Capa: O piso drenante, que permite a vazão da água, Opinião
tem sido uma solução utilizada pelos
construtores para minimizar o impacto das
chuvas, como as enchentes, e está se tornando
um importante aliado para a captação e o
reaproveitamento da água........................Pág. 6.
Capa: Fotos Juliana Tahira e Divulgação.

Veículos & Negócios
Veículos & Negócios alerta o motorista para o mal uso
da buzina, pois a legislação estabelece infração leve, com
3 pontos na CNH e multa de R$ 88,38...................Pág. 3.

Arq & Decor
A importadora de tapetes Abdalla lançou novidades
durante a 23ª Feira Brasileira de Móveis e Acessórios de
Alta Decoração, na capital paulista.......................Pág. 8.
Acervo FAMS

Estação de Trem
do Valongo, no
Centro de
Santos: 150 anos
de histórias

Toda ouvidos

C

omparar o Brasil com outros países, e
mesmo o brasileiro com estrangeiros,
nunca foi vantajoso para a nossa
autoestima, seja em qual área for, pois quase
sempre o nosso país e o nosso cidadão se
posicionam no final do ranking, muitas vezes
segurando a lanterna. E se, cerebrinamente,
em determinada lista não aparece tão mal é
porque os que se encontram em posição
inferior estão, infelizmente, mergulhados na
completa desgraça. Não é possível comparar,
por exemplo, a qualidade da Justiça ou dos
juízes brasileiros com o padrão praticado na
Suécia, ou na Corte de Haia, Holanda.
Tampouco seria razoável estabelecer paralelo
entre a ética da política – e dos políticos! – da
Dinamarca com o modus operandi criminoso
que contamina os parlamentos da Nação.
Enfim, não é uma boa ideia a comparação;
ainda que afastado qualquer resquício da
síndrome de vira-latas (parafraseando Nelson
Rodrigues), andamos muito mal. Mas nem tudo

está perdido! De uma forma aleatória poderão
surgir iniciativas com criatividade e
surpreender o senso comum. É o caso da
Ouvidoria Municipal de Santos. Entre tantas
preocupações que assolam o cotidiano numa
cidade do terceiro mundo, parece não haver
situação mais desesperadora quando o
munícipe, na condição de pagador de
impostos, é tratado como invisível pelo Poder
Público – que, além de não lhe prestar os
serviços devidos, sequer ouve suas
reclamações, gerando uma total desesperança
para a solução do problema, seja na área
urbana, saúde, segurança, meio ambiente,
educação; enfim, toda e qualquer área, pois,
como se sabe, o cidadão mora e se relaciona
diretamente com a Municipalidade e não com
a ficção do Estado ou da União. E, para a
sorte dos santistas, a partir de 2 de março, os
munícipes contarão nos bairros com 43 postos
integrados à Ouvidoria. Em Santos, o cidadão
será ouvido.

O consumidor final de energia
elétrica está sendo lesado
PR Murray

Gelcy Bueno: ilegalidade da
inclusão da TUST e da TUSD,
Transmissão e Distribuição de
Energia Elétrica, na base de
cálculo do ICMS

GELCY BUENO ALVES MARTINS

O
Santos e suas Histórias
A Estação de Trem do Valongo (A Ingleza) é considerada
a mais antiga do Estado de São Paulo, inaugurada em
16 de fevereiro de 1867............................................Pág. 12.

Mesa Litoral
Petit Verdot, em Santos, é especializado em vinhos e
abriga uma respeitável adega com mais de 450 rótulos
selecionados de vários países...................................Pág. 12
Divulgação

Betsy-South Beach: o
novo resort inclui o
prédio original da
Ocean Drive

Turismo
Membro do Small Luxury Hotels of The World (SLH), o
resort Betsy-South Beach, em Miami, foi reinaugurado
após dois anos de obras...........................................Pág. 9.

Autoestima
A autoestima afeta diretamente o desempenho do
indivíduo, alerta Eloiá Hosana, master coach e expert
em Inteligência Emocional e Autoestima..............Pág. 10
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fornecimento de energia elétrica
é operação sujeita à incidência
de ICMS (Imposto Sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços). No
entanto, se observamos a “descrição
de faturamento” de nossas contas de
energia elétrica, vamos constatar que
os Estados estão exigindo ICMS
sobre a Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão – TUST e a Tarifa do
Uso do Sistema de Distribuição –
TUSD, devidas como remuneração
pelo uso da rede básica do sistema
de transmissão e da rede de
distribuição de energia elétrica. É
fácil constatar que a base de cálculo
do ICMS cobrado na fatura do
consumidor é o valor total da fatura,
ou seja, o cálculo do imposto é feito
sobre o valor da TE (tarifa de
energia) somado ao valor da TUSD.
Tal cobrança, no entanto, é
ilegal, pois o ICMS que incide sobre
energia elétrica tem como fato
gerador a circulação da mercadoria, e
não o serviço de transporte de
transmissão e distribuição de energia
elétrica que são, apenas, atividadesmeio que objetivam o fornecimento
da energia elétrica ao consumidor
final. O ICMS que incide sobre

energia elétrica tem como fato
gerador a circulação da mercadoria, e
não do serviço de transporte de
transmissão e distribuição de energia
elétrica. O Superior Tribunal de
Justiça já tem decidido que os
serviços de transporte e distribuição
de energia elétrica não são fatos
geradores de ICMS e que o imposto
há de incidir tão somente sobre os
valores relativos à Taxa de Energia.
Em acórdão unânime proferido
no AgRg no REsp 1075223/MG, de
relatoria da ministra Eliana Calmon,
restou pacificado que: “o
consumidor é destinatário, tendo
apenas seu consumo registrado na
transferência da carga elétrica, sendo

a partir deste momento de sua
propriedade, delimitando assim seu
consumo, caso contrário ao que
ocorre na fase de transmissão e
distribuição que na verdade são
meras etapas necessárias à prestação
de serviço de fornecimento de
energia elétrica”.
O consumidor final de energia
elétrica está sendo lesado, uma vez
que inexiste relação jurídica e
tributária que o obrigue a recolher o
ICMS sobre qualquer encargo de
transmissão e distribuição, de
conexão e encargos emergenciais,
devendo restringir-se à base de
cálculo incidente sobre o real
consumo de energia elétrica, tendo,
inclusive, direito à repetição do
indébito indevidamente recolhido
nos últimos cinco anos, acrescidos
de juros de mora e atualização
monetária.
Gelcy Bueno Alves Martins é
advogada do escritório Murray Advogados, de São Paulo.
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Veículos & Negócios

Prudência no uso da buzina
Divulgação

Equipamento pode gerar
mais despesa e causar
problemas de audição
NELSON TUCCI

Q

uem nunca se irritou com
aquela mocinha mimada que
buzina pra qualquer coisa e
faz biquinho? Ou com aquele senhor
que parece ser o dono da rua e
desconta toda a sua raiva e
frustração com um buzinaço? E os
motoqueiros, então?
Para Alessandro Rubio,
coordenador técnico do Centro de
Experimentação e Segurança Viária
da Mapfre (Cesvi Brasil), o (a)
motorista deve estar atento (a) “à
segurança e ao mal uso de
equipamentos”, pois a legislação
estabelece infração leve e pune com
3 pontos na CNH e multa de R$
88,38. “No trânsito, é importante
que o condutor seja prudente e dê
um simples toque como advertência

Evite toques mais longos na buzina: além de ser proibido, o som
pode assustar o outro motorista e causar algum acidente
ao pedestre ou para outros
motoristas com o objetivo de evitar
acidente; apenas isto”, recomenda. E
acrescenta: “Outra dica é evitar
toques mais longos na buzina, uma
vez que, além de ser proibido, o som

pode assustar o outro motorista e
causar algum acidente”.
Além de perder a sua efetividade
em determinado momento, a buzina
histérica pode render penalização. O
Código de Trânsito Brasileiro não

permite que a buzina reproduza
sons contínuos ou intermitentes, ou
seja, caso o agente de trânsito
identifique que uma buzina musical
tem o som contínuo, o motorista
poderá ser multado, adverte
Alessandro Rubio.
De acordo com o médico
Claudio Tafla, os/as motoristas
deverão estar atentos/as a qualquer
sintoma nos ouvidos: “Devemos
sempre ter uma ação preventiva em
relação à saúde. O trânsito, que é um
local estressante e pode gerar
problemas a todos os órgãos do
corpo, tem na poluição sonora um
dos principais causadores de lesões
aos ouvidos, principalmente quando
os ruídos são altos e constantes,
como o de motores, gritos, música
alta e muitos outros. Ter atenção om
o uso de fones de ouvido, também é
um cuidado preventivo”.
Leia Veículos & Negócios
atualizada semanalmente em
www.veiculosenegocios.blogspot.com.br

Mercado de
franquias
cresce na crise

A

Associação Brasileira de
Franchising (ABF) divulgou
balanço consolidado do setor de
franquias em 2016. Foi apurado
crescimento de 8,3%, com
faturamento de R$ 151,2 bilhões. Os
segmentos que mais cresceram foram
Saúde, Beleza e Bem-Estar (15,5%),
Serviços Automotivos (11,6%) e
Moda (10,4%).
Mergulhada neste mercado desde
março do ano passado, a GrandVision
by Fototica, por exemplo, iniciou no
setor de franquias convidando
empreendedores a se tornarem
parceiros. Entrou neste ano com 17
franquias inauguradas em todo o
Brasil.
A situação econômica parecida
com uma espécie de “se vira nos 30”
pode ter encontrado na franquia uma
saída, mas antes é preciso conhecer
muito bem o negócio.
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 Totalizando multas de mais de R$ 4 milhões, a AES - Eletropaulo

Metropolitana Eletricidade de São Paulo (R$ 3.764.740), a Metropolitan
Life Seguros e Previdência Privada S/A (R$ 307.645) e a MetLife Planos
Odontológicos Ltda. (R$ 44.392) foram autuadas pela Fundação ProconSP por cobranças irregulares de seguros de vida e planos odontológicos
na conta de energia elétrica. As três empresas também terão que
devolver em dobro todos os valores cobrados indevidamente aos
consumidores, seja em crédito na próxima conta de energia ou em
depósito bancário. As gravações apresentadas pelas empresas em sua
defesa mostram que as informações prestadas não eram correspondentes
aos serviços cobrados e a aquisição era impositiva. Os consumidores
também não receberam contratos assinados ou carteirinha para utilizar
a rede credenciada.
Reprodução

 “SP

Serviços”, o
aplicativo
para
celulares do
Governo do
Estado de
São Paulo
facilita a
consulta ao
Atestado de Antecedentes Criminais, que
certifica se a pessoa tem alguma restrição na
Justiça, exigível em processos de contratação
profissional ou para visita a presídios.
Documento também pode ser consultado e
impresso nos totens de autosserviço do
Poupatempo, instalados nos 19 maiores
postos do programa, ou em
www.poupatempo.sp.gov.br

 Inscrições para o

edital Basf “Conectar
para Transformar”
devem ser realizadas até
13 de março por meio
de www.prosas.com.br
nas áreas de educação
científica e ambiental,
empregabilidade, ou
proteção dos recursos
naturais e
biodiversidade, para
projetos culturais ou
esportivos inscritos em
leis de incentivo
estaduais (ICMS) em
São Paulo, Minas
Gerais e Rio Grande do
Sul.

 Lei estadual nº 16.383/2017, de autoria do deputado André Soares

(DEM), facilita o cancelamento de serviços continuados pelos
consumidores, o que poderá ser feito por meio da Internet, telefone ou
correio. As empresas prestadoras desse tipo de serviço, como planos de
saúde, telefonia, cursos educacionais, bancos, TV por assinatura, têm
prazo de 60 dias para se adequarem à legislação. O descumprimento vai
desde multa até a cassação de licença.
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br

Imagens & Palavras

Fotografia e direito de
imagem

Reprodução

O que todo fotógrafo deve
saber para não ferir a
proteção deste direito
LEANDRO AYRES
EM meu último final de semana
antes de voltar a lecionar fotografia
para alunos do ensino fundamental
II em um colégio de Santos, estive na
praia de Juquehy, no litoral Norte de
São Paulo. Ao fotografar as belezas
naturais da região também captei
imagens de pessoas aleatórias e da
minha mulher, que me acompanhava.
Poderia eu publicar estas fotos nas
redes sociais por livre e espontânea
vontade? Vejamos...
O direito à imagem está
protegido por nossa Constituição
Federal de 1988, no artigo 5°, nos
seguintes incisos:
“V – é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo,
além da indenização por dano
material, moral ou à imagem (…)
(…) X – são invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua
violação”.
Partindo do conteúdo da norma
constitucional posso afirmar que a
veiculação da imagem de forma
indevida traz consigo o direito à
indenização se o resultado for
danoso à honra, a reputação ou se

Ao realizar ensaio fotográfico visando publicação é fundamental
formalizar contrato detalhando este direito
trouxer prejuízos materiais ao
detentor desse direito (o
fotografado). Também é possível
dizer que a divulgação da imagem se
dará conforme os termos
estabelecidos contratualmente,
gerando obrigações para ambas as
partes. Como no caso que ilustrei no
começo desta matéria não houve um
pacto formal para a utilização da
imagem do anônimo em minha foto,
eu não poderia divulgar tais fotos
quando o fotografado for
reconhecível. No caso da minha
esposa, sim, desde que eu não a
coloque em situação de
constrangimento, pois houve o seu
consentimento prévio, ainda que não
formalizado através de documento.
No caso de pessoas públicas,
como políticos ou artistas, suas
fotos não precisam de autorização
prévia para serem publicadas, desde

que os fotografados estejam no
exercício de sua profissão e que não
acarrete constrangimento. Quando
em situação particular, devemos
respeitar o seu direito à privacidade.
Mas, se aquela selfie com o artista se
faz urgente, peça gentilmente a ele
que o atenda, evitando assim dor de
cabeça.
Ao realizar ensaio fotográfico
visando a publicação é fundamental
formalizar contrato de licença de uso
de imagem entre o fotógrafo e a
modelo, respeitando as cláusulas
nele pactuadas. No caso de menores
de 18 anos, o termo de licença de
uso de imagem deverá ser assinado
pelos pais ou responsável. Há um
modelo de contrato para cada
finalidade. Uma dica muito útil para
evitar futuros problemas é buscá-los
no endereço eletrônico
www.igf.com.br

Workshop em Campos do Jordão
O

Fotos Divulgação

s amantes de viagens e
colecionadores de paisagens
poderão desfrutar de um
programa interessante promovido
pelo Hotel Toriba, de Campos do
Jordão, no interior do Estado de
São Paulo: de 17 a 23 de março, a
hospedagem por quatro noites,
incluindo café da manhã, fondue
no Toribinha Bar & Foundue,
trilhas guiadas e acesso às áreas
de lazer com fitness, saunas e
piscinas, incluirá o workshop
“Fotografia de Viagem”,
ministrado pelo fotógrafo
profissional Haroldo Castro.
Para participar não é
necessária experiência. Os
interessados terão acesso a
4
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Hotel Toriba e Haroldo
Castro na África:
“Fotografia de Viagem”
palestras e atividades ao ar livre
com saídas fotográficas pelos 15 km
de trilhas da floresta do Toriba e
pelo jardim assinado pela paisagista
e engenheira agrônoma Kátia Rys,
que há 20 anos cuida das espécies
de flores e araucárias centenárias
do hotel.
Ao longo de 4 anos de carreira,

Haroldo Castro registrou 167
países. É autor de “Luzes da
África” e dirigiu documentários,
alguns premiados. Em 2009, foi
agraciado com o International
Green Pen Award por sua
contribuição ao jornalismo
ambiental. Informações em
www.toriba.com.br

Cidade

Sustentabilidade urbana com ciência
Divulgação

Evento pretende
aproximar academia das
políticas públicas

Contribuir para que todos possam
compreender a importância das cidades se
desenvolverem de modo sustentável

C

om o objetivo de fomentar o
debate e incentivar a
produção científica e
tecnológica na área de
sustentabilidade urbana, de 25 a 27
de outubro acontecerá na
Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar), em São Paulo, o I
Simpósio Nacional de Gestão e
Engenharia Urbana (Singeurb). Com
o tema “Cidades e Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável”, o
objetivo é aproximar o meio
acadêmico dos principais atores e
operadores das políticas públicas,
criando uma sinergia para que ambos
os lados se beneficiem.
Interessados em apresentar
projetos nas áreas de Gestão e
Planejamento Urbano, Transporte e
Mobilidade, Saneamento e Recursos

Hídricos, Geotecnia e
Geoprocessamento, Urbanismo,
Habitação e Tecnologias Aplicadas,
podem enviar resumos até 10/03 em
www.singeurb2017.faiufscar.com
O professor Alex Kenya Abiko,
docente em Gestão Urbana e
Habitacional na Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo
(USP), já confirmou presença. “O
Singeurb é uma importante
oportunidade de conhecer o que de
mais atual está sendo produzido em

engenharia urbana no país e também
para os pesquisadores divulgarem
seu trabalho a um conjunto
importante de especialistas nesta
área de atuação”, afirma o docente.
Abiko acrescenta que a ciência
tem um papel fundamental na
conscientização das instituições
políticas brasileiras em relação aos
problemas enfrentados nas cidades,
seja elaborando diagnósticos
precisos, gerando informações e
propondo políticas que sejam

eficientes, inclusivas e compatíveis
com os recursos financeiros,
tecnológicos e naturais existentes.
Porém, no Brasil, segundo o
especialista, a distância entre a
academia e os gestores públicos é
grande, o que não contribui para a
adoção de novas tecnologias urbanas
eficientes e de custo adequado.
“Infelizmente observamos no
país a adoção de tecnologias urbanas
que ainda não foram suficientemente
testadas”, lamenta Abiko. Para ele,

outra grande dificuldade é fazer a
sociedade entender que esta é uma
questão importante: “A academia
precisa fornecer informações
embasadas cientificamente que
contribuam para que todos possam
compreender a importância das
cidades se desenvolverem de modo
sustentável”.
Segundo o pesquisador, a
articulação da comunidade científica
brasileira e internacional poderia
contribuir mais para o
desenvolvimento de novas
tecnologias urbanas se a interação
fosse maior: “A comunidade
científica internacional é mais
respeitada e ouvida pelos gestores
públicos de seus países, o que faz
com que as novas tecnologias
urbanas e as técnicas de gestão
pública estejam mais avançadas por
lá. Há experiências exemplares em
alguns países quanto aos sistemas de
transporte, coleta e tratamento de
lixo, drenagem, dentre outros”.
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Piso permeável garante reuso da água
Reprodução

Elastopave, solução aplicada
na CasaE, a Casa Ecoeficiente
da Basf: economia com o
reuso da água na limpeza de
quintal e calçada

Água da chuva pode ser
recolhida e armazenada
em reservatório para reuso

O

piso drenante, que permite
a vazão da água, tem sido
uma solução usada pelos
construtores para minimizar o
impacto das chuvas, como as
enchentes, e está se tornando um
importante aliado para a captação e
reaproveitamento da água. Segundo a
Sabesp, usar mangueira para limpeza
de quintal e calçada ou lavagem do
carro por meia hora consome 560
litros de água. O uso da mangueira
por 15 minutos para a rega de
plantas chega a gastar 279 litros de
água. Com o piso drenante, a água
reaproveitada pode assumir essas
funções. Ele é instalado por cima de
um sistema de drenagem e a água da
chuva é recolhida e armazenada em
reservatório para reuso.
A utilização desse tipo de
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revestimento é recomendada para
áreas externas, como em calçadas ou
estacionamentos, pois eles
possibilitam o escoamento imediato
da água, com até 90% de
permeabilidade. Outra opção é
permitir que a água vá para o lençol

freático. Por isso, nas áreas urbanas,
em calçadas e estacionamentos,
esses pisos podem ser aliados contra
enchentes. Nas indústrias, eles
podem resolver a questão da área
permeável, que é uma exigência
técnica.

A CasaE, Casa Ecoeficiente da
Basf, tem toda a sua calçada e
estacionamento construídos com
pisos drenantes: o Elastopave e o
Concreto Permeável. O Concreto
Permeável é um concreto com alto
índice de vazios, preparado com
aditivos da linha Master Builders
Solutions da Basf. Tem maior
resistência mecânica e acabamento
rústico, ideal para áreas de grande
circulação, como estacionamentos.
Este tipo de concreto tem baixo
consumo de água e de areia em sua
produção.
Já o Elastopave é um composto
de poliuretano para pisos drenantes
– ele funciona como uma supercola
para unir agregados, como pedras e

cascalhos, formando superfícies
resistentes, duráveis e altamente
permeáveis, que impedem o
empoçamento da água. Por ser um
agregador, ele também traz liberdade
de projeto, possibilitando a escolha
das cores, desenhos e tipos de
agregados.
Outro fator importante é a
resistência e uniformidade garantidas
pelo Elastopave, suportando fluxo
intenso de pedestres. Além disso, o
produto previne que as raízes das
plantas quebrem o pavimento ou o
trinquem, garantindo durabilidade
em ambientes naturais, como
parques, praças, calçadas, jardins.
A grande diferença em relação às
alternativas existentes no mercado,
como os pisos intertravados, é que o
Concreto Permeável e o Elastopave
são monolíticos e estáveis, sem
juntas ou vãos. Além da melhor
estética, os modelos favorecem a
acessibilidade de cadeiras de rodas e
têm resistência mecânica.

Construção

The Five é entregue em Curitiba
Divulgação

The Five é o
primeiro mixeduse 5 em 1 da
capital paranaense

Empreendimento tem
como âncora a rede
hoteleira espanhola NH

O

The Five, o primeiro mixeduse 5 em 1 de Curitiba, no
Paraná, está sendo entregue
ao mercado pela parceria entre a
Construtora Tecnisa e a Thá
Engenharia. Trata-se de um
megaempreendimento multiuso com
hotel, restaurante, lojas, unidades
residenciais e comerciais, implantado
na rua Dr. Pedrosa, 151, Batel. O
The Five introduz um conceito
pioneiro e tem como âncora a rede
hoteleira espanhola NH, que conta
com mais de 400 hotéis espalhados
pelo mundo.
A obra realizada pela Thá
Engenharia totalizou cerca de 60 mil
m² de área construída. De acordo
com o engenheiro Rafael Tyska, a
obra foi iniciada em outubro de 2013
e o grande desafio foi a sua

magnitude. Entre os diferenciais, o
empreendimento conta com quatro
subsolos, o que exigiu a execução de
uma parede diafragma para manter a
segurança das edificações vizinhas.
“A obra nos fez pensar em
novas logísticas na carga, descarga e

transporte vertical devido ao fato de
estarmos em uma área central e com
vizinhos ao redor de um prédio que
totalizou 33 andares faceando com a
rua”, afirmou Tyska: “Além disso,
fizemos toda a instalação de
mobiliário e equipamentos para

abertura do hotel em
um prazo desafiador
de 37 meses de obra,
obedecendo ao
calendário com mais
de 100 datas-marco
firmado com o
cliente, que possuía
um cronograma
rigoroso para todas
as fases da obra”.
O The Five contempla 202
apartamentos residenciais no The
Five Home, com open space e 2
dormitórios com metragens que
variam entre 35 m² e 76 m² de área
privativa; 180 suítes de hotel no The
Five Hotel, com quartos de 30 a 38

m²; 88 salas comerciais no The Five
Business, de 36 a 99 m² de área
privativa; 10 lajes corporativas no
The Five Corporate, com 700 m² de
área privativa cada; e nove lojas no
The Five Mall, com metragens que
variam entre 98 e 313 m² de área
privativa.
“Entregamos um hotel completo
com todos os itens necessários para
abertura direta ao público, desde a
compra da caneta até a montagem
dos quartos do hotel com todo o seu
enxoval, sendo elogiado pela
diretoria da rede espanhola NH que
irá administrar o hotel”, contou o
engenheiro da Thá. Ele acrescentou
que também foi entregue um
restaurante montado com mesas,
cadeiras e utensílios, dotado de
cozinha industrial completa com
todos os equipamentos e uma
câmara fria, além de dois bares
completos: “Essa é mais uma grande
obra de Curitiba construída com a
excelência da Thá Engenharia. Temos
muito orgulho de ter o nosso nome
ligado aos mais importantes
empreendimentos da capital
paranaense”.

Perspectiva
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Arq & Decor

A versatilidade dos tapetes importados
Fotos Divulgação

Produtos para suprir os
mais refinados e ecléticos
projetos decorativos

M

aior importadora de
tapetes do país, a Abdalla
lançou novidades durante
a Abimad 2017, a 23ª Feira
Brasileira de Móveis e Acessórios de
Alta Decoração, que aconteceu em
fevereiro na São Paulo Expo, na
capital paulista. A empresa atua há
mais de 110 anos de mercado e hoje
é dirigida pela 4ª geração da família
que a fundou.
Numa busca incessante por
novidades de qualidade, a Abdalla
investe na variedade e quantidade
para oferecer os produtos que
supram os mais refinados e ecléticos
projetos decorativos. Outro
diferencial da Abdalla é o melhor
preço, pois o produto vem direto da

Kilim Kaudani se
diferencia pelo colorido e
desenhos étnicos
origem para o lojista.
Um dos destaques é o Lavita.
De origem egípcia, ele é feito em
polipropileno e poliéster, o que
realça os desenhos de aspecto
vintage elaborados de acordo com
as tendências mundiais da alta
Divulgação

Papel de
parede da linha
Lavmi: toque
especial sem
obras...

Decoração
nova com a
Paper.com

A

Paper.com oferece diversos
modelos de papéis de parede,
desde os lisos aos estampados, com
ou sem texturas, para ambientes

8
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comerciais ou
residenciais. É uma
excelente alternativa
para quem deseja
mudar o visual do
espaço com estilo,
sem ter que passar por
obras, transformando
banheiro, cozinha, quarto, sala,
living, hall, escritório, consultório...
Há mais de 20 anos no mercado, a
Paper.com tem showroom no bairro
de Moema, na capital paulista. Lá é
possível encontrar revestimentos
multimarcas, nacionais e
importados. Os modelos de papéis
de parede também estão disponíveis
no site www.papercom.com.br

Persas de várias
regiões e diferentes
tamanhos

Lavita, de origem egípcia

decoração. Traz o conceito do
reloaded para um produto mais
acessível, porém de muito bom
gosto.
Best seller da Abdalla, o
Tiffany traz novos desenhos de
acordo com o que há de mais

moderno na decoração. Feito em
chenille na base com superfície em
alto relevo de viscose nos desenhos,
está disponível em vários desenhos e
tamanhos, que variam de 60 cm x
100 cm até 280 cm x 380 cm.
O Normandy é um tapete de
origem egípcia feito com fios
heatset, que fazem com que a
estrutura torne-se compacta e
durável. Os desenhos geométricos
junto com as cores equilibradas
permitem que este tapete transite
em qualquer ambiente, seja de estilo
clássico ou contemporâneo.
Feito no Paquistão, o Kilim
Kaudani se diferencia pelo colorido e
desenhos étnicos. É ideal para
ambientes rústicos e descontraídos.
Para a Abimad, a Abdalla levará
grande quantidade de tapetes persas
de várias regiões, como Kashan,
Tabriz, Mashad, Bakthiar, Kerman,
entre outros.

Portinari lança porcelanato
Divulgação

A

Expo Revestir acontece de 7 a
10 de março, na capital
paulista, com lançamentos de várias
marcas, entre as quais a Cerâmica
Portinari, que apresentará a coleção
Pietra de Savoie. Inspirada na região
homônima na França, é uma das 10
coleções inéditas da Portinari que
estarão na mostra. O porcelanato
reproduz a pedra característica do
lugar, que é banhado pelo Lago de
Genebra e rico em belezas naturais.
Com tom cinza-azulado, está
disponível nos formatos 100 x 100
cm e 60 x 120 cm, e nas texturas
acetinada, polida e antiderrapante. A
coleção pode ser usada em
ambientes internos e externos de
imóveis residenciais e comerciais.
A Portinari faz parte da Cecrisa
Revestimentos Cerâmicos. Fundada
em 1970, a empresa possui coleções
desenvolvidas com tecnologia, que

Porcelanato Pietra de
Savoie: formatos 100 x 100
e 60 x 120
garante ao consumidor produtos de
alta qualidade e com diferencial em
design. Os produtos possuem
certificação LEED, de construção
sustentável, e o selo de qualidade
para porcelanato da Anfacer. Mais
em www.ceramicaportinari.com.br

Turismo & Lazer
Divulgação

Bourbon
Barra:
localização
privilegiada
e conforto,
com diárias
a partir de
R$ 319

Facilidades para
participantes da LAAD
A
capital carioca recebe em abril a
mais importante feira de defesa
e segurança da América Latina, a
LAAD Defence e Security 2017. O
evento acontece no espaço Rio
Centro, na Barra da Tijuca, entre os
dias 4 e 7, e reunirá fabricantes e
fornecedores de tecnologias para as
Forças Armadas e Forças Especiais,
além de gestores de segurança de
grandes corporações,
concessionárias de
serviços e
infraestrutura crítica.
A expectativa é atrair
a atenção de 37 mil
pessoas.
Para facilitar
visitantes e
expositores da feira,
o Bourbon Barra
Premium Residence
está oferecendo
condições especiais.
Além da privilegiada

localização na Barra, na Avenida
Malibu, 1.355, Condomínio Mundo
Novo, a apenas 9 km do local, a
unidade preparou tarifas especiais,
com diárias a partir de R$ 319 para
o período. O pacote inclui café da
manhã e internet wi-fi.
O Bourbon Barra está localizado
num bairro tranquilo e seguro,
caracterizado por ruas arborizadas.
O residencial fica próximo às praias
da Barra e da
Reserva e a poucos
quilômetros dos
shoppings Rio
Design e Barra
Shopping. Tem fácil
acesso aos
aeroportos Tom
Jobim e Santos
Dumont, por meio
da Linha Amarela.
Reservas e
informações em
www.bourbon.com.br

POR LUIZ CARLOS FERRAZ
luizferraz@jornalperspectiva.com.br

Reinaugurado com novo
projeto de arquitetura
Divulgação

Operado por Jonathan
Plutzik e sua esposa
Lesley Goldwasser

Betsy-South Beach,
em Miami: sensatez
residencial

M

embro do Small Luxury
Hotels of The World
(SLH), o resort BetsySouth Beach, em Miami, foi
reinaugurado após dois anos de
obras. Mesclando aspectos do
extinto Carlton Hotel, localizado na
Collins Avenue, com elementos art
decó, a propriedade conta com 130
acomodações, dois restaurantes com
o renomado chef Laurent Tourondel,
uma piscina no terraço, uma
biblioteca e cerca de 15 mil metros
quadrados de espaço para eventos,
entre outras amenidades para os
hóspedes.
De propriedade familiar e
operado por Jonathan Plutzik e sua
esposa Lesley Goldwasser, o BetsySouth Beach planeja atuar
promovendo uma experiência de alto
luxo. A expansão englobou a
preservação e a restauração de dois
hotéis históricos, a remodelação do
lobby icônico do Carlton, a inclusão
de novas estruturas e de um

complexo de terraço, além da
revitalização do 14th Place/Espanola
Way na região norte da propriedade.
O novo hotel inclui o prédio
original da Ocean Drive, agora
conhecido como a ala “Colonial”,
que continuará dando boas-vindas
aos hóspedes; e o prédio da Collins
Avenue, que foi completamente
renovado e passou a ser conhecido
como a ala “Art Decó”, servindo
como entrada para eventos privados
e para o Conservatory (um bar de
vinhos e cafés, aberto para clientes e

visitantes ao longo do dia). As
estruturas são unificadas por uma
ponte, concebida como uma obra de
arte batizada como “The Orb”.
“Nossa meta com a expansão foi
ampliar o comprometimento do The
Betsy com a comunidade ao
promover mais plataformas para
hóspedes e parceiros usufruírem.
Quisemos criar uma sensatez
residencial através de um design
mais acessível, confortável e mais
atraente em termos estéticos”,
afirma o proprietário Plutzik.
Fotos Divulgação

Divulgação

Vinícola Santa Cruz e Hotel Santa Cruz, no Chile: ampla programação de fevereiro a abril

Os vinhos do Valle de Colchagua
A
Vinícola Santa Cruz, localizada
no Valle de Colchagua, a apenas
duas horas de carro de Santiago do
Chile, é uma excelente opção para
degustar diferentes vinhos,
aproveitar a culinária chilena e os
passeios que a região oferece. Com
uma programação que acontece entre
os meses de fevereiro e abril, os
passeios incluem a colheita de uvas e
o tour da oliva, onde os visitantes
podem provar e compreender
melhor a produção do vinho e do
azeite.

A partir da Vinícola Santa Cruz é
possível visitar o teleférico que, em
minutos, leva ao Cerro Cháman, de
onde se tem uma vista panorâmica
de todo o Valle de Colchagua. Outra
atração interessante é conhecer
características das culturas indígenas
Mapuche, Aymara e Rapa Nui, em
réplicas de aldeias desses povos,
além de visitar o observatório
astronômico.
Combinando com a degustação
de vinhos, o Hotel Santa Cruz é uma
base confortável para explorar a

região do Valle de Colchagua e a
Vinícola Santa Cruz. Os pacotes
incluem hospedagem com café da
manhã, visita ao Museu de
Colchagua e Viña Santa Cruz, com
tour pelas adegas e passeio de
teleférico às aldeias chilenas,
observatório Cerro Chamán, entrada
no Museu do Automóvel, acesso ao
Inka Spa com piscinas aquecidas e
banhos a vapor, transporte Santiago
– Santa Cruz – Santiago.
Mais informações em
www.hotelsantacruzplaza.cl

Perspectiva
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Divulgação

Pensamentos que preocupam...
Divulgação

Baixa autoestima pode
prejudicar rendimento no
trabalho e afastamento de
amigos e familiares

Atenção nos sinais que
indicam que algo não está
bem consigo mesmo

Vigorexia: exagero que
compromete corpo e mente

Obsessão
pelo corpo
perfeito

A

prática de exercícios deve
ser feita com cautela, sem
dispensar o acompanhamento
profissional. E, algumas vezes,
não só do profissional de
Educação Física, como também
de um psicólogo, que pode
ajudar aqueles que, na busca do
corpo perfeito, acabam
exagerando e comprometendo
seriamente o corpo e a mente.
A psicóloga Carla Ribeiro
explica que vigorexia, mais
conhecida como Transtorno
Dismórfico Muscular ou
Síndrome de Adonis, é o nome
dado ao excesso no culto ao
corpo, que pode causar danos ao
indivíduo psicologicamente:
“Esse transtorno é caracterizado
pelo indivíduo que pratica
exercícios físicos exageradamente
e apresenta uma obsessão por
sua aparência física. O paciente
que apresenta vigorexia não
percebe os avanços do seu corpo
e nunca está satisfeito com sua
aparência. Para essas pessoas, o
resultado da malhação nunca
está bom o suficiente”.
De acordo com a
especialista, o vigoréxico
desenvolve sintomas obsessivos
compulsivos: “O paciente se
exercita excessivamente e passa a
adotar uma dieta muito
restritiva, em uma busca eterna
pela aparência perfeita. Quanto
mais o paciente se exercita, mais
ele fica insatisfeito. A imagem de
si mesma quase nunca condiz
com a realidade. Os principais
sintomas são dores musculares,
excesso de cansaço, fome,
irritabilidade excessiva e,
principalmente, ansiedade”.
Carla explica que grande
parte das pessoas que
apresentam esse transtorno
recorre ao uso de esteroides e
anabolizantes, que podem
ocasionar problemas de saúde
ainda mais graves.
10
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A

autoestima afeta
diretamente o desempenho
do indivíduo, alerta Eloiá
Hosana, master coach e expert em
Inteligência Emocional e Autoestima
para Mulheres. “Muitas pessoas
desconhecem a importância de
manter uma boa autoestima”, afirma
Hosana: “A pessoa que apresenta
uma baixa estima de si mesma pode
enfrentar inúmeras dificuldades em
vários âmbitos de sua vida, como
baixo rendimento no trabalho e
afastamento de amigos e familiares”.
Segundo a especialista, é cada
vez maior o número de mulheres que
sofrem com a baixa autoestima: “O
que mais me preocupa é observar
que possuir problemas de
autoestima tem se tornado algo tão
comum, que as pessoas
simplesmente passam a ignorar
alguns ‘sinais’ de que algo não está
certo consigo mesmas, apenas
porque já o consideram algo normal
e irrelevante”.
Idealizadora do programa
“Mulher Poderosa”, Eloiá Hosana
alinhavou alguns sinais de baixa
autoestima:

Abalar-se com críticas: “A
pessoa de baixa autoestima se sente
frustrada por pequenas críticas,
mesmo quando essas são
insignificantes e nada construtivas.
Além disso, ela sente uma grande
necessidade de agradar a todos o
tempo todo, muitas vezes passando
por cima dos próprios valores,
apenas para não decepcionar outras
pessoas”.
Generalizar os problemas:
“Se uma coisa não saiu como
planejado, ela já começa a dizer que
nada dá certo e desiste de tentar
coisas novas, pois para ela será em
vão. Além disso, é comum que a

pessoa generalize sobre coisas
negativas de si mesmas. Se ela faz
algo de ruim e erra, como qualquer
outro ser humano, ela já põe na
cabeça que o erro aconteceu porque
é uma pessoa ruim, que não faz nada
certo e começa a se depreciar de
forma exagerada por erros bobos”.
Comparação: “Quando a
pessoa não tem uma boa imagem de
si mesma, tudo o que acontece é
motivo de comparação. Mas não
uma comparação saudável. O
indivíduo de baixa autoestima
sempre compara sua vida e seus
resultados às pessoas que estão em
uma situação melhor que ele, se

inferiorizando o tempo todo”.
Perfeccionismo: “As pessoas
têm uma ideia distorcida de que ser
perfeccionista é sinal de excelência,
mas não é verdade. Ser
perfeccionista é sinal de insegurança.
A pessoa insegura de si tem o hábito
de buscar compulsivamente pela
perfeição. Ela foca sempre nos 10%
que deram errado e não nos outros
90% que deram certo. Nunca
valoriza os ganhos, mas enaltece as
perdas e derrotas”.
Catastrofismo: “O indivíduo
de baixa autoestima é pessimista
demais e imagina sempre que o pior
vai acontecer, em qualquer situação.
Quando alguma coisa, até mesmo
pequena, dá errado, já é motivo para
que ele ache que qualquer outra coisa
também dará e desanime ao primeiro
problema que surgir”.
Dificuldade em receber
elogios: “Essa pessoa tem
dificuldade em receber elogios. Ela
fica incomodada, como se não
aceitasse recebê-los e tivesse que
contestá-los o tempo todo”.

Menos tempo sentado no trabalho
Divulgação

C

om o objetivo de diminuir o
sedentarismo nos ambientes
corporativos, mas sem reduzir a
produtividade e interromper o fluxo
de trabalho, a Life Fitness lançou a
esteira InMovement TreadMill
Desk. Com suporte ajustável e
painel de conectividade integrado,
ela permite executar as tarefas do
escritório enquanto se caminha a
uma velocidade segura.
Cerca de 433 mil mortes – 4%
dos falecimentos no mundo –
poderiam ser evitadas se as pessoas
passassem três horas a menos
sentadas por dia. Esse é o resultado
de uma pesquisa desenvolvida em
universidades de São Paulo e na
Federal de Pelotas com base em
dados da Organização Mundial da
Saúde sobre o tempo médio de
permanência sentado em 54 países.
De acordo com o levantamento,
os riscos de morte estariam
relacionados a alterações
cardiovasculares, alguns tipos de
câncer, diabetes e colesterol, e
aumentam a cada hora que se passa a
mais na cadeira. Dizem os

Perspectiva

InMovement
TreadMill Desk:
atividade
reduz
problemas de
saúde

especialistas que ficar 4 horas
sentado numa cadeira, por exemplo,
eleva o risco em 2%, chegando a
18% após 9 horas.
Outra pesquisa diz que
permanecer sentado é o “novo
fumar”, já que o risco de ter um
ataque cardíaco é aproximadamente
o mesmo se for comparado uma
pessoa que fuma com outra que
passa a maior parte do dia numa
cadeira. Até mesmo para quem faz
parte do grupo que trabalha muito e
depois vai para a academia a notícia
não é boa: nem sempre os exercícios

pós-escritório
são o bastante
para compensar
os efeitos
negativos de oito
ou mais horas parado.
Para mudar esse cenário, é
fundamental que os ambientes social
e corporativo sejam alterados de
forma a incentivar opções mais
saudáveis. Foi pensando em integrar
o movimento ao dia a dia de trabalho
que a Life Fitness criou a
InMovement, uma linha de
mobiliário e acessórios feita para
trazer movimento e bem-estar ao
ambiente corporativo.
“Depois de um ano de um
projeto-piloto feito com os
funcionários da Life Fitness e

também em empresas parceiras, o
feedback das equipes foi positivo ao
usar a nova linha: aumentos
significativos na energia e
produtividade, maior satisfação no
trabalho, reduções de stress, dor,
desconforto e absentismo e até
mesmo perda de peso. 88% dos
colaboradores relataram ter
aumentado sua produtividade e 69%
deles tiveram uma redução em dores
e desconfortos que sentiam”, explica
Pedro Goyn, diretor geral da Life
Fitness no Brasil.
Entre os produtos da nova linha
InMovement estão a esteira com
suporte ajustável e painel de
conectividade integrado, que foi
projetada especificamente para o
local de trabalho e permite trabalhar
enquanto se caminha a uma
velocidade segura (InMovement
TreadMill Desk), as superfícies de
trabalho reguláveis em altura para
trabalhar de pé (Elevate DeskTop
Series) e uma linha de acessórios que
inclui tapetes anti-fadiga, faixas
elásticas e bolas anti-stress, entre
outros itens (Integrate).

Gente & Fatos
Rogério Bomfim/Secom-PMS

POR SANDRA NETTO
www.blogcomsandranetto.blogspot.com.br
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
Divulgação

 Universidade Secovi, na capital

paulista, realiza o curso
“Administração de Condomínios
- Módulo I”, de 13 de março a 22
de maio, nas modalidades
presencial e por transmissão
simultânea, para síndicos,
administradores e interessados
em ingressar no segmento.
 Entidades representativas do

turismo defenderam por meio de
carta aberta a dispensa de visto
para países estratégicos, como
ocorreu nos Jogos Olímpicos do
Rio de Janeiro, e a elaboração de
um amplo pacote que inclua o
turismo na agenda estratégica e
econômica do governo.
 Ecotelhado participa na 3ª

edição da Expo Arquitetura
Sustentável, de 4 a 7 de abril na
São Paulo Expo, na capital
paulista, apresentando soluções,
como o Jardim Vertical Mamute,
que permite a redução da
frequência de rega da parede
verde e economiza água.
 Em sua 4ª edição, o Festival de
Música Contemporânea
Brasileira será realizado de 14 a
18 de março em Campinas, com
atividades na Unicamp, no
Instituto CPFL e no Teatro
Municipal “José de Castro
Mendes”, e homenagens a
Hermeto Pascoal e Edson
Zampronha.
 Rasmus Halstenberg é o novo

General Manager da
Thyssenkrupp Infrastructure no
Brasil, com o desafio de
consolidar as atividades da
empresa como uma das maiores
fornecedoras mundiais de
soluções para fundações
especiais, escoramento e
contenção de valas, incluindo
serviços, equipamentos, estacas e
perfis metálicos.
 A 76ª Bijoias, a maior feira
profissional do setor de
bijuterias, acessórios e semijoias
da América Latina, agitou em
fevereiro o Centro de
Convenções Frei Caneca, na
capital paulista, apresentando os
lançamentos para o OutonoInverno 2017.

Silvio Pereira Lopes Filho, o “Silvio do Conde”, prefeito Paulo
Alexandre Barbosa, Antonio Carlos Maia Pinto, o “Black do 6”,
Elyseu de Andrade Júnior, Vicente Ferraro, Marcos Andrade e
Roberto Clemente Santini: com o espírito “aloha”, pioneiros do
surf foram homenageados em janeiro, pela Prefeitura de Santos,
na passagem do Dia do Surfista.
Divulgação

Lara Schnaider e o
mestre Ivam Batista:
empresária e atleta
amadora organiza o
campeonato
profissional EPIC
Muay Thai Brasil, no
Clube Hebraica, na
capital paulista, cuja
primeira de três
etapas será no dia 2
de abril.

Deputado
Paulo Correia
(PEN), ao
centro, com
vereadores
de Santos,
Geonísio
Boquinha
(PSDB),
Fabrício
Cardoso (PSB), Adilson Júnior (PTB) e Roberto Oliveira Teixeira
(PSDB): Correia acompanhou a comitiva à Assembleia Legislativa
do Estado para conhecer o espaço da TV Alesp e na visita ao
presidente da AL, deputado Fernando Capez (PSDB).
Divulgação

Jaime A. Irick, o novo presidente da
Divisão de Fitness da Brunswick Co,
que engloba as marcas Life Fitness,
Hammer Strength, Scifit, Cybex,
InMovement, Indoor Cycling Group
(ICG) e Brunswick Billiards: até 2020
meta mundial de vendas anuais de
US$ 1,5 bilhão.
Divulgação

Divulgação

As empresárias
Esther Schattan
e Vania Parente
Arias: em
Sampa, na
apresentação
da Wide Line
Collection, da
Ornare, criada
pela parceria
entre Ricardo
Bello Dias e
Studio Ornare,
coordenado por
Murillo
Schattan, com a
energia de toda
equipe.

Jorge Rebelo
de Almeida,
presidente do
Grupo Vila
Galé, entre
Ney Leite, exprefeito de
Touros, e
Robinson
Faria, governador do estado do Rio Grande do Norte: em
fevereiro, lançamento da pedra fundamental do Vila Galé Touros
Hotel Resort, Conference & Spa, com investimento de R$ 100
milhões na oitava unidade hoteleira do Grupo.

 Polo Regional Santos do

Projeto Guri, mantido pela
Secretaria de Estado da Cultura,
está de volta ao prédio da Cadeia
Velha, no Centro Histórico, com
matrículas até 3 de março para
aulas de iniciação musical,
contrabaixo, coral juvenil,
percussão, viola, violão, violino e
violoncelo.
Perspectiva
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Mesa Litoral

Simplicidade e sofisticação
Bruno Scarpa

Petit Verdod: adega
com mais de 450
rótulos selecionados
de vários países

Em Santos, o wine bar
mais charmoso do litoral
paulista
BRUNO SCARPA

P

etit Verdot, em Santos, é
especializado em vinhos e
abriga uma respeitável adega
com mais de 450 rótulos
selecionados de vários países. Com
seis anos de atuação no mercado,
sob a direção do jornalista José
Rodrigues e a filha Maria Luiza, o
wine bar mais charmoso do litoral
paulista apresenta novidades e
tendências do segmento com
excelente custo-benefício e muitos
diferenciais, oferecendo dois
ambientes aconchegantes, interno
com ar condicionado, e externo, com
um belo quintal para almoço e
happy hour.
O Petit Verdot é ideal para uma
boa conversa, pois o cliente se sente
em casa. O almoço é servido de
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segunda a sábado com pratos
executivos e aos sábados tem a
tradicional parrilla. A casa também
dispõe de porções, como
bruschettas, esfihas de Attallah e
empanadas chilenas, além de queijos
finos, que podem ser degustadas

Perspectiva

com os diversos tipos de vinho que
a casa dispõe.
O Petit Verdot também possui
cervejas artesanais importadas e
uísques e, entre as delícias doces, é
possível destacar o brigadeiro de
colher e o tradicional Romeu e

Julieta.
Conforme frisa José
Rodrigues, um dos principais
conceitos da casa é
desmistificar o vinho,
tornando sua degustação um
hábito simples e assim deixar
o cliente mais à vontade.
O Petit Verdot está
aberto na segunda-feira das
11 às 18 horas e de terça a
sábado das 11 a meia noite. O
almoço é servido das 12 às 15
horas e o happy hour pode ser
curtido das 18 à meia noite.
Está localizado à Rua Alexandre
Herculano, 79, e pode ser
encontrado na internet através do
Facebook/PetitVerdot e
www.petitverdotvinhos.blogspot.com

Saudáveis, a
base de
insetos...

A

ssim como peixe cru, ovas de
peixe, ostras, que até pouco
tempo soavam como ingredientes
estranhos, os insetos vem
conquistando paladares e mudando
conceitos. Ricos em proteínas, eles
podem ser incorporados na dieta
regular em pratos deliciosos. A FAO,
órgão da ONU para a Alimentação e
Agricultura, classifica o inseto como
alimento. De mais de 1 milhão de
espécies de insetos conhecidas, 2 mil
são catalogadas como alimento. “Os
mais utilizados são produzidos pelas
biofábricas, mais seguros para o
consumo humano”, afirma o consultor
de gastronomia Rossano Linassi, ,
citando as larvas de tenébrio comum
e tenébrio gigante, o besouro do
tenébrio, larvas de mosca, grilos
pretos, barata cinérea, barata de
madagascar e eventualmente as
formigas tanajura coletadas no interior
dos estados de São Paulo e Bahia.

