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Acompanhando o ótimo desempenho do fi-
nal de ano, partimos para uma etapa importante 
no comércio: manter o aquecimento das vendas 
e serviços. A região já sente o impacto dos últi-
mos projetos que estão em andamento na Baixada 
Santista, como o projeto Alegra Centro, o VLT e 
a bacia do Pré-Sal. Isso se reflete, inclusive, no 
boom imobiliário que a região está passando, ou 
seja, na valorização dos preços dos imóveis.

Para tanto, é necessário que empresários e 
prestadores de serviços fiquem atentos a esta 
nova demanda do mercado. Outros eventos aos 
quais já devemos nos preparar é para a Copa do 
Mundo 2014. Turistas e investidores do mundo 
todo já voltam seus olhos (e seus bolsos) ao país. 
Nada melhor que o Brasil dê o retorno esperado a 
eles, com novidades e qualidade no atendimento 
para a garantia da satisfação dos mesmos.

Estudo do Sebrae entitulado Mapa de Oportuni-
dades do Encontro Sebrae de Negócios – Oportu-
nidades para 2014, divulgado no final do ano pas-
sado garante que os setores que possuem maior 

demanda são o comércio, de construção, serviços 
e turismo, especialmente o de negócios e recepti-
vo. E por falar em construção, lojas de serviços 
como farmácias, supermercados estão abrindo no-
vas filiais próximos a novos empreendimentos afim 
de atender a estes moradores.

Ao suprir esta demanda, a Região Metropoli-
tana da Baixada Santista ganhará com o aumento 
de empregos formais, com o consequente au-
mento do consumo familiar, além de permitir que a 
economia local fique mais sólida.

Nesta edição, O MASCATE aborda o momento 
do mercado nesta época, com a procura dos pais a 
materiais escolares e livros didáticos. O momento 
da Volta às Aulas chega para alavancar as vendas 
neste setor. O MASCATE mostra também a pro-
gramação do aniversário de Santos e as atrações 
do Carnaval 2012 na Cidade.

Acompanhem as novidades que o Sindicato 
oferece a você, associado, durante este novo ano 
que se inicia. Tenha uma boa leitura!

Palavra do 
Presidente
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mandam boleto nessa época. Alguns cuidados devem 
ser tomados, como verificar se o sindicato tem regis-
tro no Ministério do Trabalho. O Sindicato do Comércio 
Varejista da Baixada Santista alerta sobre as práticas 
conhecidas como “caça-níqueis”, que consistem em um 
golpe praticado por instituições fantasmas ou entidades 
mal intencionadas, que enviam boletos bancários falsos 
aos contribuintes, exigindo o pagamento de taxas inde-
vidas. Oriente-se sempre com o seu SINDICATO.

NOTA TÉCNICA/SRT/MTE/Nº 202/2009 : É OBRI- 
GATÓRIO A COMPROVAÇÃO DO RECOLHI-
MENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PARA 
CONCESSÃO DE ALVARÁS, PERMISSÕES 
OU LICENÇAS PARA FUNCIONAMENTO DE 
ESTABELECIMENTO EM GERAL DO SETOR 
ECONÔMICO OU PROFISSIONAL  
Pela APROVAÇÃO da   Nota  Técnica  acima  consta-
ta-se que, na concessão de alvará, permissões ou licen-
ças para funcionamento de estabelecimentos em geral 
do setor econômico ou profissional ou ainda em suas 
renovações, será exigida por parte do Poder Público 
(repartições federais, estaduais ou municipais) con-
cedente a prova da quitação do recolhimento da con-
tribuição sindical, sem a qual serão os atos praticados 
considerados nulos.

OS BOLETOS SERÃO ENCAMINHADOS PELO 
CORREIO OU PODERÃO SER IMPRESSOS EM 
NOSSO SITE: WWW.SCVBS.COM.BR.

Os contribuintes do Sindicato que estão com as suas 
contribuições podem negociar suas divídas de forma 
facilitada, basta entrar em contato através dos tele-
fones: (13)2101-2822; (13)2101-2833, (13)2101-2834; 
(13)2101-2874 – Depto de Contribuição

Contribuição Sindical 
Patronal 2011/2012 
Vencimento: 31/01/2012

A Contribuição Sindical, antigo Imposto Sindical, 
também chamada de Contribuição Legal é obrigatória 
a todos os integrantes da categoria representada pelos 
sindicatos, independentemente de filiação como asso-
ciado. Destina-se a custear as atividades dos sindi-
catos de representação perante autoridades, órgãos 
públicos, conselhos e comissões, gastos com con-
vênios, parcerias e obtenção de outros benefícios em 
favor da categoria.

Sendo sua fiscalização e autuação efetuada pela 
Delegacia Regional do Trabalho, estando regulamen-
tada no capítulo III, Artigos 578 a 609 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, é devida por todos aqueles que 
participam de uma determinada categoria econômica, 
em favor do Sindicato da mesma categoria. De caráter 
tributário, a Sindical Patronal tem seu vencimento sem-
pre no mês de Janeiro do ano vigente. Para empresas 
novas que venham se estabelecer após esse mês, o 
recolhimento deve ser feito em até 30 dias da data do 
CNPJ.  

Seu objetivo é custear as atividades de represen-
tação dos sindicatos perante autoridades, órgãos pú-
blicos, conselhos, comissões e outros investimentos. 
Lembramos que o  não pagamento implica em multa 
e na fiscalização da Delegacia Regional do Trabalho, 
tendo em vista que parte da arrecadação é destinada 
ao Ministério do Trabalho e do Emprego. É essa contri-
buição que alimenta o Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor (FAT) e  outros projetos de âmbito governamental, 
daí a importância do seu recolhimento.

É muito importante estar atento ao prazo, mas tam-
bém ao fato que a contribuição seja feita junto ao sindi-
cato correto. O empresário tem que verificar se o que ele 
recebeu pelo correio se refere ao sindicato da categoria 
dele, pois muitas associações que não são sindicatos 
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Comércio é homenageado em Santos neste Carnaval

A maior festa popular de rua do mundo acontece este ano 
no dia 21 de fevereiro. Considerado um momento de muita 
alegria, a folia encerra a temporada de verão com diferentes 
formas de confraternização espalhadas pelo país como o frevo 
e o axé típicos do Nordeste, os tradicionais bailes de Carnaval, 
blocos de rua e os desfiles competitivos das Escolas de Samba 
que emocionam turistas do mundo inteiro e trazem todo o co-
lorido e mostram uma parcela do que é a cultura brasileira.

Em Santos, o evento acontece pelo sétimo ano consecutivo 
na Passarela do Samba Dráusio da Cruz, na Zona Noroeste, 
nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro. No primeiro dia, o grupo de 
acesso se apresenta na seguinte ordem: Dragões do Castelo 
(antiga Metropolitana), Camisa Alvinegra, Zona Noroeste, Vila 
Mathias e Padre Paulo. Já no dia 19 é a vez do grupo especial, 
com Real Mocidade Santista, Sangue Jovem, Amazonense, 
Unidos dos Morros e Dependente do Samba.O encerramento 
do desfile, no dia 20, fica por conta da Brasil, Império da Vila, 
União Imperial, X-9 e Bandeirantes do Saboó. A campeã rece-
berá R$ 25 mil, a segunda colocada fatura R$ 20 mil, a terceira, 
15 mil e a quarta, 12 mil. Já as do outro grupo, serão premiadas 
com R$ 10 mil e R$ 5 mil, para primeiro e segundo lugares, 
respectivamente, de acordo com a Prefeitura de Santos. 

Pandeiros e tamborins
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Homenagem
O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba União Im-

perial apresenta neste ano o tema-enredo Reluz A Herança 
Portuguesa na Terra da Caridade e da Liberdade, uma grande 
homenagem à colônia portuguesa em Santos. A saga aborda 
as origens, a influência no dia-a-dia, a contribuição para o pro-
gresso da cidade e a integração por meio do esporte, da cultura 
e do comércio.

O enredo faz alusão às figuras históricas de origem lusa ou 
luso-brasileira, como Brás Cubas, os irmãos Andradas e Chico 
de Paula e passa também por fatos marcantes que tiveram 
participação efetiva da colônica portuguesa, como a criação do 
cais, os movimentos libertários e as ações humanitárias.

Dentre os homenageados estão o empresário Armênio 
Mendes, o Clube de Regatas Vasco da Gama, que completou 
100 anos em 2011, o Restaurante Último Gole, a Portuguesa 
Santista, a Beneficência Portuguesa e a Universidade Lusíada, 
dentre outras entidades, além da conexão da cultura portugue-
sa com o próprio Carnaval, representado pelos blocos Cruz de 
Malta, Agora Vai e pelas famosas Raparigas do Último Gole.

De acordo com Heldir Lopes Penha, diretor geral de Carna-
val da Escola,  a herança dos portugueses e seus descenden-
tes para Santos é única, por isso a homenagem. “A influência 
parte desde nossas origens até setores como a cultura e o es-
porte. Isso sem falar na contribuição preciosa para o desen-
volvimento da cidade, trabalhando em sua construção, além da 
atuação marcante no comércio e na expansão imobiliária”, diz. 
“Por tudo isso, a colônia portuguesa merece todas as homena-
gens dos santistas. Contamos com a participação da colônia na 
Passarela do Samba”, finaliza.

O empresário e Cônsul Honorário do Consulado Honorário 
de Portugal em Santos, Armênio Mendes, se diz muito grato 
pela homenagem. “No momento atual da Comunidade Portu-
guesa, com suas dificuldades financeiras, esta homenagem 
vem em boa hora em reconhecimento às conquistas obtidas 
por este povo”, afirma.“Agradeço com humildade o reconhe-
cimento ao meu trabalho. As conquistas que fiz devo à minha 

forma de viver e aos meus valores pessoais, tendo o respeito 
e o auxílio dos amigos, que são um dos bens mais preciosos 
que possuo”, diz.

O presidente do Clube Vasco da Gama, Luiz Antonio de Al-
varenga, popularmente conhecido como Pepino, conta que fi-
cou surpreso com a homenagem. “Não esperávamos que uma 
escola de samba da região pudesse nos agraciar no samba-
enredo”, conta. “A expectativa é grande e estamos ajudando 
no evento junto à Escola, nos dedicando ao máximo para fazer 
bonito na avenida”, afirma.

É o que diz também Carlos Eduardo da Silva Tavares, filho 
caçula do homenageado do tradicional restaurante Último Gole, 
Orlando Carlos Correia Tavares. “Nos sentimos muito honra-
dos pela homenagem à trajetória profissional do meu pai, uma 
vez que ele é muito ligado à Colônia Portuguesa em Santos”, 
conta. O restaurante realiza há mais de três décadas o bloco 
Raparigas do Último Gole, que ocorre sempre um domingo an-
tes do Carnaval, à Rua Carlos Afonseca, no bairro do Gonzaga.

Subindo a Serra
Além dos desfiles que ocorrem em toda a região, uma ci-

dade da Baixada Santista é homenageada em grande estilo.
Ao completar 480 anos de fundação, Itanhaém recebe uma ho-
menagem em forma de samba por meio da Escola de Samba 
paulistana Pérola Negra. A tradição da segunda cidade mais 
antiga do País é levada para a passarela do samba para mi-
lhões de espectadores através da televisão em horário nobre, 
uma vez que a agremiação será a segunda a entrar no desfile 
do sábado, dia 18 de fevereiro, por volta da meia-noite com o 
enredo A Pedra que Canta Também Samba - Itanhaém, hoje 
a pérola é você.
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Dica de Filme

Dica de Filme

Dica de Livro

Dica de Teatro

RAUL SEIxAS - O INíCIO, O FIM 
E O MEIO - Documentário sobre 
vida e obra do maior ícone do rock 
brasileiro, desvendando suas di-
versas facetas, suas parcerias com 
Paulo Coelho, seus casamentos e 
seus fãs, que ele continua a mobi-
lizar 20 anos depois de sua morte. 
Estreia prevista para 27 de janeiro.

Programação de cinema sujeita a alterações. Informações: Roxy - 3289-8336, Cinemark - 3231-2889, Cine Posto 4 - 3288-4009,  Espaço 
Unibanco - 3284-4044, Ferry Boat Plaza (Guarujá) - 3348-4482, Cinesystem (Praia Grande) - 3476-2000. Informações das Dicas de Livros 
cedidas pela Realejo Livros (Rua Marechal Deodoro, 2, Gonzaga, Santos). Telefone: 3289-4935.

Sherlock Holmes 2: O Jogo de Som-
bras - Sherlock Holmes sempre foi o 
homem mais inteligente do pedaço, 
porém existe um novo e maior gênio 
do crime: Professor Moriarty. Quando 
o príncipe herdeiro da Áustria é en-
contrado morto, a prova, interpretada 
pelo Inspetor Lestrade (Eddie Marsan), 
aponta para suicídio. Mas Sherlock 
Holmes deduz que o príncipe tenha 
sido vítima de um assassinato. Estreia 
prevista para 13 de janeiro.

Ser Especial - Livro recém lançado, conta 
a história da escritora santista Rosa Lopes 
Coelho, mãe que escreve sobre passagens 
enfrentadas por um filho com paralisia ce-
rebral. O livro é dividido em capítulos que 
contam a trajetória de seu filho em diver-
sos momentos. A autora também trata da 
dificuldade de inclusão de pessoas com 
deficiência na sociedade. Da Editora Bor-
tolamasi. 107 páginas. R$ 29,00.

Os Homens são de Marte... e é para 
lá que eu vou! No Teatro Coliseu (Rua 
Amador Bueno, 237, Santos) dias 14 e 
15 de janeiro. Estrelada pela atriz Monica 
Martelli, a peça faz uma crítica ao compor-
tamento desta mulher do terceiro milênio: 
independente, bem sucedida e com 
dificuldades de encontrar um homem que 
saiba compartilhar esta liberdade. Ingres-
sos de R$ 70 a R$ 80. Classificação 14 
anos. Informações 4062-0016.
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O Sindicato do Comércio Varejista da Baixada 
Santista (SCVBS) promoveu encontro no dia 8 de no-
vembro com cerca de 200 empresários, contadores 
e lojistas da região no Salão de Eventos da SCVBS 
(Avenida Ana Costa, 25). O evento gratuito teve 
como objetivo explicar, por meio de duas palestras, 
sobre a importância de se promover a Segurança do 
Trabalho e como funciona o Certificado Digital, inclu-
sive sua relação ao programa Conectividade Social 
oferecido pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato, 
Fernando Martins da Fonseca, as palestras que 
a SCVBS oferece são bastante benéficas ao setor 
empresarial da região. “Nossa meta é sempre ofe-
recer informações importantes aos lojistas e levar 
conhecimento que facilite a vida de todos”, afirmou. 
“Iremos expandir as palestras para todas as cidades 
da região com o calendário fixo do Novo Ciclo de Pa-
lestras em 2012. Esperamos que todos fiquem satis-
feitos”, disse. 

De acordo com Antônio Carlos Nicolosi, propri-
etário da empresa patrocinadora do evento, a Folha-
matic, o apoio ao evento é positivo. “Ficamos felizes 
em apoiar essa iniciativa. Com certeza, continuare-

mos a parceria”, afirmou. 
Segundo o palestrante sobre Segurança do Tra-

balho, o consultor em Gestão Ambiental, Segurança 
e Saúde Ocupacional da empresa M&C Administra-
ção e Consultoria em Segurança do Trabalho, Maurí-
cio dos Santos, uma gestão adequada de Segurança 
e Saúde do Trabalho pode contribuir com a admi-
nistração empresarial no cumprimento da Legislação 
Trabalhista e Previdenciária. “É essencial que os 
empresários tenham conhecimento sobre os riscos 
voltados direta e indiretamente ao funcionário para 
evitar possíveis acidentes e garantir a operacionali-
dade dos afazeres diários”, contou. 

Para a palestrante Danielle Munhoz Petroni, es-
pecializada em administração de negócios e marke-
ting de serviços, atuante no Serasa Experian há dez 
anos na área de Certificação Digital, a palestra iti-
nerante visa solucionar dúvidas. “Há muita carência 
de informação sobre este tema no mercado. A pa-
lestra sobre Certificação Digital oferece noções da 
utilização desta ferramenta que serve para variados 
segmentos empresariais”, afirmou. 

Presente no evento, a contadora Elair Mariza 
Sales, da Contecci Contabilidade, de Itanhaém, afir-
ma que estar ao evento traz grandes conhecimentos 
para o dia-a-dia na profissão. “Prevenção é essen-
cial para meus clientes que são as empresas, assim 
como a obtenção do Certificado Digital, o qual tra-
balho frequentemente”, disse. Já a empresa asso-
ciada ItGo Tecnologia afirma que seguir as normas 
de segurança oferece uma boa relação custo x bene-
fício. “Parabenizo a iniciativa do Sindicato em trazer 
informações de forma clara e objetiva”, ressaltou o 
sócio-proprietário Ricardo Freitas. 

Ao final do evento, o Sindicato promoveu o sorteio 
de um E-CNPJ Cartão e uma leitora com três anos 
de validade.  A vencedora do prêmio foi a contadora 
autônoma, Carla Raccini Nunes. “Agradeço a opor-
tunidade e adorei o prêmio”, finalizou. 

No saguão de entrada, o Sindicato arrecadou 
brinquedos novos e em bom estado, que foram des-
tinados à Associação Projeto TAMTAM, por meio da 
11ª Campanha Na trilha do Noel, uma das iniciativas 
de maior repercussão na região.

SCVBS realiza encontro para 
empresários e contadores da região
Evento ocorrido na sede contou com a participação de mais de 200 convidados
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Líder em vendas
Setor de papelaria se aquece na época de Volta às Aulas

Após as festas de final de ano, o mercado 
voltado ao setor de educação está preparado 
para atender a demanda da época de Volta às 
Aulas. Segundo dados da Prefeitura de Santos, 
atualmente existem na Cidade 67 estabeleci-
mentos voltados à venda varejista de artigos de 
papelaria. Mesmo representando quase 1% do 
comércio local em números, este setor é o prota-
gonista em vendas no período, que começaram 
a se aquecer em dezembro e prosseguem em 
seu ápice até meados de março. 

Na região da Baixada Santista, este período 
representa cerca de 40% do faturamento anual 
das papelarias, ultrapassando em até três vezes 
o faturamento de um mês comum de vendas. 
De acordo com dados do Sindicato do Comércio 
Varejista, a expectativa de aumento de vendas 
em relação ao ano passado é de 20 a 25%. 

Com apelo de consumo, o período de volta 
às aulas movimenta instituições de ensino, edi-
toras, papelarias, livrarias, lojas de confecções, 
de calçados, de alimentação, dentre outros. Se-
gundo pesquisas, os gastos no começo do ano 
dos consumidores com estes produtos giram em 
torno de 20% do orçamento familiar. Portanto, o 
empresário deve estar atento a esta demanda. 

20% é a porcentagem do orçamento familiar do 
consumidor utilizada para gastos com a com-
pra de material escolar 

Segundo dados do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), em 2011, as nove cidades da Baixada 
Santista receberam 82.985 matrículas iniciais 
de alunos na rede particular de ensino em todos 
os níveis, Educação Infantil, Ensino Fundamen-
tal, Ensino Médio, Educação Profissional, EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) Presencial e 
Semi-Presencial e Educação Especial. Esta fa-
tia é o público que as papelarias buscam atrair, 
pois representa 18,5% do total das matrículas 
em todas as redes de ensino da região. 
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Segundo Ricardo Almeida, proprietário das 
lojas Papelaria Almeida, a média de consumo do 
cliente este ano varia entre 150 e 200 reais. “O 
método de pagamento mais utilizado é o cartão 
de crédito com cerca de 80% das compras rea-
lizadas”, afirma.

De acordo com a sócio-proprietária da Rede 
de Papelarias Jambo, Maria Luiza Lima Dadá, 
as novidades do mercado para este ano são 
as variedades de licenças de personagens nos 
produtos. “Os destaques deste ano são o joga-
dor Neymar, os Smurfs, Justin Bieber e Monster 
High, que agregam valores aos produtos e têm 
forte apelo de vendas, pois transformam cader-
nos, mochilas, estojos e fichários em objetos de 
desejo de jovens e crianças”, conta.

Cuidados

Com tantas variedades é necessário atenção 
na escolha do produto. Isto vale tanto para quem 
vende quanto para quem compra, portanto, em-
presários devem ficar atentos na escolha do 
fornecedor. De acordo com a Fundação Procon 
é importante ter consciência de que nem sem-
pre o material mais sofisticado é o de melhor 
qualidade. Segundo o órgão, todo produto deve 
apresentar informações adequadas, claras, com 
especificação correta de quantidade, caracte-
rísticas, composição, qualidade, prazo de vali-
dade e preço, bem como os riscos que apresen-
tam à saúde e segurança dos consumidores. Os 

C
ar

in
a 

S
el

es

produtos importados devem seguir as mesmas 
recomendações dos nacionais e as informações 
devem estar em língua portuguesa. Toda infor-
mação ou publicidade, veiculada por qualquer 
meio de comunicação, obriga o fornecedor a 
cumpri-la integralmente. 

Trocas devem ser feitas se o cliente apresen-
tar a Nota Fiscal, no caso de o produto apresen-
tar defeito. O prazo para reclamar de produtos 
não duráveis que apresentem algum problema 
é de trinta dias. Para produtos duráveis, o prazo 
é de noventa dias. 

20 a 25% é a expectativa de vendas no início do 
ano para este setor
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Santos recebeu na última temporada de verão, período 
que compreendeu entre 1º de dezembro de 2010 a 28 de 
fevereiro de 2011, 5.320.890 turistas, o que representou 6% 
a mais do que a temporada 2009/2010. De acordo com os 
cálculos da Secretaria de Turismo da cidade, baseados em 
dados da Ecovias, o número é ainda maior contando com 
o Carnaval 2011, ocorrido em março, totalizando 5.673.225 
turistas. Segundo estudos, o número de turistas esperados 
para esta temporada tende a aumentar.

De acordo como chefe do Departamento de Políticas e 
Turismo, da Secretaria Municipal de Santos, Marco  Anto-
nio Francisco, um dos motivos de a cidade sempre estar em 
movimento são as novidades oferecidas a cada ano. “Santos 
é um organismo vivo que atrai turistas do mundo todo nas 
áreas de turismo de negócios, de eventos, de navios, religio-
so, entre outros. Isso movimenta a economia da cidade o ano 
inteiro”, conta.  Um atrativo de turistas à Cidade é o turismo de 
navios. De acordo com a Secretaria de Turismo, a previsão 
para esta Temprada de Cruzeiros é de 1.150.000 milhão de 
passageiros embarcando, desembarcando ou fazendo escala 
em Santos nos 17 transatlânticos que atracarão no porto de 
Santos até 18 de maio.

Francisco relembra que a cidade é referência em diversos 
aspectos no país e, portanto, deve responder à altura. “Nossa 
tarefa é oferecer sempre bons produtos e manter a qualidade 
no receptivo dos turistas. Para tanto, a cidade conta com o 
Disk 0800 e com o Portal Turismo Santos na internet para 
que conheçam nossas atividades como, por exemplo, a Linha 
Conheça Santos, os pontos turísticos, o projeto Jazz na Praça, 
que ocorre aos domingos na Estação Buck Jones, da linha turísti-
ca do bonde, na Praça Mauá, dentre outras atividades”, conta.

Roda SP
A novidade da temporada é o projeto Roda SP, idealizado 

pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, que teve 
lançamento oficial na região em dezembro. A iniciativa oferece 
um passeio turístico em um ônibus double-decker, que pode ir 
de Bertioga a Peruíbe por apenas R$ 10,00. Com uma única 
passagem, o viajante ganha uma pulseirinha, válida para ser 
usada por dois dias seguidos, e poderá escolher entre as ro-
tas Amarela, Azul, Laranja, Rosa, Roxa, Vermelha e Verde 
e visitar pontos turísticos da Região por meio do programa. 
As linhas passam por Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, Praia 
Grande, São Vicente, Santos, Guarujá e Bertioga. 

A Rota Amarela funciona todos os dias, com saídas pro-
gramadas de 45 em 45 minutos, das 9 às 16h45. O itinerário 
começa em São Vicente, na Biquinha, passando pelo tele-
férico da Cidade, onde haverá a opção do viajante conhecer 
o Monumento de Niemeyer, na Ilha Porchat. Chegando em 
Santos, os passageiros poderão descer na praia do Gonzaga, 
próximo à Praça das Bandeiras. O ônibus ainda passa pelo 
Aquário da cidade e finaliza o trajeto na Balsa que leva ao 
Guarujá, na Ponta da Praia. A Rota Azul também parte da Bi-
quinha, em São Vicente, rumo à Praia Grande. Lá, os turistas 
poderão conhecer as praias do Canto do Forte, do Boqueirão 
e de Ocian, passando pela Praça Duque de Caxias, pela Pra-
ça da Paz e pela Estátua de Netuno. Essa linha funciona às 
terças, quintas, sextas-feiras e aos domingos, com saídas de 
uma em uma hora, das 9 às 17 horas. 

A Rota Laranja sai da Praia de Ocian, na Praia Grande. 
Chegando a Mongaguá, os ônibus passam pela Praia Cen-
tral, que dá acesso ao Poço das Antas, pela Feira das Artes 
e pela Plataforma Marítima de Pesca Amadora. Este per-
curso fica disponível às segundas e quartas-feiras e também 
aos sábados, com saídas a cada 1h10, das 9 às 17h10. A 
Rota Rosa parte da frente da Plataforma Marítima de Pesca 
Amadora, em Mongaguá, indo em direção a Itanhaém. Neste 
município os viajantes do ônibus podem conhecer a Igreja 
Matriz Sant’anna, onde está o Monumento Anchieta, e tam-
bém poderão descer na Cama de Anchieta e na Praia de 
Cibratel. Esta opção de linha funciona às segundas, quartas 
e aos sábados, com saídas de uma em uma hora, das 9 às 
16 horas. 

A Rota Roxa fica disponível às terças, quintas, sextas-
feiras e aos domingos, com saídas a cada 1h15, das 9h15 
até as 16h45. Ela passa em pontos turísticos do Guarujá, 
saindo da balsa. Os viajantes poderão descer nas praias do 
Tombo, das Astúrias, das Pitangueiras e da Enseada. Nesse 
momento, uma troca de ônibus acontece, continuando o tra-
jeto pelas praias do Pernambuco, do Perequê e Branca, na 
divisa com Bertioga, finalizando o trajeto. A Rota Vermelha 
tem Bertioga como seu roteiro. Os ônibus saem do Forte São 
João, na balsa que liga a cidade com Guarujá, passando pelo 
Sesc do município e terminando a viagem em Riviera de São 
Lourenço. Seu funcionamento acontece às terças, quintas, 
sextas-feiras e aos domingos, de uma em uma hora, das 9 às 

Santos atrai cada vez mais turistas
Confira os projetos de Verão e as novidades que ocorrem na região
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17 horas. Já a Rota Verde parte da Praia 
do Cibratel, rumo a Peruíbe. O itinerário 
prevê passagens pelas Ruínas de Abare-
bebê, pela Praia Central e pelo Lamário. 
Esta linha fica disponível às segundas, 
quartas-feiras e aos sábados, a cada 
1h15, das 9 às 16h30. O Roda SP fica no 
litoral paulista até 5 de fevereiro. Conhe-
ça outros projetos que Santos oferece 
este ano:

Tendas
Após a queima de fogos e início de 

um novo ano começaram os bailes nas 
Tendas de Verão, que seguem durante  
toda a estação até a terça-feira de Car-
naval, 21 de fevereiro, com atividades 
diárias e gratuitas, que vão de exercícios 
físicos a atrações culturais, nas áreas 
de música, dança, esporte, literatura e 
teatro . No período noturno, estes espa-
ços recebem,todas as noites, apresen-
tações musicais.Os equipamentos estão 
instalados em pontos estratégicos da 
orla santista nas praias Aparecida, Em-
baré, Boqueirão, Gonzaga e Pompéia. 
Informações 3226-8000.

Operação Verão
De acordo com a Secretaria Municipal 

de Segurança, a Operação Verão teve 
início no final do ano passado, em um 
ponto fixo funcionando 24 horas para o 
atendimento à população na Ilha de Con-

veniência, situada na praia do Boqueirão. 
O equipamento reúne Guarda Munici-
pal, CET (Companhia de Engenharia de 
Tráfego) e agentes municipais de fisca-
lização em policiamento ostensivo, ron-
das, prevenção de afogamentos, orienta-
ção sobre a prática de esportes, rondas 
em quadriciclos na faixa de areia, aten-
dimento de crianças perdidas e encami-
nhamento da população de rua. O efetivo 
conta com 450 guardas, 250 guardiões e 
14 salva-surf espalhados pela orla da 
praia, além do monitoramento com 34 
câmeras operando 24 horas na cidade.

Esportes
Para quem não quer ficar parado nos 

meses de janeiro e fevereiro estão abertas 
as inscrições para atividades nos centros 
esportivos. As atividades ocorrem nos 
três centros esportivos municipais e no 
Centro Náutico. No Complexo Esportivo e 
Recreativo Rebouças (Praça Engenheiro 
José Rebouças, s/n, Ponta da Praia), a 
agenda vai de 3 a 27 de janeiro para crian-
ças e adultos nas seguintes modalidades: 
alongamento, esportes de quadra, ginásti-
ca, hidroginástica, natação e recreação 
aquática. Informações 3261-1980.

O Centro Esportivo da Zona Noro-
este (Rua Fausto Felício Brusarosco, 
s/n, Castelo ), oferece opções de jogos, 
dança, esportes aquáticos, cinema e ativi-
dades artísticas para crianças de seis a 
12 anos. Para os adultos, as atividades 
são hidroginástica, natação, ginástica lo-
calizada, dança de salão e musculação. 
Informações 3203-4448.

A programação para crianças e adultos 
no Centro Esportivo M. Nascimento Júnior 
(Rua João Fraccaroli, s/n, Bom Retiro) 
também de 3 a 27 de janeiro, inclui fute-
bol, natação, hidroginástica e recreação 
aquática. Telefone 3203-3802. Já o Setor 
Náutico, em frente ao Aquário, na Ponta 
da Praia, oferece curso de férias de vela 
e canoagem para crianças e adultos, de 3 
de janeiro a 17 de fevereiro. Inscrições no 
local. Os interessados devem comparecer 
nas unidades com atestado médico e uma 
foto 3x4.

Dentre outros eventos esportivos 
que agitam a cidade estão a 10ª edi-
ção da Descida das Escadarias de 
Santos,competição internacional de 
mountain bike, na modalidade Downhill, 
a qual, segundo o site da Liesp (Liga de 
Ciclismo do Litoral do Estado de São Pau-
lo) ocorre no dia 12 de fevereiro; os pas-
seios de escuna  e o Torneio de Pesca.
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A satisfação de oferecer bons produtos e novi-
dades no setor de serviços é o que move o em-
presário Maurício Adriano dos Santos que traba-
lha no mercado de eletricidade em geral há 35 
anos. A novidade é que o proprietário do Grupo 
Sasmã – Soluções Inovadoras inaugurou nova 
filial no coração do Gonzaga, incluindo espaço 
show room com peças ligadas à iluminação, como 
lustres decorativos feitos com diversos materiais, 
modelos e tamanhos.

Segundo ele, a escolha da filial neste corredor 
comercial (Avenida Mal. Floriano Peixoto) possibili-
ta um leque de oportunidades tanto para a empresa 
quanto aos moradores locais. “O Gonzaga é uma 
região rica em comércio e novos empreendimentos 
com expressivo número de passantes ao local de 
toda a região, o que oferece uma boa relação de 
custo-benefício para a empresa”, afirma.

História
A Sasmã Comercial é uma empresa que atua 

no mercado de eletricidade em geral e oferece 
soluções em diversas áreas como iluminação, in-
formática, automação, eletroeletrônicos, seguran-
ça, dentre outras. O nome Sasmã, segundo o site 
da empresa, vem do hebraico e significa “Seja bem 
vindo”. 

Sua matriz está localizada em uma das princi-
pais vias de acesso de Santos, na Avenida Wa- 
shington Luiz no bairro da Encruzilhada, a qual 

abriga um amplo estoque de cabos, lâmpadas e 
equipamentos, além de uma infinidade de materi-
ais próprios para todo e qualquer tipo de instalação, 
seja ela para uso doméstico ou industrial.

Jornada
No início de sua carreira, Santos trabalhava 

como técnico em eletrotécnica e certa vez decidiu 
parar de prestar serviços e abrir a loja com a ideia 
de oferecer a estes mesmos profissionais os mate-
riais necessários. Atualmente, a loja abrange tam-
bém o atendimento a clientes como arquitetos, en-
genheiros, eletricistas e construtores. “Oferecemos 
produtos das melhores marcas e com garantia 
comprovada por indústrias que são sinônimos de 
confiança e segurança. Nas lojas, busco qualificar 
e atualizar minha equipe para que fiquem sempre 
voltados a novas tendências do mercado e orientar 
corretamente ao cliente”, conta. “Afinal nosso lema 
é vender soluções”, finaliza.

Endereços: 
Loja 1: Avenida Washington Luiz, 183 
Telefone: (13) 2138-6768

Loja 2: Av. Mal. Floriano Peixoto, 121/125 
Telefone: (13) 3286-2300
Site: www.sasma.com.br.

A venda de soluções
Gente da Gente
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O bruxismo ou briquismo é um hábito parafuncio-
nal (fora da sua função normal) noturno, às vezes, 
diurno de ranger os dentes.

Atinge em torno de 15% da população, mas pou-
cos sabem e só procuram tratamento quando o des-
gaste do dente já está muito visível (num estágio 
avançado, tornando o tratamento mais complexo).

Além de desgastar o esmalte do dente, deixan-
do-o mais curto, o bruxismo pode acarretar fratura, 
perda dos dentes e restaurações, retração da gen-
giva, perda óssea, comprometer a colocação de im-
plantes, rigidez na musculatura, dor na articulação 
temporo-mandibular (que fica próxima ao ouvido), 
tornando-se tão grave que para tratá-lo é necessária 
uma equipe multidisciplinar – dentista, fisioterapeu-
ta, fonoaudiólogo e psicólogo.

Existe um desgaste lento e natural, causado pelo 
atrito durante a mastigação que faz os dentes fica-
rem mais curtos por volta dos 70 anos.

Ranger os dentes é o mesmo que mastigar a noite 
inteira e o paciente, entre os 35 e 40 anos, passa a 
apresentar, no sorriso, a mesma aparência de uma 
pessoa de 70, e conseqüentemente pode ter a sua 
auto-estima diminuída.

Após o diagnóstico, a primeira providência é usar 
uma placa de acrílico que, além de proteger os den-
tes, relaxa a musculatura, pois leva a mordida a uma 
posição de conforto. Parar de mascar chicletes e 
roer as unhas também pode ajudar.

O bruxismo é um hábito tão inconsciente que, 
muitas vezes, mesmo após o diagnóstico de vários 
profissionais, o paciente não acredita e insiste em 
dizer que não range os dentes.

Certa vez, atendi uma paciente que morava sozi-
nha, que para comprovar, colocou um gravador ao 
lado da cama e, no outro dia, ficou impressionada 
com o barulho que fazia dormindo. Por isso, muitas 
vezes o diagnóstico é feito pelo conjugue.

Mas afinal, como reconhecer o bruxismo?
Quando os quatro dentes da frente ficam retos, 

com o mesmo comprimento, já que o normal é os 
dois centrais serem um pouco mais compridos. Você 
nota que as pontas dos dentes do fundo (cúspi-
des) começam a desgastar e ficar alaranjadas. As 
restaurações e pontes fixas caem com freqüência. 
Você acorda com a musculatura cansada, coma 
impressão de ter passado a noite inteira “chupando 
cana”. Quando começa a sentir tensão no pescoço e 
dores de cabeça.

Na minha experiência de consultório, observo que 
a maioria dos casos graves ocorre em homens, que 
muitas vezes chegam para consulta com os dentes 
bastante desgastados. Então, é necessário desgas-
tar os dentes e reconstruí-los utilizando cerâmica, 
porque as resinas não são suficientemente resis-
tentes. Mas, mesmo reabilitado, o paciente ainda 
precisa continuar usando a placa, pois, não se sabe 
a cura do bruxismo, já que há controvérsias quanto 
a sua origem (etiologia desconhecida).

Se você tem dúvida, procure um profissional para 
fazer o diagnóstico.

Saúde

Cirurgiã-Dentista esclarece dúvidas 
sobre o assunto

Será que eu 
tenho bruxismo? Rosemeire Aparecida Marques   

Especialista em Implantodontia
CRO 49.425

Consultório: R. Pernambuco ,103- Gonzaga 
Tel.: (13) 3289-4889

e-mail: dra.rose@esteticadental.com.br
www.esteticadental.com.br
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Seguem abaixo algu-
mas orientações a fim de 
evitar futuros problemas 
com o Fisco.

1. O que será Cru-
zado: Todos devem 
começar a acertar a sua 
situação com o Leão, 
pois neste ano o Fisco 
começa a cruzar mais 
informações e, no máxi-
mo em dois anos, estará 
cruzando praticamente 
tudo. As informações  

que envolvam CPF ou CNPJ  serão cruzadas online com Cartórios 
(Checar os bens imóveis – terrenos, casas, apartamentos, sítios, 
construções), Detrans (Registro de propriedade de veículos, mo-
tos, barcos, jetskis), Bancos (cartões de crédito, débito, aplicações, 
movimentações, financiamentos) e empresas em Geral (Além 
das operações já rastreadas como Folha de pagamentos, FGTS, 
INSS, IRRF, passam a ser cruzadas as operações de compra e 
venda de mercadorias e serviços em geral, incluidos os básicos 
como luz, água, telefone, e saúde, bem como os financiamentos 
em geral). Tudo através da Nota Fiscal Eletrônica, nos âmbitos Mu-
nicipal, Estadual e Federal.

2. Modernidade no Sistema: Este sistema é um dos mais 
modernos e eficientes já construidos no mundo, e logo estará 
operando por inteiro. Só para se ter uma ideia, as operações re-
lacionadas com cartão de crédito e débito foram cruzadas em um 
pequeno grupo de empresas varejistas no fim do ano de 2009, e a 
grande maioria deles sofreram autuações enormes, pois as infor-
mações fornecidas pelas operações de cartões ao Fisco (que são 
obrigados a entregar a movimentação), não coincidiram com as 
declarações pelos lojistas. Este cruzamento das informações deve, 
em breve, se estender a um número muito maior de contribuintes.

3. Foco nas empresas do Simples: Sua empresa é optante 
do Simples Nacional? Veja esta curiosidade:

Tributação pelo Lucro Real: Maioria das empresas de grande 
porte. Representam apenas 6% das empresas do Brasil e são res-
ponsáveis por 85% de toda arrecadação nacional;

Tributação pelo Lucro Presumido: Maioria das empresas de 
pequeno e médio porte. Representa 24% das empresas do Brasil 
e são responsáveis por 9% de toda arrecadação nacional;

Tributação pelo Simples Nacional: 70% das empresas do Brasil 
e respondem por apenas 6% de toda a arrecadação nacional. Ou 
seja, é nas empresas do Simples que o Fisco vai focar seus esfor-
ços, pois é nela onde se concentra a maior parte da informalidade, 
leia-se, sonegação.

4. Informalidade irá diminuir: Acredita-se que, muito em 
breve, a prática da informalidade tenderá a diminuir. A recomenda-
ção é de que as empresas devem se esforçar cada vez mais no 
sentido de ir acertando os detalhes que faltam para minimizar pro-
blemas com o Fisco.

5. Super computador T-REx e Sistema Harpia: A Receita 
Federal passou a contar com o T-Rex, um supercomputador que 

leva o nome do devastador Tiranossauro Rex, e o software Harpia, 
ave de rapina mais poderosa do país, que teria até a capacidade 
de aprender com o comportamento dos contribuintes para detectar 
irregularidades. O programa vai integrar as secretarias estaduais 
da Fazenda, instituições financeiras, administradoras de cartões 
de crédito e os cartórios.

6. DIMOF: Com fundamento na Lei Complementar nº 105/2001 
e em outros atos normativos, o órgão arrecadador-fiscalizador 
apressou-se em publicar a Instrução Nornativa RFB nº 81/2008, 
criando a Declaração de Informações sobre Movimentação Finan-
ceira (DIMOF), pela qual as instituições financeiras têm de informar 
a movimentação de pessoas físicas, se a mesma superar a quantia 
de R$ 5.000,00 no semestre, e das pessoas jurídicas, se a movi-
mentação superar R$ 10.000,00 no semestre. A primeira DIMOF 
foi apresentada em 15 de dezembro de 2008.

7. Declaração de Imposto de Renda já pronta pelo Fisco 
previamente: O acompanhamento e controle da vida fiscal dos 
indivíduos e das empresas ficará tão aperfeiçoado que a Receita 
Federal passará a oferecer a declaração de Imposto de Renda já 
pronta, para validação do contribuinte, o que poderá ocorrer já da-
qui a dois anos. Apenas para a primeira etapa da chamada Estra-
tégia Nacional de Atuação da Fiscalização da Receita Federal para 
o ano de 2008 foi estabelecida a meta de fiscalização de 37 mil 
contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, selecionados com base 
na análise da CPMF, segundo publicado em órgãos de mídia de 
grande circulação.

8. Criação do Sistema Nacional de Informações Patrimo-
niais do Contribuinte: O projeto prevê, também, a criação de um 
sistema nacional de informações patrimoniais dos contribuintes, 
que poderia ser gerenciado pela Receita Federal e integrado ao 
Banco Central, Detran e outros órgãos.

9. Penhora Online: Para completar, já foi aprovado um instru-
mento de penhora online das contas correntes. Por força do ar-
tigo 655-A, incorporado ao CPC pela Lei nº 11.382/2006, poderá 
requerer ao juiz a declaração instantânea por meio eletrônico da 
indisponibilidade de dinheiro ou Bens do contribuinte submetido a 
processo de execução fiscal.

10. Revisão de Procedimentos e Controles Contábeis: Ten-
do em vista este arsenal, que vem sendo continuamente reforçado 
para aumentar o poder dos órgãos fazendários, recomenda-se que 
o contribuinte promova revisão dos procedimentos e controles con-
tábeis e fiscais praticados nos últimos cinco anos.

11. A receita está trabalhando mesmo: Hoje, a Receita Fe-
deral tem diversos meios (controles) para acompanhar a movimen-
tação financeira das pessoas. Além da DIMOF, temos a DIRPF, 
DIRPJ, DACON, DCTF, DITR, DIPI, DIRF, RAIS, DIMOB, etc. Ou 
seja, são várias fontes de informações.

12. Testes do Sistema: Esse sistema Harpia já estava em 
teste há dois anos e agora está trabalhando para valer. Com a en-
trada em vigor da Nota Fiscal Eletrônica e do SPED, a situação vai 
melhorar a arrecadação.

Atenção!
Jamais faça Doações! Se tiver de doar algum dinheiro a um 

filho, por exemplo, declare apenas como empréstimo, senão será 
taxado 4% em Imposto Estadual.

Jurídico
Cuidados que você deve ter ao preparar a sua declaração

Dr. Fernando Mendes Gouveia
Advogado do Sindicato/Associação

OAB/SP  47.877
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Imposto de Renda 2011
Fonte: Fe Comércio
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Em sua história estão registradas a economia açu-
careira, a dispersão bandeirante e a época do café. 

Atualmente, a cidade é considerada uma das 
melhores cidades para se viver, além de ser um 
pólo turístico e econômico que possui inúmeras 
conquistas como o desenvolvimento da construção 
civil, a descoberta da camada de pré-sal e o início das 
obras do Museu Pelé, a construção das três torres 
da Petrobrás que visam revitalizar a área do Va-
longo, por meio do Projeto Santos Novos Tempos, 
dentre outros projetos.

Programação
Dentre as atrações da programação diversifica-

da dos 466 anos de aniversário da Cidade, ocorre o 
concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de San-
tos, no dia 26 de janeiro, no Teatro Coliseu (Rua 
Amador Bueno,237, Centro), tendo como convida-
dos o compositor e pianista, André Mehmari, e a 
cantora da MPB, Mônica Salmaso. Durante toda a  
semana do aniversário, acontece também a Mostra 
Nacional de Teatro de Rua a qual conta com di-
versas companhias vindas de diferentes pontos do 
País. Informações 3226-8000.

A Encenação da Fundação de São Vicente 
ocorre este ano de 21 a 27 de janeiro, em arena 
montada na praia do Gonzaguinha. O evento, con-
siderado o maior espetáculo de areia de praia  do 
mundo, recebeu cerca de 60 mil pessoas em 2011 
que prestigiaram o espetáculo durante os sete dias.

O espetáculo este ano comemora seu trigésimo 
aniversário e marca os 480 anos da Cidade. O des-
taque e o diferencial do evento é a presença de 
atores da grande mídia e atores voluntários da co-
munidade, além de tecnologia de ponta e efeitos 
que encantam moradores e turistas durante toda a 
temporada.

A história da Encenação 2012 tem como tema 
As Profecias Maias e faz uma viagem pela questão 
da degradação ambiental, enaltece os valores da 
humanidade e suas ações positivas, destaca os 
dois lados do homem, o bem e o mal.

Algumas cenas importantes exibidas durante os 
30 anos de Encenação foram editadas pela direção 
e fazem parte da nova história. 

O espetáculo conta também com efeitos especi-
ais de fogo, água e fogos de artifício. 

A direção fica por conta de Luigi Moraes e Maria 
Tornatore, veteranos na realização do espetáculo. 
Maiores informações 3579-1300.

Santos completa 466 anos
com cultura e arte

Maior espetáculo de 
areia do mundo

Confira o que o aniversário da Cidade reserva a moradores e turistas

A Encenação de São Vicente completa 30 anos
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As origens da cidade de Santos se entrelaçam 
com as origens do Brasil. Segundo o site da Cidade, 
a vila do Porto de Santos - depois Vila de Santos 
-  sendo o principal porto do litoral paulista, teve 
desenvolvimento acima das outras vilas litorâneas. 
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O Sindicato do Comércio Varejista e a Associa-
ção do Comércio Varejista de Santos participaram 
na 11ª edição do projeto Na Trilha do Noel, em 2011. 
Durante todo o período, brinquedos novos ou usados 
foram doados por profissionais de diversas classes - 
lojistas, empresários e contadores - durante os even-
tos, palestras e na urna que ficou disponível logo no 
saguão de entrada do prédio (Avenida Ana Costa, 
25). Em parceria, a Xicko´s Brinquedos tornou-se 
ponto de arrecadação em suas seis unidades.

De acordo com Ricardo Barbosa, proprietário da 
Xicko´s, a loja não tem somente o compromisso de 
vender brinquedos. “Mas também de proporcionar o 
bem estar e ajudar a contribuir com a infância de 
cada criança”, afirma. “Por meio dessa parceira, re-

forçamos a ideia com a ajuda de nossos clientes, 
para fazer do Natal uma data de presentes e alegria 
para todas elas”, conta. Segundo ele, a doação não 
está ligada a nenhuma intenção comercial da loja e a 
Xicko’s pretende fazer futuras parcerias com órgãos 
que incentivem o desenvolvimento da região. “Por 
meio dessa ação, envolvemos a sociedade e comer-
ciários, sempre nos preocupando em garantir o di-
reito de brincar e se divertir das crianças”, finaliza.

De acordo com vice-presidente do Sindicato, 
Fernando Martins da Fonseca, a ação social deve 
ser frequente. “É importante ajudar ao próximo não 
só no fim do ano, mas sim, o ano inteiro”, ressalta. 
“Devemos colocar em prática a fraternidade para a 
união de todos os povos em todas as classes soci-
ais”, finaliza.

A entrega dos brinquedos ao Projeto TAM TAM 
aconteceu no dia 16 de dezembro. O Projeto Na Tri-
lha do Noel consiste em percorrer bairros e regiões 
em situação de vulnerabilidade de Santos, distri-
buindo brinquedos no intuito de levar o sonho e a 
magia natalina a diversas comunidades. A entrega 
dos brinquedos à população ocorreu no dia 20 de 
dezembro.

Realizada anualmente, a ação conta com a parti-
cipação de diversos voluntários, envolvidos desde a 
arrecadação, doação, limpeza e conserto de brinque-
dos, até a confecção de embalagens, embrulhos e a 
celebração do encontro com a comunidade. “A ação 
é o resgate do pensamento mágico e do sonho do 
Natal de cada um, em um  acontecimento sem hora 
e data marcadas, como um happening que modifica 
o cotidiano”, explica o presidente da ONG, Renato 
Di Renzo.

O projeto também visa estimular outras crianças 
a doarem brinquedos, desenvolvendo o espírito de 
solidariedade e de cooperação entre elas. A ideia 
começou em 2000, com um pequeno grupo de pes-
soas, e foi tomando maiores proporções ano a ano.

Responsabilidade Social 
Sindicato entrega brinquedos 
ao Projeto TAM TAM 
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