Trilhos, previsto para circular
em fase de testes na região a
partir do segundo semestre. Os
equipamentos encontram-se em
exposição na Avenida Ayrton
Senna da Silva, altura do número
500, junto ao teleférico, em São
Vicente, e podem ser visitados
diariamente das 9 às 21 horas,
inclusive aos sábados, domingos
e feriados. O protótipo aberto à
visitação é de um dos carros das
extremidades do VLT, onde ficam
os sistemas operacionais e os
aparelhos de controle dos 22
veículos que farão parte da frota.

Visitação
ampliada até
15 de março
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Cidadania

 Após oito anos, o Tribunal de
Justiça de São Paulo confirmou a
decisão de 1ª instância, que dá ganho
de causa a Proteste Associação de
Consumidores em teste censurado
sobre marcas de ketchup impróprias
para o consumo. As análises
indicaram presença de pelos de
roedores, fragmentos de penas de
ave e ácaros em lotes dos produtos
de marca própria comercializados
pela Companhia Brasileira de
Distribuição.

 UPS
Foundation,
divisão da
UPS, doou
R$ 100 mil
para a

Aldeias
Infantis SOS

Brasil, com sede
em Porto Alegre, e cerca de R$ 41 mil
para o Instituto Encantos, em São Paulo.
As doações serão usadas para a melhoria
das condições de moradia e compra de
materiais educativos, respectivamente.

 Acordo firmado entre o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) e a
Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça (Senacon/
MJ) estabelece ações para assegurar proteção e defesa dos direitos do
consumidor durante a Copa do Mundo 2014. Entre elas, o governo
federal distribuirá nas 12 cidades-sede da Copa o Guia do Consumidor
Turista, editado em trilíngue – português, espanhol e inglês –, com
informações sobre os direitos do consumidor resguardados pela
legislação brasileira e os telefones e principais locais de atendimento de
Procons e outros órgãos de defesa.

 Serasa Experian
Marketing Services lançou o
Perfil Express, que
possibilita a geração de
relatório sobre o
comportamento de seus
consumidores. A empresa
envia CPF ou CNPJ e é
gerado relatório do perfil do
cliente, que cruza e compara
dados comportamentais,
financeiros e de localização
com a base de dados de
marketing de consumidores
e empresas da Serasa
Experian.

Pré-candidato do PT ao
governo do Estado de São
Paulo, o ex-ministro

Alexandre Padilha participou de
almoço, em fevereiro, em Piracicaba,
no Interior do Estado de São Paulo,
promovido pela Associação dos
Jornais do Interior do Estado de São
Paulo (Adjori-SP). Integrado à
Caravana Horizonte Paulista – que
Padilha realiza em todo o Estado,
visando conhecer os problemas
regionais para elaboração de seu
plano de governo – o encontro com a
Adjori-SP gerou a “Carta de
Piracicaba”, na qual a entidade
presidida por Carlos Balladas
relaciona cinco itens a serem
avaliados e, se possível,
incorporados ao programa de
Padilha. Encontros semelhantes
serão realizados com os demais pré-
candidatos ao governo paulista.

Compareceram ao encontro 37
jornais do interior paulista,
representados por cerca de 90
dirigentes. Estas são as propostas da
Adjori-SP: instalação do Conselho
Estadual de Comunicação, com a

Pré-candidato
do PT
participou de
evento
promovido
pela entidade
que representa
jornais do
Interior do
Estado

Padilha recebe
propostas da Adjori-SP

participação das sociedades civil,
empresarial, acadêmica e
governamental em cotas paritárias;
criação e fomento de programas de
interação entre as comunidades
docente e discente com os jornais
locais, tais como o “Jornal na
Escola”; meios de fomento à
atividade empresarial do jornal local,
como incentivos e linhas próprias de
financiamento; participação justa
dos jornais do interior nas verbas de
publicidade do governo estadual e
entidades a ele ligadas; e no âmbito
federal, a extinção da Lei 12.034, de
29/09/2009.

Acompanhado de comitiva local,
políticos e dirigentes do PT do
Estado e equipe que documenta a
Caravana, Padilha recepcionou as
reivindicações da entidade
representativa dos jornais do
Interior e comentou, de forma
especial, o item relacionado ao
incentivo à interação entre as
comunidades docente e discente com
os jornais locais, aos moldes do
“Jornal na Escola”. Em sua
mensagem aos empresários, o ex-
ministro ressaltou a pretensão de
conversar com todo o Estado:
“Vamos visitar todas as regiões e
ouvir quem não se contenta com só
aquilo de conquistamos”.

Divulgação

O teste, censurado em 2005 e
liberado em 2010, envolveu 16
marcas de ketchup, em que se
constatou que cinco eram
impróprias para consumo. Foi
realizado um segundo exame com
amostras diferentes para que se
certificasse de que a contaminação
não foi acidental. Os problemas
persistiram. Os produtos eram das
marcas Extra, Great Value/Wal Mart,
Predilecta, Scooby Doo/Carrefour e
Tomatino.

Encontros serão
realizados com os demais
pré-candidatos ao governo

Luiz Carlos Ferraz

D ois novos espaços –
Unidade de Fisioterapia

Respiratória e Sala de Atividades
de Vida Diária – começaram a
funcionar em fevereiro na Casa
da Esperança de Santos, na Rua
Imperatriz Leopoldina, 15, na
Ponta da Praia. O objetivo é
melhorar ainda mais a qualidade
de vida das 270 crianças/
adolescentes da Baixada Santista
atendidas gratuitamente. A
solenidade contou com a
presença da diretoria, presidida
pelo engenheiro Roberto Luiz
Barroso, e do governador para o
ano Rotário 2013/2014 do
Distrito 4420, José Joaquim do
Amaral Ferreira.

A fisioterapia respiratória é
uma especialidade da fisioterapia
que previne e trata as doenças
que atingem o sistema
respiratório. Na nova unidade os
terapeutas aplicarão técnicas e
recursos para melhorar o aporte
de oxigênio para todo o
organismo. Os cuidadores das
crianças também receberão
orientações sobre a importância
de dar continuidade dos
exercícios respiratórios em
domicílio.

A Sala de Atividades de Vida
Diária objetiva capacitar os
pacientes que tiverem essa
possibilidade a maior
participação e/ou independência
nas funções cotidianas, como
tomar banho, uso do vaso
sanitário, vestir, alimentar,
mobilidade e transferências,
higiene pessoal e autocuidado.
Nesse trabalho do setor de
Terapia Ocupacional também
serão enfatizadas atividades
como o preparo de refeições,
limpeza e organização. A sala
reproduz o espaço domiciliar,
proporcionando mais um
recurso para preparar a criança/
adolescente para o desempenho
funcional.

Casa da
Esperança:
atendimento
com mais

qualidade

Novidades
na Casa da
Esperança de
Santos

Reprodução

Cerca de 50
crianças e
adolescentes

carentes da Zona Leste de São Paulo
participam do Projeto Ser Âmica – A
Modelagem de um Novo Amanhã.
Eles têm aulas semanais de arte em
cerâmica num ateliê em Artur Alvim,
extremo Leste da Capital Paulista,
com a oportunidade de obter o

Inclusão por
meio da
Arteterapia

retorno financeiro da própria arte
que imprimem à cerâmica.

O conteúdo desenvolvido no
ateliê tem como uma de suas bases a
Arteterapia, utilizando a cerâmica
como recurso terapêutico. “A argila
possui propriedades químicas como
cálcio, ferro, potássio, magnésio e
alumínio que penetram nos poros e,
em alguns casos, conseguem auxiliar
nas carências do organismo,
absorvendo toxinas, neutralizando
alguns ácidos do corpo, deixando-o
livre e desobstruído para a
receptividade de novas energias”,
afirma a artista plástica Elainy
Mota, fundadora do projeto.
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Luiz Carlos Ferraz

APred Center Comercial
Construtora comemora 32
anos de atividades na

Baixada Santista e para marcar a data
prepara a entrega do Residencial
Manihi, no Bairro Aparecida, em
Santos. Voltado ao segmento de alto
padrão, o edifício tem localização
privilegiada, na
Rua General
Rondon, 40, a
poucos metros
da praia e a uma
quadra do maior
shopping center
de Santos.

O engenheiro
Luiz Antonio
Paiva dos Reis,
diretor da Pred
Center,
comemora a
realização do
Manihi como
resultado do
aperfeiçoamento de processos
construtivos e gerenciais da
empresa. “Investimos forte no
treinamento de nossos colaboradores
e no estreitamento de parcerias com
fornecedores, o que nos garante uma
obra com excelente qualidade”, disse
Luiz Antonio, ao destacar
diferenciais do projeto elaborado
pelo escritório Proença Arquitetos,
dos arquitetos Daniel Proença e
Maria Celina Proença.

“O projeto arquitetônico alia
funcionalidade e beleza, com uma
fachada de linhas suaves e arrojadas,
e um monumental lobby de entrada”,
frisa o diretor da Pred Center, ao
relacionar conceitos adotados na
idealização do empreendimento.
Entre eles, o que envolve a segurança
definiu acesso independente para o
salão de festas, para facilitar o
controle de visitantes. Também
visando a segurança dos
condôminos, o empreendimento
conta com guarita interna, central
delivery, gerador de emergência,
insuflador, elevadores inteligentes,
subsolo protegido e sistema de
monitoramento e automação.

Residencial Manihi

Aperfeiçoamento de
processos construtivos e
gerenciais

Funcionalidade
e beleza

A infraestrutura de lazer no
terceiro mezanino inclui diversos
itens, como espaço gourmet, fitness,
salão de jogos, sala de áudio e vídeo,
sala de brinquedos, game station,
play ground, mini-quadra esportiva,
piscina coberta e climatizada,
piscina descoberta com deck
molhado, sauna e ducha circular e
terraços de convivência e leitura.

O Manihi contempla amplos
apartamentos com quatro
dormitórios, dotados de terraço

gourmet com
vista
panorâmica,
ampla sala de
estar/jantar com
lavabo, cozinha
com despensa.
As unidades
possuem pé
direito de 3,24
metros e
sistema
estruturado para
tv, telefone,
interfone e
dados, além de
garagem

privativa para três automóveis e
depósito fechado.

Entre os itens voltados à
sustentabilidade e consciência
ecológica, o residencial conta com
sistemas de gás e água

Manihi:
localização

privilegiada, a
poucos metros da

praia e a uma
quadra do maior
shopping center

de Santos

         Investimos forte
no treinamento de
nossos colaboradores e
no estreitamento de
parcerias com
fornecedores, o que nos
garante uma obra com
excelente qualidade.

“

Engenheiro Luiz Antonio
Paiva dos Reis
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individualizados, tomadas
individuais nas garagens para
carregamento de autos elétricos,
sistema de reaproveitamento e
economia de água, depósito de
recicláveis. Entre as soluções de
acessibilidade, o empreendimento
possui rampa e conceitos de casa
universal.

O Manihi foi construído com a
participação de renomados
profissionais e tradicionais empresas
do mercado. A Túzzolo Engenharia,
que está no mercado da Baixada
Santista há mais de 23 anos e
trabalha para praticamente todas as
empresas da região, executou os
serviços de sondagem do subsolo.

A Concreto Cortesia atuou na
prestação de serviços de
bombeamento e fornecimento de
concretos. Segundo detalhou o
gerente da empresa na Baixada
Santista, arquiteto Nelson
Fernandez, como principais
características, o concreto foi em sua
maioria fck 40 com brita 1 e 0+1,
slump 14+-2, havendo aumento do
slump conforme foi atingindo altura
maior.

A Teste Engenharia prestou
serviços de controle tecnológico do
concreto, isto é, moldagem e
rompimento de corpos de prova
para o controle de qualidade do

concreto. “O Slump Test é um ensaio
feito quando da moldagem dos
corpos de prova para determinar a
consistência do concreto”, detalhou
o diretor da Teste, engenheiro
Franco Pagani.

A ArcelorMittal, soluções em
aço para a construção civil, forneceu
os vergalhões CA 50 e CA60, além
de pregos, arames recozidos, perfis,
telas e treliças

A Magenta Alumínio forneceu as
esquadrias em alumínio branco.
“Trata-se de um projeto de alto
padrão, onde foram executadas
persianas com automatização, gradis
curvos de 4 polegadas e uma
suntuosa entrada em fachada pele de
vidro”, destacou o diretor da
empresa João Magenta.

A Harco Engenharia de Ar
Condicionado realizou o projeto e a

instalação do sistema VRF de ar
condicionado multi-split, que utiliza
apenas uma condensadora, ou
unidade externa, que pode ligar 10
ou mais unidades internas e
refrigerar cada ambiente de forma
individual. Conforme detalhou o
diretor da Harco, engenheiro Edgard
Lopes Hernandes. Entre os
diferenciais do VRF, Hernandes
relacionou as vantagens do sistema:
economia de tempo e mão de obra,
produz baixo nível de ruído e baixo
consumo elétrico, gera menos calor
pela condensadora externa, é
automatizado, oferece temperatura
quente e fria e os terraços deixam de
abrigar o equipamento. A Harco
também elaborou o projeto e
instalação do sistema de
pressurização das escadarias.

Os materiais hidráulicos da Tigre

Luiz Carlos Ferraz

Manihi:
apartamentos com

quatro dormitórios,
dotados de terraço
gourmet com vista

panorâmica
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Sandra Netto

foram fornecidos pela Casa D’Água.
A obra também usou o sistema
Sekapiso, um novo conceito de
ralos, nas áreas das sacadas e
piscinas, e que é revendido
exclusivamente pela Casa D’Água.

No Manihi, além das áreas
comuns – terraços, halls, corredores,
escadarias, área externa etc. –, a
Lumen Iluminação forneceu, com
projeto da arquiteta Valeria Loureiro,
a iluminação dos espaços de lazer,
além da entrada social, detalhou o
diretor Roberto Capella.

A Elétrica Sanchez, distribuidora
da ABB na Baixada Santista,
forneceu para os apartamentos
tomadas e interruptores da linha
Step, na cor Branco Polar. Conforme
destacaram Irani e Pablo Sanchez,
diretores da Elétrica Sanchez, os
produtos possuem design e
acabamento diferenciados e
eficiência energética. “São essas
características que explicam a opção
da construtora pelos produtos da
ABB”, afirmaram Irani e Pablo, ao
frisar que para as áreas comuns do
edifício foi utilizada a linha Zenit. A
Elétrica Sanchez também forneceu as
luminárias de emergência e os

sensores de presença.
A Thema Telefonia forneceu o

sistema de monitoramento de
câmeras, central de portaria,
interfones e distribuição da rede de
telefonia. O diretor comercial da
Thema, João Henrique da Silva,
apresentou congratulações à Pred
Center pela entrega do Residencial
Manihi e informou que a automação
envolveu o acesso a todas as
dependências do condomínio, onde
foram instaladas câmeras, sistema de
gravação digital, interfonia e
telefonia. A Thema Soluções também
instalou o sistema de cerca periférica
para proteção externa do
condomínio.

Os produtos fornecidos pela
empresa Presmam para a sala de
fitness do Residencial Manihi são
mais sofisticados aos utilizados em
muitas academias, disse Weder
Bonato, diretor da Presmam. Ele
frisou que os equipamentos são
profissionais e nacionais de alta
qualidade. As esteiras, por exemplo,
têm como principal atrativo 15
programas de exercícios e inclinação
eletrônica de O% a 12%. “O
condômino também encontrará uma

estação completa com todos os
tipos de exercícios e a possibilidade
de que duas pessoas utilizem
simultaneamente o equipamento,
além de bicicleta de Spinning,
bicicleta ergométrica e todos os
acessórios necessários para uma
academia”, detalhou Weder: “A
escolha da Pred Center por uma
empresa estabelecida há 23 anos no
ramo valoriza o comércio da Região
Metropolitana da Baixada Santista e
garante o melhor pós-venda aos
condôminos, com assistência técnica
total dos equipamentos”.

A fachada do residencial,
incluindo as varandas com espaço
gourmet, e a área de lazer são
revestidas com pastilhas de
porcelana da Cerâmica Atlas, no
tamanho 5x5, referências SG 8450 –
Camburi (branca off light), SG 8441
– Guarujá (azul auto-mesclamento) e
B 2919 – Aracati (azul mais escuro),
que é utilizada no detalhe central da
fachada. Conforme destacou
Fernando Ferraz, representante da
Cerâmica Atlas no litoral paulista, a
pastilha de porcelana, por se tratar
de um produto de baixa absorção de
água, < 0,5%, e baixa expansão por
umidade, é o revestimento ideal para
o uso em fachadas, principalmente
em prédios no Litoral.

O seguro da obra foi contratado
pela KGB Corretora de Seguros, que
é especializada em risco de
Engenharia, além de trabalhar com
todos os ramos de seguros e as
melhores companhias seguradoras.
Conforme a diretora Leila Regina
Kasprzak, a KGB está no setor há
22 anos e atende as principais
construtoras da Baixada Santista.

Manihi:
funcionalidade e

beleza, com
fachada de linhas

suaves e
arrojadas
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Alinha Mercedes-Benz com o
conceito NGCC, Nova
Geração de Carros

Compactos, chegou a Santos com o
Grupo Divena, que inaugurou a
primeira loja de automóveis da
marca da estrela no Litoral Paulista.
Ela está localizada na Av.
Washington Luiz, 80, Vila Mathias,
e apresenta modelos que se
destacam pelo design, tamanho
reduzido e preços mais acessíveis.
Inauguração foi marcada com
recepção para convidados e presença
da diretoria da fábrica, clientes da
marca, empresários e personalidades
da Baixada Santista.

Atuando há mais de 10 anos em
Santos, representando os veículos
comerciais Mercedes-Benz – como
caminhões e comerciais leves –, o
Grupo Divena investe agora na linha
de automóveis, que está entre as
mais desejadas do mercado
automobilístico mundial.

“Com os modelos NGCC, o
objetivo do Grupo Divena, em
sintonia com a Mercedes-Benz, é
expandir o mercado no Estado”,
afirma o diretor Fábio De Nigris:
“Buscamos um público mais jovem
de idade e de espírito, com a oferta
de carros versáteis para o dia a dia,
reconhecidos pelo design exclusivo,
preços acessíveis e mantendo o
DNA da marca, que preza a
qualidade, confiabilidade, paixão e
requinte”.

A Divena Automóveis Santos
destaca o lançamento dos modelos A
45 AMG e CLA 200, que adotam o
conceito NGCC, juntamente com os
modelos A 200 e B 200. Também
estarão presentes os modelos

tradicionais da marca, já consagrados
no mercado internacional: o
conversível SLK 250, GLK 220, C
250 Turbo e os modelos AMG V8
de alta performance: E 63 AMG
(557 cv) e ML 63 AMG (525 cv).

O A 45 AMG é o primeiro
modelo Mercedes-AMG que usa
motor 2.0 turbo de 4 cilindros, o
mais potente do mundo em
produção em série. Desenvolve 360
cv de potência e 450 Nm de torque,
aceleração 0-100 km/h em apenas

Divena traz compactos
da Mercedes-Benz
Modelos da marca da
estrela agora na Vila
Mathias, em Santos

Divulgação/Divena

Sandra Netto

CLA 200 First Edition: cupê luxo de quatro portas, referência em
design, com motor turbo 1.6, desenvolve 156 cv de potência e

câmbio de 7 marchas. Preço de lançamento: R$ 150.500,00

Estilo

Dimitris
Psillakis,
diretor de
vendas da
Mercedes-
Benz (fábrica)
e Marco
Abreu, sócio-
proprietário
da Divena

4,6 segundos e velocidade máxima de
250 km/h, limitada eletronicamente.
Com tração nas 4 rodas, o A 45
AMG estabelece novos padrões no
comportamento dinâmico,
oferecendo uma experiência de
condução fascinante. Preço público
de lançamento R$ 264.900,00.

O CLA 200 First Edition é um
cupê de luxo de quatro portas. É
referência em design moderno e
inovador. Com motor turbo 1.6,
desenvolve 156 cv de potência e

câmbio de 7
marchas. Preço
público de
lançamento R$
150.500,00.

Grandes
formatos e HD

AIncefra lançou a linha HD
50x50, que reforça o
conceito de praticidade do

revestimento cerâmico, com foco
na sustentabilidade. A coleção
possui 28 modelos e é rica em
texturas, cores, fusões de
elementos e inspirações em
materiais naturais, como madeira,
patchwork, mármores e granitos,
pedriscos e pedregulhos, tijolo e
cimento, granilhas, canjiquinha
nas mais variadas texturas, seixos
e pedras fossilizadas. “Com o
benefício de evitar a extração dos
materiais na natureza,
transformamos os revestimentos
cerâmicos em fortes aliados dos
conceitos sustentáveis, com a
perfeição da evolutiva tecnologia
high definition”, afirma o diretor
de marketing da Incefra, Marco
Diehl, ao ressaltar que o formato
favorece o bom escoamento da
água: “São peças cerâmicas que

acompanham as características
técnicas dos atuais ralos e grelhas,
facilitando a junção entre ambos e
garantindo a eficiência na
instalação e uso dos sistemas
hidráulicos”.

Para a designer Camila
Lamberti, gerente de produto da
empresa, que coordenou o
processo de pesquisa e
desenvolvimento, a linha une
tecnologia e natureza: “Ao
adotarmos com critério os efeitos
obtidos pelo processo high
definition, atingimos o efeito
estético desejado para apresentar
ao mercado uma coleção de
revestimentos cerâmicos repleta de
referências puras. O consumidor
encontrará modelos que
evidenciam o envelhecimento dos
materiais, jogos de luz e sombra,
sensações de perspectivas e
relevo, geometrias, volumes e
estética, com toque suave,
acabamentos brilhantes, foscos ou
encerados”. Ela acrescenta que o
formato 50x50 reduz recortes e
emendas, gerando economia de
peças e menos trabalho.

Peças permitem aplicações em diferentes projetos

Revestimentos cerâmicos
são fortes aliados dos
conceitos sustentáveis

Divulgação
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Turismo & Lazer
POR LUIZ CARLOS FERRAZ

luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Segmento que mais cresce no
mundo, de acordo com a
Organização Mundial do

Turismo (OMT), o turismo de
natureza será alavancado no Brasil
com investimento de R$ 10,4
milhões em 16 parques nacionais –
que hoje ainda contribuem pouco
com o ecoturismo. A estratégia
conjunta dos ministérios do Turismo
e do Meio Ambiente visa atrair mais
visitantes, especialmente durante os
grandes eventos programados no
país, como a Copa do Mundo e as
Olimpíadas de 2016, dotando as
unidades de conservação com mais
infraestrutura, sinalização e ações de
divulgação e promoção.

Entre os beneficiados pelo
projeto está o Parque Nacional da
Serra dos Órgãos (Parnaso), no Rio
de Janeiro. Para essa unidade foram
destinados R$ 230 mil para obras de
melhoria do sistema de esgoto e

Melhorar infraestrutura
de acesso e atrair
visitantes

Parques terão R$ 10,4 mi

instalação de passarelas. Ele está
localizado na região de Teresópolis,
no Rio de Janeiro, e foi criado em
1939, sendo um dos mais antigos do
Brasil.

Rico em diversidade de fauna e
flora, o Parnaso é um paraíso que
abriga reserva de Mata Atlântica no
meio da serra. O local oferece fontes
de águas cristalinas, piscinas

naturais, cachoeiras, animais
silvestres, quase 200 quilômetros de
trilhas e cadeias rochosas. Entre seus
monumentos geológicos, está o
símbolo do montanhismo brasileiro:
o Dedo de Deus, um pico, com
1.692 metros de altitude, cujo
contorno se assemelha a uma mão
apontando o dedo indicador para o
céu.

Para aqueles que não acham graça
na agitação do Carnaval, um

lugar ideal para descansar e
reequilibrar o corpo e a mente é o
Hotel Sant’Anna, em Amparo, no
Interior do Estado de São Paulo.
Implantado numa antiga propriedade
do século 19, restaurada e equipada
para ter o requinte e o conforto
exigido pelos tempos atuais, o
estabelecimento possui quartos
espaçosos e aconchegantes. A
poucos passos da sede, o Spaço
Quintessência é uma verdadeira
central de relaxamento, com terapias
e massagens revigorantes e serviços
qualificados. Não por acaso, o Spa
foi elogiado pela revista francesa Les
Nouvelles Stetiques, referência em
assuntos de bem-estar, como um dos
melhores do gênero no Brasil.

Entre outros programas

Piscina do Hotel
Sant’Anna: cinco dias sob

medida para relaxar

Bem-estar em meio à
Folia de Momo...

saudáveis, o hóspede pode optar
por uma caminhada pelas trilhas do
hotel, junto à Serra da Mantiqueira
(uma delas, com cachoeira) ou
banhar-se em piscinas climatizadas e
aquecidas, ou exercitar-se nas
quadras de tênis e no Sant’Anna
Golf Club. Nos dias de Carnaval
também estão previstas aulas de
Ioga, dança e oficinas para aprender
a fazer máscaras (que poderão ser
usadas em baile, na segunda-feira de
Carnaval, com concurso).

No bar da piscina, haverá
workshop sobre sucos
desintoxicantes, para serem
degustados com lanches e petiscos.
Nas refeições, o restaurante Engenho
serve deliciosos pratos à la carte ou
bufê com receitas tradicionais.
Informações e reservas pelo telefone
(11) 3509.4252

Apartir de fevereiro, as oito
unidades da rede de Hotéis

Deville espalhadas pelo país se
tornaram 100% livres do cigarro. A
medida, inédita entre os grupos
hoteleiros com atuação nacional, tem
o objetivo de garantir o bem-estar
dos clientes e incentivar hábitos e
práticas saudáveis. Embora o
hóspede não possa mais fumar nos
apartamentos e nas áreas internas
dos hotéis, as unidades do grupo
possuem espaços específicos para
fumantes, com jardins, quiosques e
ambientes externos.

A ação segue uma tendência
mundial de diminuição do número de
leitos para fumantes. Na Rede
Deville, que possui unidades em
Cascavel (PR), Cuiabá (MT),
Curitiba (PR), Guaíra (PR), Maringá
(PR), Porto Alegre (RS) e Salvador
(BA), além de duas em construção
nas cidades de Campo Grande (MS)
e Campinas (SP), a redução vinha
sendo gradativa.

Nos últimos cinco anos, os
hotéis readequaram a oferta de
apartamentos para não-fumantes,
devido a uma demanda dos
hóspedes. “Os próprios fumantes
pediam para ficar em apartamentos
para não-fumantes e isso nos

Divulgação/Central Press

Hóspede Deville livre do cigarro
Deville Salvador: primeira

rede do país a realizar ação em
âmbito nacional

obrigava a aumentar essa
disponibilidade”, explica o diretor de
operações José Mário Espíndola.

Além disso, pesquisa divulgada
em 2013 pela Universidade Federal
de São Paulo aponta que o número
de pessoas que fumam caiu 20% no
Brasil, nos últimos seis anos. Em
2006, o percentual de tabagistas era
de 19,3%, sendo que, no ano
passado, esse número caiu para
15,6%. Ao todo, o Brasil tem 20
milhões de fumantes, sendo 533 mil
adolescentes. A pesquisa ouviu 4,6
mil brasileiros, em quase 150
municípios.

A mudança no perfil do hóspede

Divulgação

Ernesto V. Castro/Divulgação

Parque da Serra dos Órgãos,
Portais de Hércules: R$ 230
mil para obras de melhoria

também foi notada nos restaurantes
e nas áreas de lazer dos hotéis.
“Atualmente, há uma exigência
muito maior por uma estrutura para
prática de esportes, como academias
e pistas de caminhada”, revela
Espíndola.

Outro demonstrativo dessa
preocupação maior com a saúde
ocorre durante as refeições, quando
as pessoas buscam alimentos mais
saudáveis: “Com o passar dos anos,
fomos aumentando o número de
produtos light e diet no café da
manhã, além de incorporar aos
cardápios de almoço e jantar pratos
mais leves”.

Divulgação
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 A máscara para cílios da Revlon, a PhotoReady
3D Volume tem um pincel inovador, com ponta
arredondada que permite alcançar todos os cílios, da
raiz às pontas, para máxima dimensão, em todos os
ângulos.

Máscara com
efeito 3D

Divulgação

T ambém chamada de “olho
preguiçoso”, a ambliopia é

doença séria que se não for
diagnosticada a tempo poderá
causar a perda ou redução da
visão. Uma das causas da
ambliopia é a ptose congênita
(quando a pálpebra é caída e
obstrui a visão), porque precisa
ser corrigida através de uma
cirurgia delicada e de precisão,
em que os músculos que
levantam a pálpebra são
encurtados. Essa cirurgia
precisa ser realizada assim que a
criança possa colaborar com o
oftalmologista no exame, o que
ocorre geralmente aos dois anos
e meio a três anos. O problema é
que muitos pais ficam adiando a
operação para quando a criança
crescer, sem ter consciência da
urgência da cirurgia. O médico
Henrique Shigueiyko Kikuta
explica como a cirurgia de
correção da ptose pode
transformar crianças tímidas e
tristes em crianças sociáveis e
alegres.

Ocrescente busca por melhor
qualidade de vida tem
resultado em número cada

vez maior de pacientes submetidos à
Artroplastia Total do Joelho (ATJ),
ou seja, a substituição da articulação
do joelho, desgastada pela artrose,
por prótese metálica. Afinal, a
cirurgia, quando bem sucedida,
diminui a dor e melhora e a
mobilidade.

No Brasil, são realizadas cerca
de 80 mil cirurgias desse tipo a cada
ano. A ATJ é indicada nos casos de
artrose avançada do joelho após a
falha dos tratamentos disponíveis. O
que orienta sua indicação são a dor
de forte intensidade, inclusive em
repouso, a incapacidade do paciente
em andar e realizar as tarefas da vida
diária e a deformidade nas pernas.

“Assim como nos países
desenvolvidos, a parcela mais idosa
da população brasileira está
aumentando à medida que
ampliamos nossa expectativa de

Prótese de joelho diminui
a dor e melhora a
mobilidade

Mais expectativa de vida

vida”, explica o ortopedista Wilson
Mello, da Clínica de Ortopedia e
Medicina Esportiva do Instituto
Wilson Mello, de Campinas: “Com
isso, o número de doenças
relacionadas à idade também cresce
naturalmente, com destaque para a
artrose dos joelhos, que é o desgaste
da articulação”.

Para Mello, não existe
limite de idade para a
cirurgia de prótese. O risco
cirúrgico é estimado em
conjunto com o
profissional anestesista

levando-se em
consideração as condições
de saúde do paciente,
independentemente da
idade cronológica: “Por

ser uma cirurgia programada,
ela só deve ser realizada sob
condições ideais, para que o
paciente seja submetido ao
procedimento com
segurança”.

A ATJ é cirurgia mais
comum entre as mulheres, com idade
acima dos 60 anos, porque a artrose
de joelhos é mais frequente no sexo
feminino. A deficiência do hormônio
estrógeno provocada pela
menopausa contribui para aumentar
a artrose entre as mulheres, além de
outros fatores envolvidos, como a
menor força muscular.

Alinha de fotoproteção Episol,
para o rosto e corpo, atende os

mais diversos tipos de pele, com
diferentes graus de proteção, do FPS
30 ao FPS 60, e auxilia na prevenção
de queimaduras, envelhecimento
precoce e até câncer de pele. Os
fotoprotetores Episol com FPS
acima de 45 ajudam na manutenção
da saúde da pele: para o rosto,
Episol MIT FPS 50 – Protetor solar
contra raios UV e infravermelho A.
Com C-MIT, ele protege contra os
raios UV e infravermelhos A,
evitando danos ao DNA
mitocondrial e alterações nas
estruturas e funções da pele, o que
previne o fotoenvelhecimento. Já o
Episol SEC FPS 60, com a
tecnologia Très Sec – composta por
micropartículas capazes de
encapsular e absorver a gordura
presente na pele –, proporciona um
toque seco, efeito antibrilho e
sensação de suavidade. Formulado
com conjunto de filtros químicos e
físicos que oferecem alta proteção
contra os efeitos dos raios UVA e
UVB, previne o envelhecimento da
pele e protege das queimaduras
solares. A formulação contém os
complexos F, A, C, E – conjunto de
vitaminas antioxidantes, que
neutralizam os radicais livres
gerados pela radiação solar e
prevenindo os males causados pelo
sol. O Episol Whitegel FPS 45
possui o sistema Bi-gel, que oferece
os benefícios cosméticos de
apresentação em gel, aliando toque
seco à eficácia fotoprotetora. Mais
informações em
www.mantecorpskincare.com.br

Quarta doença crônica mais
incapacitante no mundo, atrás

apenas da tetraplegia, psicose e
demência, a enxaqueca é relacionada
à dor intensa, que costuma vir
acompanhada de intolerância à luz e
a cheiros, náuseas, vômito e
vertigem. Em muitos casos, os
sintomas não são amenizados com o
uso de medicamentos, que, inclusive,
acabam gerando problemas no fígado
e podem piorar a doença.

Uma forma de amenizar e até
acabar com as crises de enxaqueca é
a utilização do Shiatsu tradicional. A
técnica milenar japonesa ganhou
status de massagem relaxante no
Brasil, porém há mais vantagens. “O
Shiatsu é terapêutico e tem o poder
que tratar muitos tipos de doenças,
como é o caso da enxaqueca”, afirma
César Imada, do Espaço MS Vida,
São Paulo: “O trabalho se baseia em

Shiatsu ajuda em 98%
dos casos e pode até
acabar com as crises da
doença

Eficaz no tratamento contra enxaqueca

localizar e soltar pontos específicos
na região cervical, escapulário e
crânio-cervical. A massagem é capaz
de soltar a tensão e melhorar o fluxo
de sangue que vai para o cérebro
aliviando a dor em 98% dos casos”.

Imada morou no Japão por 8
anos e estudou as técnicas do
Shiatsu tradicional. Ele explica que
para que o tratamento tenha
resultado é necessário inicialmente
diagnosticar os motivos da
enxaqueca. Por meio da anamnese do
paciente é possível focar alguns
pontos chaves que trarão o alívio da

dor. “A indicação é que o paciente
realize sessões semanalmente ou a
cada 15 dias. Vale ressaltar que o
Shiatsu trabalha todo o corpo.
Acreditamos que o resultado
positivo só é conquistado quando
conseguimos atingir o equilíbrio e
relaxamento do corpo inteiro”.

O Espaço MS Vida está
localizado na Rua Alagoas 651,
Higienópolis. Mais em
www.msvida.com.br

Divulgação

Tecnologia para
proteger dos
raios solares

Cirurgia para
corrigir a
ambliopia

Divulgação

Divulgação

Prótese supre o
desgaste na

articulação

Episol SEC
FPS 60:
encapsula e
absorve a
gordura da
pele
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Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br

 Editor do Perspectiva,
jornalista Luiz Carlos Ferraz
lança o livro “Sentido do Perdão
no Caminho de Santiago de
Compostela”, o segundo da
trilogia “Pedras do Caminho”,
sobre a mística da famosa rota de
peregrinação cristã. Dia 16 de
abril, a partir das 16 horas, na
Casa do Trem Bélico, Centro
Histórico de Santos.

 Se o dono não quer ou não
pode levar junto seu bichinho de
estimação para curtir o
Carnaval, uma opção é abrigá-lo
no Planet Dog Resort, no
Brooklin, em Sampa, que
disponibiliza serviço de
hospedagem voltado para o bem-
estar e diversão dos pets.

 15º edição do Simpósio
Internacional de Cirurgia Plástica
acontece de 14 a 16 de março, no
Hotel Sheraton WTC, em São
Paulo, sob o comando dos
cirurgiões plásticos Carlos Oscar
Uebel, presidente da Sociedade
Internacional de Cirurgia Plástica
e Estética (Isaps), e Ewaldo
Bolivar de Souza Pinto, e a
presidência de honra do
professor Ivo Pitanguy.

 Câmara Brasil-Alemanha
realiza dias 18 e 19 de março, no
Club Transatlântico, em Sampa,
o “Dia da Indústria Alemã de
Energia Solar Heliotérmica
(HLT)”, promovido em parceria
com a Cooperação Alemã para o
Desenvolvimento Sustentável
(GIZ), por meio do Ministério de
Cooperação Econômica e
Desenvolvimento da Alemanha
(BMZ).

 Casa-museu Ema Gordon
Klabin, da Fundação Ema Klabin,
no Jardim Europa, Capital,
ampliou os horários de visitas
monitoradas a seu valioso acervo
de 1.545 obras, entre pinturas do
russo Marc Chagall, do holandês
Frans Post, talhas do mineiro
Mestre Valentim, mobiliário,
peças arqueológicas, decorativas.

 LIDE – Grupo de Líderes
Empresariais realizará entre 14
e 16 de março a 10ª edição do
CEO’S Family Workshop, no
Sofitel Jequitimar, Guarujá, sob o
comando de João Doria Jr.

 Médico veterinário Eduardo
Ribeiro Filetti, professor da
Unisanta, é convidado da Bayer
Health Care para participar de
congresso e mesa-redonda sobre
Medicina Veterinária, em Buenos
Aires, Argentina, de 11 a 14 de
março.

Alex Sandro
Laurinavicius,

gerente do Roxy
Pátio Iporanga, e

André Azenha,
assessor de imprensa
do grupo de cinemas:
programação especial

para celebrar os 80
anos de atividades do

Cine Roxy e, novidade
a partir de 13 de

março, lançamentos
às quintas-feiras!

Maestro João Carlos Martins veio a
Santos a convite da Odebrecht
Realizações Imobiliárias (OR) e da

Franz Incorporadora para concerto, em fevereiro, que
marcou a entrega do The Blue Officemall, na Vila
Mathias, o primeiro empreendimento comercial
lançado pelas duas empresas.

José Renato Nalini,
desembargador presidente do
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em defesa da
conciliação: “93 milhões de
processos em curso num Brasil de
200 milhões de habitantes é um
exagero que precisa ser
enfrentado. Dir-se-ia que todos
os brasileiros estão a litigar!
Seremos o país mais beligerante
sobre a face da Terra?”

Nicole
Vernille,

guest
relation do

Bourbon
Atibaia, e

Odilon
Wagner, ator,

autor e
diretor de

teatro: com mais de 30 anos de carreira, o profissional esteve no
Bourbon Atibaia Convention & Spa Resort, em fevereiro, para

participar de evento no espaço de convenções do resort.

Apresentação do maestro João
Carlos Martins emocionou o seleto

grupo presente, com clássicos e
populares no piano, trio de cordas
e a participação especial do tenor

Jean William.

Carolina
Purchio,
Salvador
Franzese,
Marcelo Arduin,
Paul Altit,
Paulo Melo e
Marcos
Pelegrinni.

Paula Abelin e
Alba Oliveira.

Franco Pasquali,
Salvador
Rodrigues
Franzese e
Márcio Delfim
Leite Soares.

Fotos Sandra Netto

Engenheiro
Frederico
Martins, da
Construtora
Estrutura:
investindo na
tradição da
empresa
familiar, após a
entrega do
Residencial
Orquídea
Home Park,
obras em ritmo
acelerado do
Residencial
Washington
Luiz.

Sandra Netto

Luiz Carlos Ferraz

TJSP/Divulgação Divulgação
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Omunicípio de São Paulo
comemorou 460 anos em 25
de janeiro com 11.513.836

pessoas residindo em seu território
de 1.521,10 quilômetros quadrados.
A capital paulista é a maior cidade
brasileira e concentra 6% da
população do país e 27% do Estado
de São Paulo. Em 2030, a
expectativa é que o município de São
Paulo alcance 12.242.972 habitantes,
ou seja, nos próximos 16 anos,
haverá incremento anual de 45.571
pessoas e crescimento médio de
0,38%.

As projeções foram feitas pela
Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados, a Fundação

45 mil pessoas ao ano até 2030!
São Paulo

Seade, órgão da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento
Regional do Governo do Estado de
São Paulo. Dos 96 distritos que
compõem o município de São Paulo,
29 deverão apresentar decréscimo
populacional, com Alto de Pinheiros
(-0,64%) e Santana (-0,52%)
registrando as taxas mais negativas.
No outro extremo encontram-se sete
distritos com as maiores taxas de
crescimento, sendo que Vila Andrade
(1,68%) e Anhanguera (1,67%)
aparecem no topo da lista.

O processo de envelhecimento é
nítido em todas as áreas do
município de São Paulo. Um
indicador sensível para se avaliar
este fenômeno é a idade média da
população, que, no conjunto da
capital, deverá aumentar 4,37 anos,
ao passar de 34,71 anos, em 2014,
para 39,08 anos, em 2030. O
intervalo entre as idades médias, nos

distritos, é pouco superior a 12
anos. Em 2014, os distritos mais
jovens são Jardim Ângela (30,10
anos) e Parelheiros (30,17 anos) e,
em 2030, deverão ser Parelheiros
(34,79 anos) e Cidade Tiradentes
(35,22 anos).

Importante mudança acontecerá
na estrutura etária da população
paulistana nos próximos anos. Hoje,
20% de sua população é formada
por jovens, mas em 2030 esta
participação corresponderá àqueles
com mais de 60 anos. Hoje, o
distrito mais envelhecido é Alto de
Pinheiros, com 25% de sua
população com mais de 60 anos,
sendo que aproximadamente 8% dela
já tem mais de 75 anos. Anhanguera
é o distrito com menor participação
deste contingente: apenas 6%, sendo
que menos de 1% possui 75 anos e
mais.

A menor proporção de pessoas

com menos de 15 anos, em 2014, é
registrada na Consolação, com
apenas 9,5% da população nesta
faixa etária, enquanto as maiores
participações aparecem em
Parelheiros e Jardim Ângela, onde
25% da população é jovem. Em
2030, Alto de Pinheiros (10,3%) e
Consolação (10,4%) ocuparão a
posição de distritos menos jovem,
enquanto Jardim Helena e
Parelheiros registrarão as maiores
porcentagens de população com
menos de 15 anos, em torno de 21%.

As projeções indicam que deverá
ocorrer pequeno aumento na razão
entre o volume populacional
masculino e o feminino para os
residentes no município de São
Paulo. Isso representa reversão na
tendência verificada no passado,
quando esta razão se reduzia a cada
década: passou de 95,6% em 1980
para 89,9% em 2010. Hoje, existem

90,3 homens para cada 100 mulheres
e, daqui a 16 anos, deverão ser 91,6.
Este incremento é resultado, em
parte, do maior aumento esperado
para a esperança de vida masculina,
que deverá reduzir a diferença em
relação à feminina.

Em 2014, Santana (80,3%) e
Jardim Paulista (80,8%) registram as
menores razões de sexo, postos que
serão ocupados, em 2030, por
Santana (81,8%) e Pinheiros
(83,7%). Já as maiores razões entre
sexos, em 2014, ocorrem em
Marsilac (103,2%) e República
(101,4%), distritos que deverão
manter essas colocações em 2030,
com 99,9% e 99,3%,
respectivamente.

Confira as projeções
populacionais até 2030 para todos
os municípios paulistas em
www.seade.gov.br/produtos/
projpop/

Processo de
envelhecimento nítido em
todas as áreas do
município

Planejamento

Amanhecer em São Paulo:
compras no Mercado Municipal,

lazer no Anhangabaú...

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Teatro Municipal, Largo do
Arouche, Museu de Arte de São

Paulo: mudança na estrutura
etária da população paulistana

nos próximos anos


