


Capa: Odair Marcos
Faria/Sabesp.

Projeto Tietê, o maior programa de saneamento
ambiental do País, está ampliando a coleta e o
tratamento do esgoto gerado pelos quase 18
milhões de habitantes da Região Metropolitana
de São Paulo, recuperando a qualidade do Rio

Tietê e afluentes.
Pág. 12.
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
Mudanças bem-vindas

É bom constatar as mudanças
sociais que estão acontecendo
para melhor. Não se trata,

simplesmente, de ser otimista, ou, pelo
contrário, pessimista, já que essas
transformações, na maioria das vezes,
são inexoráveis, como simples
resultados do movimento dialético do
tecido social. O fundamental, contudo,
é que os reflexos são grandiosos e
podem ser percebidos em diferentes
áreas, numa onda que se agiganta e
projeta dias menos sombrios. Foi assim
com a ditadura militar, que parecia
eterna e se esvaiu. Hoje, a faxina ética
no Congresso Nacional é um sonho;
talvez não aconteça nem nas próximas
eleições; quem sabe, nas seguintes. Mas
os pleitos futuros serão diferentes, pois

os episódios que se sucedem e revelam
a corrupção sistêmica no País,
agitaram o chiqueiro onde chafurda o
Poder Central, respingando lama nas
pocilgas de cada Estado, de cada
Município. Haverá de ser assim
também com o meio ambiente. A
divulgação reiterada de catástrofes,
seja aquela provocada pela poluição
direta ou a exacerbada pelo
aquecimento global, muda paradigmas
de governos e empresas, fazendo surgir
iniciativas que poderão dar resultados;
uma delas, inclusive, envolve a
construção civil em São Paulo e é
destaque nesta edição. Entendemos que
não basta ter vontade política para
mudar. O homem precisa mudar. O
cidadão brasileiro está mudando.

A Estação Ciência, da Universidade de São Paulo (USP),
estará aberta gratuitamente no dia 12 de outubro, das 9
às 18 horas, com estacionamento e lanchonete....Pág. 04.
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EDSON SESMA

Regulamentações da FIFA

Odair Marcos Faria/Sabesp

Amaioria das controvérsias
noticiadas na imprensa

desportiva mundial está embasada
nos regulamentos da FIFA, uma vez
que estabelecem as normas mundiais
e obrigatórias relacionadas à
organização do futebol, status dos
jogadores, condição para participar
do futebol organizado, transferências
internacionais, bem como a atuação
dos agentes de jogadores.

A Constituição Federal brasileira
de 1988, no artigo 217, I,
determinou que as entidades de
administração desportiva são
autônomas quanto sua organização e
funcionamento. Nesse sentido, a
CBF, entidade responsável pelo
futebol tem liberdade para filiar-se a
outras entidades desportivas. Sendo
assim, a CBF optou filiar-se a FIFA.

Vale frisar que a FIFA é uma
entidade privada e que ninguém está
obrigado a filiar-se ou manter-se
filiado. Todavia, uma vez filiado,
está obrigado a respeitar seus
regulamentos e diretrizes.

Ademais, a Lei nº 9.615/98,
denominada Lei Geral sobre o
Desporto Brasileiro, popularmente
conhecida como Lei Pelé, no artigo
1º § 1º recepcionou, expressamente,

PRMurray

a aplicação de normas internacionais
no desporto nacional, estabelecendo
que “a prática desportiva formal é
regulada por normas nacionais e
internacionais e pelas regras de
prática desportiva de cada
modalidade, aceitas pelas
respectivas entidades nacionais de
administração do desporto.”

No ordenamento jurídico
existem atos que mesmo não sendo
propriamente leis, produzem os
mesmos efeitos. Nesta categoria
entram todas as normas não
derivadas do Estado. Aqui estão,
além das normas estatutárias, todas
aquelas emanadas das entidades
desportivas, com eficácia restrita,

obrigando, apenas, àqueles que se
vinculam a essas entidades. Nesse
cenário encontram-se as
regulamentações da FIFA.

Sendo assim, em consonância
com o apresentado, ao reconhecer
que a prática desportiva formal é
regulada por normas internacionais,
a União autorizou a aplicação dos
regulamentos emanados pelas
entidades desportivas mundiais, no
caso a FIFA. Assim, a CBF, clubes,
atletas e demais entes filiados, direta
ou indiretamente, deverão respeitar e
cumprir as regulamentações da
FIFA.

O ordenamento jurídico da FIFA
é composto, essencialmente, do
Estatuto da FIFA, do Regulamento
sobre o Estado e a Transferência de
Jogadores, do Regulamento sobre
Agentes de Jogadores e de
Circulares.

Verdade que a CBF tem
autonomia no âmbito nacional para o
desenvolvimento do futebol. No
entanto, deverá estar de acordo com
os regulamentos da FIFA,
reconhecendo a competência da
FIFA em questões internacionais.

Edson Sesma é advogado do
Departamento de Direito
Desportivo de Paulo Roberto
Murray – Advogados.

Sesma: respeitar e cumprir

Estação de
Tratamento de
Esgotos no Parque
Novo Mundo

Um selo identificará as empresas participantes do
Programa de Promoção de Ambientes Livres do Tabaco,
banindo totalmente o fumo de seus recintos.........Pág. 10.
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Divulgação

Estação
Ciência, em

São Paulo:
grátis no Dia

da Criança

Os residenciais Vero e Sunrise, parceria do Grupo Elbor
e Construtora Serlam, estão em fase de acabamento, em
bairros nobres de Santos.................................Págs. 6 e 7.
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Luiz Carlos Ferraz

Sunrise, no
Gonzaga:
operação de
concretagem
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Nas comemorações do Dia do Maçom, o Grande Oriente de
São Paulo (GOSP), que reúne lojas maçônicas no Estado,
deflagrou campanha contra a corrupção no País.......Pág. 4.



A utor de projetos que beneficiam
Municípios da Baixada Santista,

o deputado federal Beto Mansur
(PP-SP) acompanha as avaliações
técnicas do Ministério das Cidades,
que dispõe de recursos de R$ 1
bilhão para investimento em
melhorias em habitações e
urbanização de favelas. O
Ministério da Cidade tem à frente
Márcio Fortes, do mesmo partido de
Mansur, e oferece a Estados e
Municípios o Fundo Nacional de
Habitação de Interesse Social. O
parlamentar explicou que o critério
de seleção tem como prioridade
atender aos moradores de áreas
alagadas, de palafitas e lixões. “É
quem mais precisa”, disse,
revelando que algumas cidades já
passaram pela primeira fase de
seleção. “A existência de um projeto
básico é fundamental”.
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Aministra do Turismo, Marta
Suplicy, visitou Santos em
setembro e garantiu R$ 730

mil para instalar um restaurante-
escola na Estação do Valongo, com
contrapartida de R$ 182 mil da
Prefeitura, e R$ 570 mil para
implantar sinalização turística
bilíngüe nas ruas do Município.
Segundo justificou, Santos é o 8o

destino de turistas internacionais no
Brasil e tem potencial para melhorar
o índice.

Marta esteve na Estação do
Valongo acompanhada pelo prefeito
João Paulo Tavares Papa. O
restaurante vai qualificar mão-de-
obra para o Turismo e garantir
emprego a jovens, com meta de
formar 1.100 profissionais por ano.
“Os recursos serão utilizados para a
compra de mobiliário,
equipamentos, utensílios e
adequação do espaço de 200 m² no
térreo do prédio histórico”, disse
Papa.

A previsão é que dentro de um
ano o local seja auto-suficiente,
funcionando não apenas para o
almoço, mas também à tarde, como

Marta e Papa
no estande
símbolo de
Santos: o
bonde nº 15

Santos terá recursos do
Ministério do Turismo

uma casa de chá. Além disso, a
expectativa é que o restaurante seja
alavancado com a presença de
turistas, já que em frente será
implantada a Casa Pelé, em antigo
casarão do Valongo.

Os alunos do restaurante-escola
terão aulas de inglês. “As empresas
que promovem cruzeiros marítimos
não terão mais problemas para
encontrar mão-de-obra”, acrescentou
o prefeito.

Marta aproveitou para conhecer
os armazéns portuários do Valongo,
que abrigarão o projeto Marina
Porto de Santos, de autoria da
Prefeitura, que prevê um complexo
náutico, turístico e empresarial, com
terminal de passageiros, marina

pública, área
para
manutenção e
construção
naval, pólo de
pesquisas
oceanográficas,
museu,

restaurantes, bares, espaços para
shows e escritórios.

Ela aprovou a construção de
uma passagem subterrânea
(“mergulhão”) na Avenida Perimetral
do Porto, para assegurar a
preservação do patrimônio histórico
e a segurança de quem se dirigir ao
complexo do Valongo: “Este espaço
é uma beleza e a estrutura permite
um projeto deste nível. O Governo
Federal dará o aporte de dinheiro se
tiver as emendas aprovadas.
Conversei sobre isso com a bancada
paulista e sei também que o governo
do Estado está apoiando, tanto que
concedeu isenção de ICMS a quem
investir na área. Está tudo sendo
alinhavado”.

Francisco Arrais/Secom-PMS

Restaurante-escola na
Estação do Valongo vai
qualificar mão-de-obra

O lançamento da Agenda 21
de Santos acontecerá no

seminário “Agenda 21 de Santos
– Passagem para o Amanhã”,
nos dias 5 e 6 de outubro, a
partir das 18 horas, no Senac, na
Avenida Conselheiro Nébias,
313. A finalidade do programa é
nortear um processo permanente
de desenvolvimento sustentável
da cidade, que deverá conjugar
crescimento econômico com
geração de emprego e renda,
equidade social, equilíbrio
ambiental e participação da
sociedade organizada, tendo
como horizonte a Santos que
queremos em 2021.

O seminário e o processo de
implantação da Agenda 21 de
Santos serão realizados pela
Prefeitura, Câmara de
Vereadores, Condema, Fórum da
Cidadania de Santos, Forja 21,
Rede Cidadania e Sindicato dos
Urbanitários de Santos. Outras
entidades que desejarem
participar do processo deverão
credenciar até dois
representantes, por meio de
ofício. Informações pelo telefone
(13) 3221.2034.

Passagem
para o
amanhã

Agenda 21

C idades da
Baixada

Santista
poderão ser
incluídas no
Programa
“Monumenta”,
que investe em
projetos de
revitalização
conjugados a
ações pelo
desenvolvimento
social.
A informação
foi divulgada
pelo presidente do Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional (Iphan), Luiz Fernando
de Almeida, que veio a Santos
visitar as obras do Teatro
Guarany. Ele fez a inspeção
acompanhado de empresários e

autoridades do Município.
As obras são realizadas pela

Prefeitura com recursos de
empresas da região, que investiram
no projeto por meio da Lei Rouanet:
o projeto global está orçado em R$
6.743.644,73, sendo que R$

Anderson Bianchi/Secom-PMS

2.860.000,00
vieram da
Telefonica,
Petrobras,
Cosipa/
Usiminas,
MRS
Logística,
Bunge/TCG e
Coopersucar.
A expectativa é

que a diferença seja garantida
pelos mesmos patrocinadores. A
parte externa deverá ser concluída
até o final do ano. Em seguida,
serão realizados o acabamento
interno e a instalação do
mobiliário e decoração.

Baixada pode ser alvo do ‘Monumenta’
Visita às
obras do
Teatro
Grarany

Mansur
acompanha
avaliações
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� A criação de uma Central de
Captação de Órgãos em Santos,
como forma de intensificar a
doação de órgãos na Baixada
Santista, foi solicitada à
Secretaria Municipal de Saúde
pelo presidente da Câmara,
Marcus de Rosis. Hoje, o serviço
é feito por equipe do Hospital
São Paulo, que se desloca da
Capital às cidades da região,
afirma De Rosis.

� A Associação Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo) divulgou
considerações em relação à recente pesquisa realizada pela Pró Teste,
destacando que “a presença de carunchos inertes é inevitável nas
farinhas provenientes dos grãos (milho, arroz, trigo etc.), pois eles fazem
parte do ciclo de produção e beneficiamento dos cereais”. A entidade
alerta que a extinção dos carunchos “contraria as mais modernas regras
ambientais e de sustentabilidade, pois para isto é necessário aumentar
significativamente o uso de agro defensivo”.

� A Comissão de Segurança Pública e
Combate ao Crime Organizado da Câmara
dos Deputados aprovou o substitutivo da
deputada Rita Camara (PMDB/ES) aos
projetos de lei que prevêem a implantação
do monitoramento eletrônico de presos
condenados de menor periculosidade.
Entre os seis projetos analisados,
encontra-se o do deputado Beto Mansur
(PP) que tem como objetivo diminuir a
superpopulação carcerária no país, e a
conseqüente redução de gastos com a
manutenção de presídios. O substitutivo
será analisado agora na Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara.

� Aguarda sanção do governador
José Serra a lei aprovada pela
Assembléia Legislativa de São Paulo
que determina a instalação de
hidrômetros individuais em unidades
residenciais. A medida exige a
medição individualizada de água para
a autorização de uma obra ou
projeto de imóveis e áreas que
possuem várias unidades de
consumo, como prédios,
condomínios horizontais, conjuntos
habitacionais, loteamentos.

� Além de conceder
benefícios variáveis a
famílias de baixa renda com
filhos de até 15 anos, o
Bolsa Família atenderá a
partir de 2008 jovens de 16
e 17 anos, para contribuir
com os estudos e reforçar
as estratégias de combate à
pobreza. Poderão ser
concedidos até dois novos
benefícios por família,
podendo acumular com os
valores pagos atualmente.

� Desde a regulamentação da Lei
Municipal nº 2.331/06, 11 agências
bancárias já foram autuadas e
multadas em R$ 500,00 pela
Prefeitura por não respeitar o limite
de 15 minutos para atendimento ao
usuário. A lei estabelece: até 15
minutos em dias normais; até 20
minutos às vésperas e
após feriados
prolongados; e até 30
minutos nos dias de
pagamento do
funcionalismo
público municipal,
estadual e federal. Para
denunciar, ligue
0800.112056 Ouvidoria
Municipal, ou
compareça ao
órgão, no Paço, ou
no Defrec, na Rua
XV de Novembro, 195, 4º andar,
apresentando senha ou documento
assinado que comprove o horário de
entrada na fila.

� Quando um cliente da Telefonica
contrata a Internet Banda Larga
Speedy, tem de contratar também
um provedor, como o Terra, UOL
etc. Contudo, decisão da Justiça
Federal considerou a prática como

venda casada,
proibida pelo
Código de
Defesa do
Consumidor,
condenando
a empresa a

ressarcir os
usuários
pelos valores
gastos com

estes
provedores a
partir de
setembro de
2003,

informa Fernando Quércia, sócio do
Fernando Quércia e Advogados
Associados. A Telefonica pode
recorrer da decisão.

AEstação Ciência, o museu
interativo de Ciências da

Universidade de São Paulo (USP),
estará aberta gratuitamente no dia 12
de outubro, das 9 às 18 horas, com
estacionamento e lanchonete. A
iniciativa é uma comemoração ao Dia
da Criança e ao aniversário do Bairro
da Lapa, em São Paulo, onde o
museu está localizado.

Em 2007, a Estação Ciência
completou 20 anos de atividades.
São quase 5.000 metros quadrados
com experimentos e exposições
lúdicos e interativos, nas áreas de
Biologia, Geologia, Matemática,
Física, Astronomia e Paleontologia.
Os destaques são o Planetário, o
Simulador de Terremotos e o
esqueleto de dinossauro em tamanho
real. O local oferece acesso a
deficientes físicos.

O objetivo da promoção é

Estação Ciência, em São Paulo: passeio grátis que ensina e diverte

Ciência grátis no Dia da Criança

popularizar cada vez mais a ciência e
a tecnologia, e instigar a curiosidade
de crianças e adultos, tornando o
conhecimento mais acessível a

Divulgação

todos. A Estação Ciência está
localizada na Rua Guaicurus, 1.394,
Lapa, São Paulo, telefone: (11) 3673
7022, site www.eciencia.usp.br

Nas comemorações
do Dia do Maçom,
em 20 de agosto, o
Grande Oriente de
São Paulo (GOSP),

que reúne lojas maçônicas
no Estado, deflagrou campanha contra
a corrupção no País. Na sessão solene
que comemorou a data, na Assembléia
Legislativa, o GOSP, federado ao
Grande Oriente do Brasil (GOB), e a
Grande Loja Maçônica do Estado de
São Paulo (GLESP), divulgaram uma
carta contra a corrupção (leia a íntegra
no site do Jornal Perspectiva
www.jornalperspectiva.com.br).

A “Carta da Maçonaria contra a
corrupção” resume o pensamento da
Maçonaria de São Paulo e conclama

GOSP convoca maçons
contra a corrupção

os maçons para que se transformem
em foco contra a corrupção. Na
Baixada Santista, o manifesto está
sendo lido nas reuniões dos maçons,
ao mesmo tempo em são
programados eventos para a tomada
de decisões em conjunto,
especialmente com vistas às eleições
do ano que vem.

Uma das iniciativas será a
criação de fóruns para discutir a
origem, a prática e a disseminação da
corrupção. “O Grande Oriente de
São Paulo vai exigir dos maçons
investidos em cargos ou funções
públicas um comportamento ainda
mais austero e compatível com o
rigor da filosofia maçônica”, afirma o
Grão-Mestre Estadual do GOSP/

GOB, Benedito Marques Ballouk
Filho. “Com essas medidas,
esperamos promover a construção
de uma sociedade revigorada em seus
princípios morais e sociais,
baseando-se, para tanto, na trilogia
Liberdade, Igualdade e
Fraternidade.”

Ballouk Filho, que assumiu o
cargo de Grão-Mestre recentemente,
acrescentou que sua gestão dará
prioridade à reinserção política e
social da maçonaria paulista, um
perfil que marcou a instituição nas
lutas pela Independência do Brasil,
abolição da escravatura e
proclamação da República, para citar
alguns dos episódios mais
importantes que liderou.

O Instituto de Estudos Sociais
(IES) promove Ciclo de

Capacitação em outubro, no
Colégio Notre Dame, em São
Vicente, que visa preparar
professores e diretores de escola
para a aplicação de estratégia
pedagógica que transforme o
aluno num cidadão participativo e
crítico da realidade atual. O ciclo
inclui oito oficinas ministradas por

Professores voltados à cidadania
mestres e doutores de várias áreas
de interesse pedagógico, como a
Educação Ambiental, a construção
de projetos didáticos, e trabalhos
voltados para crianças portadoras
de necessidades especiais.

“A programação tem por
objetivo dar uma visão ampla de
vários aspectos que interferem
positiva e negativamente no
processo pedagógico”, diz a

psicóloga Maria Delfina Farias
Dias Tavares da Silva, diretora-
executiva do IES. “No fundo, o
objetivo é capacitar os educadores
para que eles formem alunos mais
críticos, pró-ativos e cidadãos.”

Informações podem ser
obtidas no Colégio Notre Dame,
Rua Pero Correa, 526, Itararé,
São Vicente, telefone (13)
3468.6228.

“Construir uma sociedade revigorada em seus princípios morais e sociais”
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Setenta e sete famílias, somando
cerca de 300 pessoas, entre

crianças e adultos, foram cadastradas
pela Prefeitura de Cubatão como
vítimas do incêndio ocorrido no dia
27 de setembro na Vila Esperança. O
Corpo de Bombeiros estimou a
perda total de 100 barracos, numa
área de cerca de 3.000 metros
quadrados.

Os desabrigados foram
encaminhados para a Unidade
Municipal de Ensino (UME) D.
Pedro I, cujas aulas foram
suspensas. Não houve vítimas, e as
pessoas que passaram mal devido à
inalação de fumaça foram atendidas
no local por equipes da Secretaria de

Incêndio desabriga 77 famílias
Carlos Moura/PMC

Saúde. Segundo informou o
secretário de Assistência Social,
Sebastião Carlos Henrique da Silva,
foram providenciados colchonetes e
refeições para os desabrigados, com
colaboração do Fundo Social de
Solidariedade (FSS).

Quem quiser ajudar pode
encaminhar agasalhos, leite e outros
alimentos não perecíveis para a sede
da Escola. Para doar móveis ou
objetos de maior porte contatem o
FSS, telefone (13) 3372.8132, ou
Secretaria de Assistência Social,
telefone (13) 3361.6874.

Bombeiros de Santos
ajudaram a apagar as chamas

Ogovernador José Serra
participou da reunião do
Conselho de

Desenvolvimento da Região da
Baixada Santista (Codesp), em
Santos, em setembro, e anunciou
ações para melhorar o atendimento
regional em saúde pública, com
investimento de R$ 40 milhões. As
medidas incluem a transformação do
PAM Aparecida, de Santos, em
Ambulatório Médico de
Especialidades (AME), sendo
dotado de centro cirúrgico e
equipamentos que permitirão
realizar exames complexos.

Serra anuncia
investimento na Saúde

Acompanhado pelo secretário de
Estado da Saúde, Luiz Barradas
Barata, Serra citou que os registros
de mortalidade infantil mostram que
a região está com índices acima da
média estadual: em 2006, a Baixada
Santista apresentou 17,7 mortes de

crianças em cada grupo de mil
nascidas vivas, enquanto a média
paulista foi de 13,3. “O Estado
promoverá uma série de ações,
contando com a cooperação das
Prefeituras, para acelerar a redução
destes indicadores”, disse o
governador.

Para o prefeito de Santos, João
Paulo Tavares Papa, que é
presidente do Condesb, as ações
darão maior eficiência ao sistema:
“À medida que a estrutura de
atendimento do Litoral Sul se
consolida, os serviços melhoram
para todos os moradores da Baixada
e para os turistas que nos visitam
anualmente”.

Índices de mortalidade
infantil da região estão
acima da média estadual

Cláudio Perrella/Secom-PMS

Papa: ações darão maior
eficiência ao sistema

Metrópole
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Luiz Carlos Ferraz

Resultados da bem
sucedida parceria
entre o Grupo
Helbor, de São
Paulo, e a
Construtora
Serlam, de
Santos, dois
modernos
empreendimentos
imobiliários estão em
fase de acabamento em Santos –
como ícones da atual onda de
investimentos do setor na Cidade e
que, conforme recentemente
divulgado pelo Jornal Perspectiva
(veja na edição nº 162/agosto), já
alcança algo em torno de R$ 805
milhões.

O Vero, na Vila Rica, e o Sunrise,
no Bairro do Gonzaga, seguem o rigor
do padrão de qualidade da Helbor/
Serlam, que foi inaugurada com a
construção do Grand Bay, entregue
em 2003 na Vila Rica. Uma parceria
que tem continuidade no lançamento
do Coral Gables, no Gonzaga, um
projeto de duas torres com 192
apartamentos de 4 dormitórios, e do
Home Flex Gonzaga, com 144
apartamentos de 2 e 3 dormitórios.

Somando a experiência e a
tradição de mais de 30 anos no
mercado, tanto da Helbor quanto da
Serlam, os empreendimentos estão

sendo construídos com a participação
de consagradas empresas e
profissionais do segmento, numa
sinergia que garante a qualidade do
produto final, por um preço que
conquistou o comprador que vai
morar ou investir no mercado.

Segundo informou o responsável
técnico pelas obras, o engenheiro
Paulo Sérgio Natel, os
empreendimentos estão na mesma
fase de construção, com entrega
programada para julho (Vero) e agosto
(Sunrise) do ano que vem. Em ambos,
terminou a concretagem da estrutura,
que utilizou o sistema de fôrmas pré-
fabricadas, e está sendo finalizada a
alvenaria com blocos de concreto
fornecidos pela indústria Bechelli.

Natel detalhou que na parte externa
dos edifícios é aplicada massa para
receber a cerâmica da fachada. O
trabalho está no 12º pavimento nas duas
obras, e segue o ritmo programado.

Na parte interna é feita a
impermeabilização com manta
asfáltica nos terraços. Nas áreas frias,
como banheiros e lavabo, é utilizada
argamassa polimérica. Os
revestimentos de paredes e forros das
áreas privativas e comuns dos
edifícios estão sendo executados com
gesso liso. Já os revestimentos
internos de pisos e paredes das áreas
frias recebem cerâmicas e
porcelanatos, fornecidos pela
Portobello.

As instalações e cabeamentos de
elétrica, TV e Internet (tubulações
secas), estão sendo feitas
simultaneamente. Da mesma forma, a
parte hidráulica, com a instalação de
tubulações e previsão para medidores
individuais de água fria, além de toda
adequação para implantação de
sistema split de condicionamento de
ar e gás.

Nesta fase, as churrasqueiras

Obras do ‘Vero’
e ‘Sunrise’

Sunrise, no
Gonzaga:
qualidade e preço,
bom negócio para
quem vai morar
ou investir

Participação de tradicionais fornecedores do mercado

Parceria
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Construção
Luiz Carlos Ferraz

estão sendo montadas nos terraços
dos apartamentos.

Entre outros fornecedores
tradicionais do mercado, a Enmage fez
o rebaixamento do lençol freático por
meio do sistema well-points,
utilizando bombas à base de palheta
com potência de 5 cv, que consomem
menos energia que as convencionais.

A Fundesp executou o projeto de
fundações profundas,com estacas
escavadas de grande diâmetro. No
Vero foram executadas 27 estacas
com diâmetros variando de 0,80 m a
1,20 m, com profundidade de 52
metros. No Sunrise foram executadas
49 estacas com diâmetro variando de
0,90 m a 1,20, com profundidade de
48 metros.

Todo o concreto é fornecido pela
Tupi Concreto. Nas obras está sendo
bombeado concreto com resistência fck
35,0 Mpa, com slump 12+2, utilizando
tubulação para uma distância em torno
de 120 metros. Conforme destaca o
Gerente Regional da Baixada Santista,
engenheiro Alexandre Zanin Eduardo, a
Tupi integra o Grupo CP Cimento e
Participações, presente no mercado há
mais de 55 anos. Por sua tradição, a
Tupi é referência de qualidade no
segmento de concreto pré-misturado,
argamassa usinada, serviços de
bombeamento e montagem de centrais
móveis em canteiro de obras. Alexandre
acrescenta que as operações da empresa
abrangem os Estados de São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais. “Por
meio das centrais fixas, nossas
exclusivas e modernas centrais móveis
misturadoras possuem técnicos e
especialistas que oferecem a solução
ideal para qualquer tipo e tamanho de
obra, com garantia da Certificação
ISO 9001”, afirmou.

O controle da qualidade do
concreto e as provas de carga são
feitos pela Teste Engenharia.

A Magenta Alumínio Ltda.
fornece toda parte de esquadrias em
alumínio, ferro e aço inox. Conforme
detalhou o diretor da empresa, João
Magenta, é utilizado alumínio com
pintura eletrostática branca nas
portas, janelas e sacadas dos imóveis,
sempre acompanhando o alto padrão
de acabamento da construtora, com
atenção ao cumprimento do
cronograma de obras. O empresário
destacou que a parceria passa por
todas as etapas do processo, desde o
levantamento das esquadrias até a
garantia dos serviços executados.

A MRA Representações forneceu
toda a cerâmica usada nos
empreendimentos, conforme
especificações técnicas da arquiteta
Lúcia Simões. De acordo com Jorge
Abrahão, que representa a Portobello
na Baixada Santista, tanto a fachada,
quanto os revestimentos internos em

L íder no mercado de fôrmas
pré-fabricadas na Baixada

Santista, a Madewal tem atuado
em parceria com a Helbor/Serlam
na maioria de suas obras e
colaborado para a agilidade e a
qualidade que caracterizam os
empreendimentos. Conforme
destacou o diretor da empresa,
Walter Antonio de Oliveira, a
grande contribuição vem a partir
do desenvolvimento da estrutura
em concreto armado, significando
economia e qualidade no resultado
final. “Vale ressaltar que o sistema
de fôrmas pré-fabricado reduz
drasticamente o desperdício de

Diferenciais das
fôrmas pré-fabricadas

porcelanato são Portobello.
A JS Almada Instalações

Industriais de GLP é a responsável
pela instalação das tubulações de gás.

O critério da Helbor/Serlam na
definição dos metais reforça sua
filosofia em propiciar aos clientes o
melhor em design, confiabilidade e
durabilidade nos detalhes. A escolha
por Fabrimar considerou o fato de se
tratar de metais forjados (uma das
únicas no mercado), o que permite
que seus registros de pressão tenham

a sede removível, evitando futura
necessidade de substituição, o que
causa transtorno para o morador. No
caso da Fabrimar, basta a substituição
da sede, o que é um grande diferencial
de qualidade e praticidade. Além
disso, devido à sua origem, no Rio de
Janeiro, e forte presença no Litoral, a
Fabrimar tem uma grande
preocupação na qualidade da
cromagem dos seus produtos, o que é
ponto de excelência nas obras da
Helbor/Serlam.

materiais em obra, traduzindo-se
em dinamismo e respeito ao meio
ambiente”, afirmou.

Há mais de 15 anos no
mercado, situada na margem da
Via Anhanguera numa área
própria de 20.000 m2, a Madewal
prioriza a qualidade de suas
fôrmas pré-fabricadas para
construção civil, e fornece para
diferentes tipos de edificações,
como industriais, comerciais,
institucionais, residenciais. Dispõe
de sólida estrutura e técnicos
experientes e qualificados,
oferecendo sistema de fôrmas
específico para cada obra.

Vero, na Vila
Rica: um
apartamento
por andar,
com quatro
suítes
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Denominado Cambriú Grande,
um sambaqui com quase 8.000

anos encontrado na Ilha do Cardoso,
na cidade de Cananéia, Litoral Sul de
São Paulo, pode ser o mais antigo do
Brasil. A tese é do arqueólogo Flávio
Calippo, que realiza doutorado no
Museu de Arqueologia e Etnologia
da Universidade de São Paulo
(MAE/USP) e atua no Centro de
Estudos de Arqueologia Náutica e
Subaquática, da Universidade
Estadual de Campinas Ceans/
Unicamp.

Como se sabe, os sambaquis são
uma espécie de aterro de conchas,
feitos pelos primeiros habitantes do
nosso litoral, com a intenção de
enterrarem seus mortos e de
construírem suas habitações. Apesar
de serem compostos principalmente
por conchas e ossos humanos,
podem conter ossos de diversos
tipos de animais, como peixes,
roedores, baleia, que tanto podem

ter sido utilizados
como alimentação ou
transformados em
objetos de diferentes
usos, como, por
exemplo, pontas de
flecha e contas de
colar.

Além de ter encontrado um dos
sítios arqueológicos mais antigos do
litoral brasileiro – cerca de 3.000 mil
anos antes do que se acreditava
serem as ocupações mais antigas da
região –, o trabalho de Calippo pôde
traçar um perfil do povo que habitou
a região e construiu os concheiros.
“Passamos a entender que muito
provavelmente os grupos que
ocupavam essa região e construíram

os sambaquis não eram
simplesmente bandos de homens
que se deslocavam de banco em
banco de moluscos a procura de
comida, como se acreditava
anteriormente para a região. Eram de
certa maneira socialmente mais
organizados.”

De acordo com o pesquisador,
esses sítios arqueológicos eram
construídos imbuídos de certa

Sambaqui mais antigo do Brasil
intencionalidade: “Ainda não
sabemos explicar bem as razões, mas
é muito provável que deveriam estar
distribuídos na paisagem de maneira
a manter um controle sobre o
território ou então, quem sabe, a
cumprirem um papel cerimonial, por
exemplo”.

O arqueólogo desenvolveu suas
pesquisas na ocasião de sua
dissertação de mestrado, em 2004,
no âmbito do Programa
Arqueológico do Baixo Vale do
Ribeira, coordenado pela professora
Maria Cristina Mineiro
Scatamachia, do MAE/USP. Agora,
Calippo está dando seqüência as
suas pesquisas através da tese de
doutorado, com o tema “A
organização das conchas no tempo,
no espaço e até debaixo d’água: uma
abordagem arqueológica náutica e
subaquática a respeito do fenômeno
dos sambaquis”, desenvolvida
também no MAE.

Fotos Ceans/Unicamp

Sambaqui
Cambriú
Grande: 8.000
anos na Ilha do
Cardoso. Ao
lado, coleta de
amostras

Protocolo de cooperação para
implantação de medidas para
consolidar o desenvolvimento

sustentável na construção civil foi
assinado no dia 27 de setembro pelo
secretário de Estado da Habitação e
presidente da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), Lair Krähenbühl,
e o secretário do Meio Ambiente,
Xico Graziano. O ato aconteceu
durante abertura da Convenção
Secovi 2007 e Salão Imobiliário São
Paulo, no Parque Anhembi, na
presença do prefeito Gilberto
Kassab, do presidente do Secovi-SP,
Romeu Chap Chap, e autoridades.

Como se sabe, a construção de
empreendimentos causa forte
impacto no meio ambiente, com a
modificação da paisagem, consumo
de recursos naturais renováveis e
não-renováveis e geração de resíduos
sólidos e poluentes gasosos. Pelo
protocolo, a CDHU se compromete
a respeitar critérios ambientais
durante o projeto, na fase de
construção e na de ocupação do

Acordo propõe um modelo
sustentável para todo o
setor de construção civil

JMPereira/CDHU

Xico Graziano,
Romeu Chap
Chap, Lair
Krähenbühl e
João Batista
Crestana:
compromisso já
é negociado
com Secovi-SP
e SindusCon-SP

Secretarias selam protocolo ambiental

empreendimento pelos moradores,
com o objetivo de diminuir os
impactos ambientais, otimizar o uso
de recursos naturais e melhorar a
qualidade de vida da população.

Krähenbühl destacou a
importância do governo servir como
exemplo: “A CDHU é a maior
construtora do país, com cerca de 70
mil unidades em produção. Por isso,
temos poder de induzir o setor a

adotar políticas ambientais.
Queremos que as Prefeituras e as
secretarias municipais de habitação e
meio ambiente também adotem as
diretrizes estabelecidas pelo
protocolo”.

O protocolo propõe um modelo
sustentável para todo o setor de
construção civil. A Secretaria do
Meio Ambiente viabilizará a
capacitação de profissionais da

CDHU sobre
práticas ambientais
adequadas e
concederá o
Certificado de
Conformidade
Ambiental aos
empreendimentos
que atenderem as

diretrizes do protocolo. Xico
Graziano disse que sua Pasta tem o
objetivo de estabelecer esse
compromisso ambiental com
empresas privadas. Para isso, já
negocia com o Secovi-SP e o
SindusCon-SP para assinar
documentos semelhantes:
“Queremos que cada empresa do
setor subscreva o protocolo e nós
daremos um certificado ambiental

àquelas que cumprirem os
compromissos”.

Entre os compromissos
assumidos pela CDHU no protocolo
estão: minimizar o consumo de
matéria-prima e a geração de
resíduos durante a obra; privilegiar a
iluminação e ventilação natural nos
projetos; utilizar lâmpadas com
maior eficiência energética; comprar
insumos de empresas que respeitem
protocolos de sustentabilidade da
Secretaria do Meio Ambiente;
utilizar madeira com certificado de
manejo sustentável ou documento de
origem; exigir licença ambiental dos
portos fornecedores de areia; cobrar
regulagem dos veículos de
transportadoras de insumos para
evitar emissão de fumaça preta; dar
destinação adequada aos resíduos de
obras e de demolição; minimizar
áreas impermeabilizadas dos imóveis
e utilizar pisos drenantes como os
bloquetes; contribuir com a
arborização do entorno dos
conjuntos; reflorestar áreas de
margens de cursos d’água existentes
nos empreendimentos com espécies
nativas; promover a educação
ambiental dos trabalhadores da obra
e dos futuros moradores dos
conjuntos habitacionais.

Ciência

Meio Ambiente

O simpósio internacional
“Arqueologia Marítima nas

Américas: ocupações litorâneas,
barcos e navios, portos e áreas
portuárias” acontecerá em
Itaparica, entre os dias 24 e 26
de outubro, com a pretensão de
estabelecer perspectivas de
pesquisas no Brasil e fortalecer a
cooperação entre os países sobre
a temática. A realização é da
Universidade Federal da Bahia,
Museu de Arqueologia e
Etnologia (UFBA), Prefeitura de
Itaparica, com apoio do Ceans/
Unicamp, NEE/Unicamp,
Icomos/Brasil e Unesco. O
simpósio impulsionará o recém
criado Núcleo Avançado de
Pesquisa em Arqueologia e
Etnografia do Mar (Napas), em
Itaparica, do Museu de
Arqueologia e Etnologia da
Universidade Federal da Bahia
(MAE/UFBA).

Bahia discute
Arqueologia
Marítima
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Arquitetura

POR FLÁVIA FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

Arquitetura
Comentada: uma
Breve Viagem
Pela História da
Arquitetura |
Carol Strickland
| Editora Ediouro

| R$ 69,00
Da mesma autora de “Arte

Comentada”, este livro percorre
toda a história da Arquitetura,
passando pelas suas origens e
analisando grandes monumentos
e construções do mundo.
Salpicado de informações, e
ricamente ilustrado, Arquitetura
Comentada atrairá todos aqueles
que apreciam arquitetura ou que
simplesmente queiram aprender
mais sobre o assunto.

Recuperação de residências
como forma de preservar os
patrimônios históricos da
América Latina | Rosío
Fernández Baca Salcedo |
Editora: UNESP | R$48,00

A obra apresenta um estudo
comparativo entre residências de
dois centros históricos
reconhecidos como Patrimônio
Nacional e como Patrimônio
Cultural da Humanidade: Cusco,
no Peru, e Ouro Preto, no Brasil,
procurando mostrar os processos
de formação dos espaços
urbanos, caracterizar sua
arquitetura residencial e fazer
uma análise da relação entre ela e
seus moradores.

Orçamento na
Construção Civil
- Consultoria,
Projeto e
Execução |
Maçahiko Tisaka
| Editora: PINI

| R$ 96,00
Indispensável para o

profissional de engenharia civil e
arquitetura, a obra trata dos
conceitos gerais sobre elaboração
de orçamentos, diversas formas
de contratação e fórmulas para o
cálculo dos custos diretos, entre
outros, além de trazer
contribuições de entidades
especializadas em vários dos
segmentos abordados, visando o
estabelecimento de critérios e
resultados justos para empresas e
profissionais da construção civil,
na esfera pública e privada.

O projeto da
universidade
ecológica Unieco,
com sua
concepção,

filosofia e programa
pedagógico, foi lançado no
Município de Embu-Guaçu, na
Grande São Paulo. Seguindo a linha
ecologicamente responsável, de
preocupação com o meio-ambiente,
o projeto foi desenvolvido pelos
arquitetos e urbanistas Augusto
(Mario) Boccara e Roberto Righi e
pretende estabelecer-se como centro
de estudos e pesquisa.

Da arquitetura dos prédios,
localizados num terreno de
110.250,00 m² e com uma área total
construída de 25.395,28 m², aos
programas e serviços oferecidos pela
Unieco, a proposta é utilizar
tecnologia sem provocar degradação
ambiental. “É assim que devemos
realizar as instalações e é assim que

Concepção ousada e
educação ambiental

V otorantim Cimentos lançou
a Votomassa Maxi Cola

Branca, que atende os mercados
de rochas ornamentais,
revestimentos cerâmicos e
revestimentos de porcelana.

Segundo o fabricante, as três
aplicações facilitam na escolha e
trazem ganho de produtividade,
pois o usuário pode fazer o
trabalho em uma área maior,
ganhando agilidade na execução
do trabalho, e a aparência com
um branco evidente, permitindo
excelência no acabamento.

Argamassa
agrega
diferenciais

Maxi Cola
Branca:
aplicações
sofisticadas

pretendemos orientar nossos
docentes, discentes e o que está a
sua volta”, explica Boccara.

Na construção serão utilizadas
soluções cinéticas e transformáveis.
A arquitetura prevê prédios
interligados que descansam sobre 8
tanden de trem e que movimentam-
se com velocidade imperceptível
sobre trilhos (curvos) de desvio
através de motores sincrônicos. Esta
solução permite formar composições
sempre diferentes, que provocam
paisagens visuais mutáveis. Isso
quer dizer que o conglomerado,
mesmo em sua órbita, poderá estar
na mata, num gramado ou sobre um
lago. 

No mesmo terreno serão
construídos a Praça das Esculturas,
Centro Desportivo, Centro de
Eventos, a Fundação Eco e o
EcoShopping. A idéia é fazer com
que parte dos recursos arrecadados
com a venda dos artigos subsidie

custos da Universidade, assim como
colabore com o financiamento de
bolsas de estudos e pesquisa. O
EcoShopping possui configuração
piramidal, vigas verticais metálicas
treliçadas invertidas e a cobertura é
formada por quatro vitrais
confeccionados com vidro fusing,
representando as quatro estações do
ano.

As dependências pedagógicas
desenvolvem-se em dois níveis:
dentro de geodésicas metálicas
fechadas através de mármore branco,
translúcido, entremeadas por vidro
transparente. Esses locais receberão
cursos que diferenciam-se dos atuais
por possuírem uma nova proposta
educacional, com três pilares
referenciais: A preservação e
manutenção do meio ambiente;
Recomposição do ambiente
degradado e Sustentabilidade de
projetos. O projeto aguarda
aprovação para início de obras.

Unieco Divulgação

Elevadores
Atlas
Schindler
anunciou a
venda de
mais um
milésimo
elevador,
totalizando
o elevador
nº 150 mil.
Ele foi
adquirido
pela Cyrela
Brazil Realty,
que o utilizará
no condomínio
Paulistânia Bosque Residencial, no
Brooklin, em São Paulo. O elevador
nº 150 mil é da linha Neolift, que
possui alta tecnologia, com sistemas
de comandos inteligentes, que
tornam o equipamento mais rápido e
com paradas mais suaves. O design
acompanha as tendências do
mercado internacional: a cabina tem
linhas mais curvas e sinalização
inovadora, novo teto, corrimãos e
teclas de comando da botoeira com
leds azuis. No Paulistânia Bosque
Residencial serão instalados 17
elevadores, sendo que 16 deles são
da nova linha NeoLift e 1 da linha
Smart, que dispensa a casa de
máquinas.

Mais mil
elevadores

Divulgação

Neolift: mais
rápido, paradas

mais suaves
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M etade dos fumantes
paulistas iniciou o vício

entre seis e 14 anos de idade,
revelou pesquisa da Secretaria de
Estado da Saúde, por intermédio
do Centro de Referência em Álcool
Tabaco e Outras Drogas (Cratod).
Foram ouvidas cerca de 500
pessoas atendidas na unidade
estadual entre fevereiro de 2006 e
fevereiro de 2007.

50% se vicia antes dos 14 anos

Ogoverno do Estado de São
Paulo lançou o Programa de
Promoção de Ambientes

Livres do Tabaco, que identificará
com um selo as empresas, edifícios e
outros espaços públicos que
banirem totalmente o fumo de seus
recintos. Ao solicitar o selo, o
estabelecimento preencherá um
termo de compromisso para
implantação de ambientes livres de
tabaco.

No Brasil, morrem anualmente
cerca de 200 mil pessoas vítimas do
tabagismo. Segundo dados do
Ministério da Saúde, em 1989 29%
da população brasileira eram
fumantes. Hoje esse índice é de
20%.

Para obter o selo, será preciso
proibir o fumo em todas as
dependências do local, sem exceções,
com placas informando sobre a
medida, retirar todos os cinzeiros e
garantir o cumprimento da política
por clientes e funcionários. O

estabelecimento não poderá dispor
de fumódromos ou alas separando
fumantes e não fumantes. Deverá
haver um ou mais responsáveis
treinados para verificar se a
proibição está sendo cumprida e
reportar possíveis violações.

A Secretaria de Saúde
disponibilizou o telefone (11)

Selo contra o cigarro
Qualquer estabelecimento paulista pode se inscrever

3329.4467 e o e-mail
cratod@saude.sp.gov.br para
informações e reclamações de
ambientes com o selo que
eventualmente não estejam
cumprindo as regras do programa.

O Programa de Promoção de
Ambientes Livres do Tabaco foi
inspirado ações semelhantes bem
sucedidas em países como Uruguai e
Argentina. A primeira empresa
paulista a receber o selo foi a
Johnson & Johnson, que participou
de um projeto-piloto e preencheu
todos os critérios para eliminar o
tabaco e a fumaça de seus ambientes.

“São Paulo caminha firme para
vencer a luta contra o tabagismo.
Este selo é um passo muito
importante para que as pessoas
possam conviver cada vez menos
com a fumaça do cigarro, reduzindo
o risco de contraírem doenças que
podem lhes custar a vida”, afirma o
secretário de Estado da Saúde, Luiz
Roberto Barradas Barata.

Na infância, o início do vício
aconteceu entre os seis e os 11 anos
para 13,46% dos fumantes. Outros
36,54% começaram a fumar entre
os 12 e os 14 anos, faixa etária onde
a iniciação ao consumo do cigarro é
maior dentre todas as analisadas.
Para 28,85% dos fumantes, o
cigarro passou a fazer parte da
rotina entre os 15 e os 20 anos de
idade.

“Os jovens são mais
suscetíveis ao fumo, pois não
sentem os efeitos de imediato.
Quase 80% das pessoas começam
a fumar antes dos 20 anos”,
afirmou Luizemir Lago, diretora
do Cratod. Apenas 7,69% das
pessoas começam a fumar após os
25 anos e 1,92% após os 30 anos.
Além disso, dos entrevistados,
67% possuem fumante na família.

Acada ano aumenta em 10% o
número de casos de diminuição

de cabelos em mulher, demonstrando
que o problema não é exclusivo do
sexo masculino. Segundo as
pesquisas, o estilo de vida da
mulher, aliado ao estresse e
alterações hormonais, é que levam ao
quadro.

Segundo o médico Valcinir
Bedin, presidente da Sociedade
Brasileira de Medicina Estética -
Regional São Paulo, toda vez que
aumenta a queda de cabelos,
provavelmente se está diante de um
quadro de perda anormal. A queda de
cabelo é considerada normal quando
caem até 100 fios diariamente e
patológica quando a pessoa perde
mais de 150 fios/dia.

Também presidente da
Sociedade Brasileira para Estudos do
Cabelo, Bedin informa que, para
diagnosticar o quadro e a existência

Aumenta queda de
cabelos em mulher
Problema não acontece
apenas com o sexo
masculino

de problema capilar, são necessários
exames de rotina, que envolvem a
bioquímica do sangue para se avaliar
todos os hormônios: a hipófise, da
tiróide, da supra-renal e dos ovários,
bem como o metabolismo, dosando
reservas de ferro, zinco, cobre,
vitaminas; e, se necessário, uma
biopsia do couro cabeludo.

Os xampus anti-queda são bons
para manter o couro cabeludo
estável e limpo, especialmente
quando há presença de dermatite
seborréia ou caspa. Mas, são
coadjuvantes no tratamento, pois
não revertem o quadro de queda com
o seu uso isolado.

Ministérios da Saúde de
diversos países aprovam o uso das
seguintes substâncias para o
combate a queda de cabelo: uso
tópico, minoxidil e avicis; uso oral,
flutamida, que bloqueia a ação dos
hormônios masculinos, impedindo
sua ação na pele e nos cabelos.

Os tratamentos precisam de
acompanhamento médico, pois
podem apresentar efeitos colaterais,
a serem avaliados caso a caso.

Os lenços
descartáveis Softy’s
Aromatherapy
chegam ao mercado
em duas versões:
bem-estar, com
suave aroma de

óleo essencial de
erva-doce, que estimula a respiração e

a circulação; e anti-stress, aromatizada com um toque de
camomila. Com folhas duplas, os lenços Softy’s são macios e têm alta
absorção. Em caixas com 50 a 150 folhas.

Lux Brilhe! aposta no brilho dos
cristais e gotas hidratantes para
proporcionar uma sensação de pele
luminosa e invejada. Disponível nas
versões Lux Luxo (barra) e Lux Shower
(líquido), tem em sua formulação
essências e fragrâncias de coco e
pêssego. “A marca Lux Luxo é
reconhecida por ressaltar a beleza
feminina. Apostamos em essências
diferenciadas para atender nossas
consumidoras que são mulheres
independentes, ativas, de bem com a
vida e que adoram ser notadas por
onde passam”, explica Elisson Dias,
gerente de marketing de Lux.

Fotos Divulgação

Gotas hidratantes:
fragrâncias de
pêssego e coco

Lenços
aromatizados: erva-
doce e camomila

A lipoaspiração facial está cada
vez mais popular. A regional de
São Paulo da Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica
(SBCP-SP) alerta que o
procedimento é indicado
somente quando o paciente
continua com muita gordura
localizada no rosto mesmo após
emagrecer. “Se a pessoa tiver
excesso de gordura no rosto e
não conseguir eliminá-lo com
uma dieta balanceada e
exercícios físicos, a
lipoaspiração facial pode ser a
última alternativa”, diz Antonio
Graziosi, presidente da SBCP-SP.

Polêmica
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� 2ª Fest-Ventre de Guarujá, 11
de outubro, às 15 horas, leva a
magia do folclore e da dança do
ventre a descendentes árabes e
apreciadores da arte, no Teatro
Municipal Procópio Ferreira,
Avenida D. Pedro I, 350,
Enseada.

� “200 Anos de Imprensa – O
Espaço da Mídia do Interior” foi
o tema do XX Congresso da
Associação dos Jornais do
Interior do Estado de São Paulo
(Adjori/SP), em setembro, no
Hotel Fazenda Solar das
Andorinhas, em Campinas.
Foram três dias de intensa
atividade, envolvendo palestras,
debates de experiências e
convívio dos diretores e editores
associados da Adjori/SP.

� Acácia Clube agitando
apresentação beneficente da
Traditional Jazz Band Brasil, dia
31 de outubro, às 21h15, pela
primeira vez no Teatro Coliseu,
em Santos, em prol do
Educandário Anália Franco e da
Casa do Sol.

� Orquestra Sinfônica de Santos,
com participação especial da
Palavra Cantada, é destaque na 4ª
Semana Criança Segura, 7 de
outubro, no Parque Villa Lobos,
em São Paulo, iniciativa da ONG
Criança Segura, com o patrocínio
da Johnson & Johnson e
realização da Pró Cultura.

� Centro de Informações
Turísticas (CIT) de Peruíbe,
inaugurado em setembro na
Praça Rodolpho Pettena, em
frente ao prédio redondo, abriga
o Departamento de Turismo da
Prefeitura.

� Agência Tudo e SBT iniciaram
as vendas de cotas publicitárias
para a segunda edição do projeto
Canto pro Mar, festival musical
realizado no hotel Sofitel
Jequetimar, na Praia de
Pernambuco, Guarujá,
investimento de R$ 8 milhões.

� “Maria Capacete”, fruto das
Oficinas Querô, foi o vencedor
da mostra Olhar Caiçara, no 5º
Festival Curta Santos, em
setembro, sob a energia de
Toninho Dantas. Oitenta e um
filmes participaram da mostra,
que teve como patrono Sérgio
Mamberti, com homenagens aos
atores Edson Celulari e Júlia
Lemmertz e ao cineasta Beto
Brant. Realização da Associação
dos Artistas do Litoral Paulista e
Prefeitura de Santos, entre os
parceiros, Porto Seguro Seguros.

“A Propagação do Turismo Interno Brasileiro nas colunas sociais do País”
é o tema do 16º Congresso Brasileiro de Colunistas Sociais, que a Febracos
realiza de 7 a 12 de novembro, em Balneário Camboriú, Santa Catarina.
Vasta programação em Balneário Camboriú, Blumenau, Joinville e Itajaí.
Além do tema principal, abordagens sobre a defesa do meio ambiente e
mananciais d’água. Apoio do Governo de Santa Catarina e da Prefeitura de
Balneário Camboriú.

Eu vou!

Diretora da
Unaerp,
Priscila Bonini,
ministro
Marco Aurélio
de Mello,
prefeito Farid
Madi e esposa,
a deputada
estadual,
Haifa Madi:
aula inaugural
da pós-
graduação de
Direito.

Alfredo Wagner, na
serra catarinense,

esquentou no 7 de
setembro para

comemorar os 87
anos de Isabela

Netto, ao lado dos 14
filhos e grande

família: entre tantas
homenagens, muita

emoção no
lançamento do livro

de autoria do
patriarca Cesário

Alípio Netto, in
memorian.

Marcelo Ricardo/PMG

Fotos Luiz Carlos Ferraz

Fotos Luiz Carlos FerrazVI Congresso Nacional da
Associação Brasileira de Revistas
e Jornais (Abrarj), 21 a 23 de
setembro, no Holiday Inn Parque
Anhembi SP, sob a batuta de
Walter Estevam Júnior. Patrocínio
da Sabesp, com muito apoio, o
que proporcionou programação
variada. Plenárias, conforto,
atendimento, gastronomia do
Holiday Inn; vinhos Vitivinícula
Cordilheira de Santana, palestras
de Silvio
Minciotti,
“Marketing de
pernas para o
ar”, e de César
Romão,
“Vencendo
desafios”; o
espetáculo
“Emoções que o
tempo não
apaga”, no
Maksoud;
exposição de carros antigos no
Jockey Club de São Paulo. Parceria
com a Sanchat Tour contemplou
associados com pacotes turísticos
para a República Dominicana.

Vereador
João Pita
Canettieri,
o presidente
Walter
Estevam
Junior,
Roberto
Silva, da
Sanchat Tour,
e Faustino B.
Munhoz.

César Romão:
“Vencendo desafios”.

Henry Maksoud e elenco
de “Emoções que o
tempo não apaga”:

musical resgata shows
apresentados na casa.

Berenice e
Juscelino
Netto: de
Balneário
Camboriú
para festejar
os 87 anos da
Mami.
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ASabesp conclui no ano que
vem a 2ª etapa do Projeto
Tietê, o maior programa de

saneamento ambiental do País, que
quer solucionar a coleta e o
tratamento permanente do esgoto
gerado pelos quase 18 milhões de
habitantes da Região Metropolitana
de São Paulo (RMSP), paralisando a
contaminação do Rio Tietê e seus
afluentes. Na 1ª etapa, executada até
1998, foi investido US$ 1,1 bilhão.
Nesta, que caminha para a fase final,
há investimento de US$ 400
milhões, dos quais US$ 200 milhões
do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) e US$ 200
milhões da empresa.

Segundo informou o
superintendente de Comunicação,
Raul Christiano Sanchez, as obras da
2ª etapa estão dentro do
cronograma: dos 36 km de
interceptores previstos, 97% estão
prontos; dos 110 quilômetros de
coletores-tronco, 88% foram
assentados; e das 1,2 mil
quilômetros de redes coletoras,
1.080 quilômetros estão
implantados. Com a conclusão da 2ª
etapa, os índices de coleta de esgoto
passarão de 80% para 84% e os
índices de tratamento aumentarão de
62% para 70% na região. As
melhorias reduzirão a mancha crítica
de poluição do Tietê em mais de 40
km, além de gerar melhor qualidade
no abastecimento de água, queda da
taxa de mortalidade infantil e
qualidade de vida da população. Até
o momento, 122,5 mil residências já
foram ligadas às redes coletoras.
Paralelamente, são realizadas obras
complementares.

Nesta 2ª fase estão sendo
gerados 75 mil novos empregos
durante a execução do projeto. Hoje,
a Sabesp executa obras nos
Municípios de São Paulo, Osasco,
Barueri, Jandira, Itapevi,
Carapicuíba, Cotia, Poá, Ferraz de
Vasconcelos, Itaquaquecetuba,
Suzano, Taboão da Serra e Arujá,
Embu, Itapecerica da Serra, Ribeirão
Pires, Rio Grande da Serra, Santana
do Parnaíba e Mauá.

1ª ETAPA – Dividido em etapas,
a 1ª foi idealizada a partir de 1992,
após mobilização social e abaixo-
assinado com mais de 1 milhão de
assinaturas, e executada de 1995 a

1998. Naquela fase foi investido
US$ 1,1 bilhão, sendo US$ 450
milhões do BID, US$ 550 milhões
da Sabesp e mais US$ 100 milhões
da Caixa Econômica Federal.
Durante sua execução, foram
inauguradas três Estações de

Tratamento de Esgoto (ETEs), em
São Miguel, ABC e Parque Novo
Mundo. Além disso, a Sabesp
ampliou a capacidade da ETE
Barueri, de 7 metros cúbicos por
segundo para 9,5 metros cúbicos por
segundo. Foram construídos também

1,5 mil
quilômetros de
redes coletoras,
315 quilômetros
de coletores-
tronco e 37
quilômetros de
interceptores e a
realização de 250
mil ligações domiciliares.

O investimento representou
alguma melhoria na qualidade de vida
da população dos Municípios às
margens do Rio Tietê. Os moradores
de Salto e Itu, por exemplo,
passaram a ver peixes no trecho do
rio que corta suas cidades. Esses
benefícios são constatados pela
ampliação do serviço de coleta de
esgotos para 1 milhão de moradores
da Região Metropolitana de São
Paulo e a redução significativa da
carga poluidora no trecho de 120 km
na Bacia do Alto Tietê. Com as
obras da 1ª etapa os índices de

M aior rio do Estado de São
Paulo, o Tietê nasce nas

escarpas da Serra do Mar, voltada
para o Interior, numa região
conhecida como Pedra Rajada, a
uma altitude de 1.030 metros e a
22 km do Litoral, numa
propriedade particular do
Município de Salesópolis. Apenas
em Biritiba-Mirim o rio ganha a
sua forma caudalosa.

Utilizado em expedições, a
partir de 1628, em busca de ouro e
índios (monções), com destino à
cidade Real de Guaíra, no Paraná,
sua importância econômica
cresceu quando o café se
transformou na maior fonte de
riqueza do País e passou a ser
opção para o escoamento da
produção.

Depoimento de José Bonifácio,
registrado em 1839, atesta como o
rio era essencial para a vida
cultural do paulistano, pois
estimulava os habitantes a passear
às suas margens. Como

conseqüência, a partir das últimas
décadas do Século XIX, atraiu
clubes de esporte e lazer para as
suas margens, como o Esperia,
fundado em 1888, e o Clube de
Regatas Tietê, em 1907.

No início do Século XX, contudo,
com o aumento da demanda de
energia para movimentar
indústrias, as administrações
públicas priorizaram o uso do rio
como transportador de esgoto e
fonte de produção de energia –
abastecendo, por exemplo, via
inversão do Rio Pinheiros, a

Represa Billings, e daí
a Usina Henry
Borden, em Cubatão.
Com a construção
das vias marginais,
que se estendeu do
início dos anos 1940
até o final dos anos

1960, o nível de poluição do rio fez
com que a prática esportiva fosse
proibida em suas margens, a
partir de 1972.

Não é em toda a extensão do
rio que se vê poluição. Depois de
passar por Itu, Porto Feliz e Salto,
indo para o Interior, o Tietê
percorre rochas de origem
vulcânicas, atravessa as Serras do
Tabuleiro e de Botucatu e chega
limpo à Barra Bonita. Nesta
cidade recebe as águas do rio
Piracicaba e segue seu rumo até
desembocar na foz do rio Paraná.

Expedições, corredor de café...

coleta de esgoto passaram de 63%
para 80% e os índices de tratamento
aumentaram de 20% para 62% na
Região Metropolitana de São Paulo.

“ANEL DE POBREZA” – A 3ª
etapa será dividida em dois módulos,
o primeiro de 2008 a 2013, e o
segundo, até 2018. Atualmente, está
em processo de desenvolvimento de
projetos e aquisição de
financiamento. A meta pretendida
em 2018 é de 90% de coleta e 85%
de tratamento na RMSP. Com a
obras será possível realizar mais 210
mil ligações domiciliares. Esta etapa
tem como resultado previsto:
priorizar o “anel de pobreza”,
utilização plena da capacidade das
Estações de Tratamento de Esgoto,
atendimento aos municípios
operados, despoluição de bacias
hidrográficas e solução de passivos
ambientais. O investimento vai
superar as duas etapas anteriores.

Apesar dos esforços, na Região
Metropolitana de São Paulo, onde
há maior descarga de poluição, a
água dificilmente voltará a
apresentar condições necessárias
para atividades de lazer. O que se
admite, por enquanto, é que haverá
uma melhoria significativa na
qualidade da água do rio e na redução
do mau cheiro.

Da mesma forma, não terá peixe
no trecho do Rio Tietê que corta a
Capital – pelo menos nos próximos
anos. Segundo a Sabesp, hoje, há
pesca em grande parte do Interior,
como na cidade de Anhembi,
próximo da barragem de Barra
Bonita, possível somente depois do
início das obras do Projeto Tietê.

Uma coisa é certa: os
investimentos deverão ser contínuos
e ininterruptos para acompanhar o
crescimento populacional da Região
Metropolitana de São Paulo.

Desafio está sendo vencido
Meio Ambiente

Tietê: “Essencial
para a vida cultural
do paulistano”

Projeto Tietê recupera o
rio que é um marco na
história do Estado

Fotos Odair Marcos Faria/Sabesp

ETE de Barueri
e interceptor
de esgotos:
3ª etapa vai
priorizar o
“anel de

pobreza” da
RMSP


