


Abrindo o próprio negócio
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OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião
O PT encolheu. E daí?

P elo andar da carruagem e o que
demonstra a pesquisa menos otimista,
o engenheiro João Paulo Tavares

Papa será reeleito prefeito de Santos já no
primeiro turno da eleição, em 5 de outubro.
Muito diferente de pleitos anteriores, quando
a polarização desde as prévias anunciava
um acirrado segundo turno, qualquer que
fosse a corrente do adversário, desta vez a
candidata do Partido dos Trabalhadores, a
deputada estadual Maria Lúcia Prandi, gira
em torno de 14% nas intenções de voto.
Diferente de Cubatão, por exemplo, talvez
um caso isolado na Região Metropolitana da
Baixada Santista, onde o partido exibe vigor
e deverá impor uma retumbante derrota na
desastrada gestão do prefeito Clermont
Silveira Castor.
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O cigarro é prejudicial à
saúde, mas essa divulgação
não é feita pelos fabricantes,
que continuam a esconder
informações preciosas do
público.....................Pág. 10.

Capa: Divulgação e Imprensa/SindusCon-SP.

70 projetos de edifícios brasileiros estão em
processo da certificação Leed, que confere ao
empreendimento a condição de “verde”, em
sintonia com exigências ambientais.......Pág. 12.

Capa:Capa:Capa:Capa:Capa:

Imprensa/SindusCon-SP

Programa “Onda Limpa” elevará os índices de coleta e
tratamento dos esgotos de 30% para 85%, no Litoral
Norte, com investimento de R$ 240 milhões..........Pág. 5.
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THOMAS PIERRY BRUNCKHORST

PRMurray

Thomas: “É melhor prevenir
do que remediar...”

Omaior sonho do trabalhador
brasileiro é ter seu próprio

negócio. Mas é certo que o
brasileiro, povo sonhador que é, vê
em si aptidões que podem virar um
negócio e promovê-lo ao cargo de
patrão e ao status de empresário.
Com o auxílio de um contador e de
consulta a manuais de abertura de
empresas, é possível reunir-se
informações suficientes para a
concretização de tal desejo.

Contudo, esse sonho tem chance
muito grande de ter duração curta,
como ocorre com a maioria das
pequenas empresas, que quebram
antes de completar um ano de
existência. Isso se deve a vários
motivos, tais como falta de
planejamento de viabilidade do
negócio, má administração, mau
gerenciamento das finanças, falta de
planejamento de marketing etc. É
possível mencionar inúmeros
motivos que podem levar o negócio
ao fracasso e soluções para esse
problema podem ser encontradas
com facilidade em livrarias ou até
mesmo na internet.

O que se verifica, no entanto, é
que a origem daqueles problemas
está na falta de planejamento
jurídico de cada área da empresa, ou
até mesmo em cada passo a ser dado
no dia a dia do empresário. Mas isso
é compreensível ao se analisar a

cultura do brasileiro, que é voltada
para o improviso. Não se elabora um
planejamento incluindo todos os
fatores que influenciam o resultado,
desconsiderando-se, por exemplo, o
fator jurídico para sua vida, seja ela
empresarial ou pessoal. Desse
modo, o advogado acaba sendo
procurado para solucionar
problemas que poderiam ser
evitados com uma consulta prévia
do empresário, obtendo-se
orientação quanto às implicações
jurídicas de uma operação, seja ela
trabalhista, tributária, comercial, ou
até mesmo familiar. Já dizia o ditado
“É melhor prevenir do que
remediar...”, mas a população em
geral prefere consultar o advogado
depois que recebe em seu domicílio
o oficial de justiça ou uma carta de
citação e o conserto sempre sai mais

caro do que a prevenção.
Esse comportamento é típico do

pequeno empresário, que para evitar
esse tipo de risco, compra matéria
prima de um fornecedor indicado
por um amigo, ou até mesmo
diretamente de um amigo, sem
nenhum documento que regule a
situação jurídica que se formou entre
eles. Porém, ainda que amigo,
desentendimentos acabam existindo
e quando surge o problema ninguém
quer assumir a culpa. Um singelo
contrato de fornecimento com
cláusulas adequadas a cada situação
resguardariam o patrimônio daquele
empresário que não tem condições
de arcar com muitos prejuízos no
começo de sua empreitada.

Um planejamento jurídico
adequado do negócio que está
nascendo, tanto para a elaboração de
um contrato social completo e claro,
com uma estrutura societária
adequada, tributariamente planejada,
com suas obrigações previstas em
contratos de fornecimento ou de
prestação de serviços, com registro
da marca da empresa no Instituto
Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) etc., certamente é o melhor
caminho para o sucesso.

Thomas Pierry Brunckhorst
advogado em São Paulo, de Paulo
Roberto Murray – Advogados.

A verdade, contudo, é que o PT encolheu
na Cidade onde sempre demonstrou possuir,
pelo menos, um pouquinho menos que a
metade do eleitorado – o que servia para
manter acesa a chama histórica da “ilha
vermelha”. No âmbito da leitura ideológica,
uma bobagem que cai por terra dia após
dia, fica claro que o eleitor de hoje, mais
que o estigma de um sonho do passado, faz
a sua escolha com base na realidade. E, ao
mesmo tempo em que reduz sua importância
em Santos, mas cresce em Cubatão, o PT
ensina que o sucesso na economia nacional,
somado com grampos desastrados da Polícia
Federal, entre outros episódios, positivos ou
negativos, apenas reitera que cada eleição,
seja aqui ou acolá, é uma outra eleição.

Valorize o seu voto!

Gilberto Marques/GESP

“Onda Limpa”, no
Litoral Norte: estação

de tratamento
recebeu investimento

de R$ 21 milhões

Projeto Remangue, da Universidade Santa Cecília
(Unisanta), de Santos, foi iniciado em setembro, com o
replantio de mudas em São Vicente.......................Pág. 4.
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O novo presidente do Sindicato da Indústria da
Construção Civil (SindusCon-SP), engenheiro Sérgio
Tiaki Watanabe, tomou posse em setembro...........Pág. 9.
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Posse: presença
de autoridades
da construção

civil
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Acoleta seletiva de lixo ainda
está longe de ser definida
como prioridade e política

de proteção ao meio ambiente da
Baixada Santista. Embora seja
simples, pois consiste na separação
do lixo orgânico do lixo limpo, para
que seja enviado para reciclagem,
não são todas as Prefeituras que
adotam ou incentivam a prática. O
apoio oficial é fundamental.
Contudo, a separação do lixo limpo
pode e deve ser feita, seja por um
cidadão sozinho ou organizada em
comunidades, como condomínios,
empresas, escolas, clubes e cidades.

Em Santos, a coleta seletiva é
executada de segunda a sábado, uma
vez por semana, em cada bairro da
área insular, nos morros e área
continental. O programa, gerenciado
pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Semam) e realizado pela
Prodesan, consiste em selecionar
materiais considerados recicláveis na

Coleta seletiva. O meio
ambiente agradece!

própria fonte geradora.
O material recolhido é

encaminhado à Usina de Separação
de Materiais, mantida pela Prodesan
na Alemoa. A separação é realizada
por usuários do Programa de Saúde
Mental, da Secretaria Municipal de
Saúde, e ex-catadores do Aterro
Controlado da Alemoa. O programa
conta com a participação da
Secretaria de Ação Social e beneficia
os trabalhadores com ajuda de custo,
cesta básica, vale-transporte, café da
manhã, almoço e lanche.

Guarujá há um ano adotou a
coleta seletiva e aumentou oito
vezes o montante de lixo limpo
recolhido. O material é levado para
uma Central de Triagem, no Jardim
Progresso, em Vicente de Carvalho,
que, depois de prensado, soma 80
toneladas por mês.

Já Itanhaém, mesmo não tendo a
coleta seletiva, desenvolve o projeto
“Reciclando a favor da vida”, que

tem como finalidade conscientizar a
população sobre a importância da
separação correta dos produtos e
reciclagem. O programa é aplicado
junto aos estudantes da rede
municipal, que fazem brinquedos e
instrumentos musicais reutilizando o
material recolhido.

Em São Vicente, a coleta seletiva
é executada desde 1997. A
periodicidade é de uma a duas vezes
por semana, de acordo com o bairro.
Em 2008, a média é de
aproximadamente 80 toneladas por
mês; volume que poderia ser maior a
partir de um envolvimento maior
por parte de condomínios, com uma
sistematização de armazenagem e
retirada deste material, e da
população residente em casas.

Praia Grande conta com a
Coopervida, uma cooperativa que
reúne ex-catadores de lixo do aterro
sanitário, que foi desativado, numa
parceria entre o poder público, a
sociedade e os próprios cooperados.
Mesmo só recolhendo resíduos de
endereços cadastrados, o serviço
consegue arrecadar em domicílios
cerca de 180 toneladas por dia, com
média de 5.400 toneladas por mês.

Em Cubatão, a coleta seletiva é
feita pela CoopColre Cooperativa
dos Coletores de Lixo Reciclável,
Estação Ecológica Lixo Limpo,
também responsável pela reciclagem.
A cooperativa possui instalações
improvisadas e, por meio de parceria
com a prefeitura, desenvolve a
conscientização para ampliar a
coleta seletiva e reciclagem junto a
alunos de cursos profissionalizantes.

Bertioga, Mongaguá e Peruíbe
não possuem programas de coleta
seletiva.

Bertioga, Mongaguá e Peruíbe não possuem programas de coleta seletiva.

“Reciclando a favor da vida” e coleta
seletiva, em Itanhaém: conscientizar sobre
a importância da separação do lixo

Coopervida,
em Praia
Grande:

renda para
ex-catadores

Fotos Imprensa-PMI

Imprensa-PMPG



� Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e
com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será
inferior ao corpo 12, para facilitar sua compreensão pelo consumidor. É
o que determina a lei nº 11.785/08, que altera o Código de Defesa do
Consumidor e acaba com a possibilidade de empresas e prestadores de
serviço utilizar letras miúdas nesse tipo de contrato, que quase sempre
visam tornar despercebidas cláusulas que restringem direitos do
consumidor.

Projeto recupera
ecossistema
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Oreplantio de mudas do
Projeto Remangue, da
Universidade Santa Cecília

(Unisanta), de Santos, foi iniciado
em setembro, no terreno no entorno
da unidade do Serviço Social do
Transporte e Serviço Nacional de
Aprendizagem do Transporte
(SEST/Senat), na Cidade Náutica,
em São Vicente.

O programa, coordenado pelo
professor e doutor em Ecologia,
Fábio Giordano, tem a participação
de estudantes do curso de Biologia
Marinha da Unisanta, e colaboração
de alunos da 7ª série das escolas
públicas Pastor Joaquim Rodrigues,
Vera Lúcia Machado Massis e Prof.
Lúcio Martins Rodrigues, todas de
São Vicente.

As crianças ajudam na captação
de sementes, preservação das mudas
e na retirada de lixo das áreas de
mangue. A previsão é de que até
março de 2009, 1000 mudas sejam
replantadas em trechos
que compõem, além da
Cidade Náutica, os
bairros Vila Margarida
e México 70, cerca de
um quilômetro
quadrado.

O viveiro com as
mudas está implantado
no SEST/Senat,
parceiro da Unisanta
no Remangue ao lado

da Petrobras (através do Programa
Remar) e da Secretaria de Educação
de São Vicente (Seduc). “Faremos
esse trabalho a cada três meses”,
explicou o professor Giordano. “É o
tempo para que as mudas possam
germinar e crescer fortes, sem
problemas com acúmulo de lixo e
avanço das marés. Com isso, elas
serão mais resistentes e se

sustentarão
bem mais
tempo em
pé,
podendo
então cumprir suas funções, como
evitar a invasão da água e o
assoreamento dos canais”.

O professor da Unisanta está
confiante de que o total replantado
supere as 1.000 mudas previstas.
Muito se deve ao progresso na
conscientização, que já envolve cerca
de 2.500 pessoas. Já o número de
agentes formados pelo projeto chega
a 100: “O objetivo é que, a cada ano,
novos alunos de diferentes
instituições de ensino participem,
ampliando a rede de agentes”.

Giordano acrescentou que há
intenção de se ampliar o projeto
para outras áreas do entorno da
Baixada Santista, onde o mangue
sofre degradação. “Estamos
acertando parcerias, pois temos em
mente desenvolvermos o Remangue
em áreas de Cubatão e em outros
campos de Santos que não sejam
afetados pelo Porto”.

Remangue

Escolares de São Vicente
colaboram nos trabalhos
de replantio.

Fotos Lincoln Chaves/Unisanta

Alunos da 7ª série:
conscientização

para a importância
do mangue

Replantio visa
evitar a invasão

da água e
assoreamento dos

canais

� Imóveis de Santos, nos Bairros
do Boqueirão, José Menino e
Gonzaga, embora localizados
fora do chamado “terreno de
Marinha”, estão sendo cobrados
indevidamente pelo Serviço do
Patrimônio da União (SPU),
como se estivessem na faixa de
33 metros a partir da preamar
média de 1831.

No caso de Santos, muitos
desses imóveis estão a 80 metros
de distância, alerta a advogada
Natália Ribeiro do Valle, do
escritório Ribeiro do Valle
Associados. Ela já constatou
irregularidades nas Praias de
Pitangueiras e Astúrias, em
Guarujá, Maresias e
Boiçucanga, em São Sebastião,
Toninhas, Enseada, Lázaro,
Lagoinha e Dura, em Ubatuba.

Embora o processo judicial
reconheça que o imóvel foi
incluído em terra de Marinha por
engano e determine o cessamento
da cobrança, Natália afirma que
o proprietário tem dificuldade em
fazer com que a SPU retire o seu
nome do cadastro e pare de
efetuar a cobrança da taxa de
ocupação ou foro e, ao transferir
o imóvel, do laudêmio.

� Instituto de Defesa do Direito de
Defesa (IDDD) criou o projeto
“Passando a limpo”, que abre
espaço no site www.iddd.org.br para
que os candidatos “ficha-suja”, que
respondem a processos criminais
incluídos na lista da Associação dos
Magistrados do Brasil (AMB), se
manifestem. A entidade defende os
princípios constitucionais do direito
de defesa e da presunção de
inocência. Para usar o serviço o
candidato deve seguir as regras que
estão no site.

Maria Augusta de Castro Campos envia e-mail para registrar
problemas no atendimento prestado pela Ajato. Após aguardar
45 dias para cancelar o plano de Internet banda larga, foi
convencida pelo operador a fazer um plano mais barato, que

incluiria uma assinatura de TV a cabo. Desde então, aguarda a visita técnica
para troca e reconfiguração de modem. Nisso, recebeu fatura no valor R$
55,00, por serviço não prestado; e, apesar das tentativas, não consegue
cancelar a cobrança indevida, muito menos o plano, a menos que pague a
fatura. Maria Augusta, se a empresa se nega a solucionar de forma amigável,
utilize a judicial, via Juizado Especial. Demora, mas costuma resolver.

� A CPFL Piratininga alerta
para pessoas que têm se passado
por funcionários da empresa
para entrar em residências e
aplicar golpes. Ela avisa que
seus técnicos devem ter acesso
somente ao relógio de medição; e
não é procedimento receber
pagamento no ato por serviço
efetuado. No caso de dúvida, a
CPFL atende pelo telefone 0800
010 25 70.

� 35ª edição do horário de verão
inicia em 19 de outubro, a partir da
zero hora, e se estenderá até a meia
noite de 14 de fevereiro de 2009,
com duração de 119 dias. Graças ao
melhor aproveitamento da luz
natural, as empresas de energia
elétrica estimam economia e redução
da demanda.

� Espera sanção do governador José
Serra o projeto de lei do deputado
estadual Jorge Caruso (PMDB),
apelidado “não perturbe”, que
institui no Estado o cadastro para
bloqueio do recebimento de ligações
de telemarketing, que impede esse
tipo de empresa de ligar para o
usuário inscrito. Caberá ao Procon
implantar, gerenciar e divulgar o
cadastro aos interessados,
disponibilizando em seu site oficial e
por meio e linha telefônica a lista de
cadastrados. A empresa que
descumprir será multada em R$
10.000,00 por ligação indevida.
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Iniciaram em setembro, no Litoral
Norte de São Paulo, as obras do
Programa “Onda Limpa”. Sob

responsabilidade da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de
São Paulo, a Sabesp, o programa
está sendo desenvolvido em todo o
Litoral Paulista e é o maior projeto
de saneamento do País, com
investimento de R$ 1,47 bilhão. A
previsão é beneficiar 3,5 milhões de
pessoas, entre turistas e moradores
da região.

No Litoral Norte, o programa
vai elevar os índices de coleta e
tratamento dos esgotos dos atuais
30% para 85%, com investimento de
R$ 240 milhões, entre recursos
próprios e financiamentos do
BNDES e da Caixa Econômica

A ‘onda’ que limpará o Litoral Norte
Gilberto Marques/GESP

Investimento beneficia a
população local e o
Turismo na região.

Federal. As obras
beneficiarão diretamente
mais de 500 mil pessoas
de Caraguatatuba,
Ilhabela, São Sebastião e
Ubatuba.

Com a presença do
governador José Serra,
o programa foi lançado
com a inauguração da
Estação de Tratamento
de Esgotos (ETE) Porto
Novo, em
Caraguatatuba, com
investimento de R$ 21
milhões. Além de
atender a região sul de
Caraguatatuba, a nova
ETE receberá os
esgotos coletados nos
bairros da Costa Norte
de São Sebastião.

Em Ilha Bela, a
Sabesp fará o
lançamento das obras

Governador Serra ao lado do presidente da Sabesp, Gesner Oliveira, e do
deputado federal, Ricardo Trípoli: maior programa de saneamento do País

do emissário submarino do
Itaquanduba, que consumirá R$ 12,5
milhões e atenderá os bairros mais
populosos do arquipélago, entre eles
Perequê, Barra Velha, Itaguassu e
Itaquanduba.

O emissário contará com um
conjunto de sete estações
elevatórias, uma estação de pré-
condicionamento, 2,8 mil metros de
linhas de recalque, 190 metros de
emissário terrestre e um emissário
submarino com 800 metros. Parte da
rede coletora já foi implantada.
Atualmente, apenas 5% das
edificações de Ilha Bela contam com
rede coletora de esgotos.

Para Paúba e Ubatuba, foram
anunciados os editais de contratação
das obras complementares do
Sistema de Esgotamento Sanitário de
ambas as praias. Em Paúba será
investido R$ 2,8 milhões, já em
Ubatuba deverão ser gastos R$ 13,6
milhões.

Saneamento
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Cento e treze famílias
moradoras de cortiço
ganharam novo endereço em

apartamentos construídos pela
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU).
Elas viviam em áreas degradadas e
sem condições de habitabilidade, no
Centro da cidade. Nos novos
imóveis, as famílias têm toda infra-
estrutura, com redes de água, esgoto
e energia.

As chaves das unidades foram
entregues aos moradores pelo diretor
de Planejamento e Fomento da
CDHU, Reinaldo Iapequino, que
representou o secretário de Estado
da Habitação, Lair Krähenbühl.

Iapequino destacou a
importância das novas habitações
para a qualidade de vida dos
beneficiados e a necessidade de
integração entre os moradores. “A
obra física foi finalizada e os prédios
estão prontos para serem habitados.
Agora começa o verdadeiro trabalho,
que é social, pois as famílias devem
viver em comunidade e preservar os
condomínios”. Ele destacou que os
imóveis estão sendo entregues em
perfeita condição de habitabilidade e
com todos os requisitos de
segurança.

Os imóveis foram edificados em
dois empreendimentos na região
histórica de Santos. O Condomínio
Vitória, com 60 unidades, e o Jardim
Paquetá, com 53 moradias, na Rua
Amador Bueno. Ambos foram
construídos em terrenos adquiridos
pela CDHU, que eram ocupados por

Investimento nos dois
empreendimentos foi de
R$ 4,8 milhões.

CDHU entrega 113 unidades em Santos
Reinaldo Iapequino, diretor de

Planejamento e Fomento da
CDHU, fez a entrega de

apartamentos para famílias
moradoras de cortiços em Santos

cortiços e foram demolidos para dar
lugar às novas edificações. O
investimento nos conjuntos foi de
R$ 4,8 milhões.

O Condomínio Vitória possui 42
apartamentos de um dormitório e
38,40 m² de área útil. As outras 18
moradias têm dois quartos e área de
46,78 m2. Já o Jardim Paquetá tem
37 apartamentos de um dormitório e
área útil de 30 m² e 16 com dois
quartos e 39 m² de área. Os
conjuntos possuem unidades
adaptadas a portadores de
deficiência, centro comunitário,

estacionamento e área de lazer. As
habitações contam com medidor
individualizado de água e gás. O
financiamento dos apartamentos é
subsidiado e os moradores dos
imóveis de um dormitório pagarão
R$ 90,00 por mês enquanto os de
dois quartos, R$ 135,00.

Uma das beneficiadas é Maria de
Fátima Santos de Oliveira,
empregada doméstica, 39 anos. Ela
vai se mudar com o marido e o filho
de doze anos, cadeirante, para um
apartamento no andar térreo do
Condomínio Vitória, que foi todo

adaptado para deficientes. “A casa é
muito boa e espaçosa. É essencial
esse tipo de adaptação para permitir
ao meu filho maior liberdade de
locomoção e autonomia”, afirmou.
Entre as melhorias implementadas
pela CDHU nesta unidade estão
portas mais largas, barras de apoio
no banheiro e interruptores de luz
em altura adequada a todos os
usuários, cadeirantes ou não.

Os conjuntos habitacionais estão
inseridos no Programa de Atuação
em Cortiços da CDHU. As famílias
que receberam as chaves são, em sua
maioria, moradoras de 40 cortiços
localizados no entorno,
especialmente do Mercado
Municipal. O processo de
intervenção envolve uma parceria
entre o Governo de São Paulo, por
meio da Secretaria da Habitação e da

CDHU, e a
Prefeitura de Santos
e tem como objetivo
revitalizar a região
central de Santos,
além de garantir
moradias dignas.
Coube à Companhia
construir os imóveis
e à Prefeitura
identificar as
famílias que seriam
beneficiadas. A
parceria determina
ainda uma rígida
fiscalização - sob
pena de lacração -
por parte do
município, das
condições de
habitabilidade dos
cortiços
remanescentes na
região.

Reinaldo
Iapequino assinalou
que a parceria com a
Prefeitura vai
continuar e o
programa será
ampliado. “O

governo do Estado vai prosseguir em
sua busca para oferecer soluções
habitacionais às famílias que ainda
não foram atendidas. Vamos ofertar
cartas de crédito e construir mais
moradias”, ressaltou, referindo-se a
construção das 81 unidades
habitacionais na Avenida São
Francisco, obra que está em
licitação: “Se o processo licitatório
correr normalmente, em 30 dias a
empresa vencedora dará início aos
trabalhos”.

O Programa Atuação em
Cortiços atende a famílias de baixa
renda que vivem em habitações
coletivas degradadas. São três
frentes de atuação: reforma de
moradias existentes, construção de
novas unidades ou compra de
imóveis disponíveis no mercado por
meio de cartas de crédito.

Imprensa/CDHU

P rática comum no mercado
imobiliário, a aquisição de

terreno via permuta por unidades
ou por meio da participação em
vendas futuras do
empreendimento, só é considerado
um bom negócio quando as contas
são bem elaboradas.

Para que o dono do terreno e
o empreendedor tenham
remunerações justas, o professor
João da Rocha Lima Jr., da Escola
Politécnica da USP, elaborou um

sistema da precificação de
permutas, por meio de modelos que
consideram variáveis importantes,
como a taxa de retorno do
proprietário do terreno e a do
empreendedor. O resultado
apresenta uma taxa mais adequada
de permuta, para que em seguida
seja possível estabelecer o risco do
negócio.

Coordenador do Núcleo de Real
Estate do Departamento de
Engenharia de Construção Civil da

Politécnica, Rocha Lima explicou
que, muitas vezes, a questão da
precificação fica reduzida à
disputa comercial, pois o
proprietário do terreno, em geral,
não está tecnicamente apoiado
para analisar oportunidades de
investimento alternativas ou
identificar o risco ao se tornar
parceiro do empreendimento.
Exemplo de precificação e análise
de riscos está em
www.realestate.br/newsletter.htm

Permuta imobiliária

Modelo para análise de riscos
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ARQTE
2008 Rio-
São Paulo/
Arquitetos
e
Decoradores
| Coleção

ARQTE MCA Estúdio | Viana
& Mosley | R$ 120,00

O segundo livro da série
ARQTE, sob a coordenação e
curadoria do MCA Estúdio,
apresenta 35 projetos de 35 dos
mais importantes escritórios de
arquitetura e decoração do Rio de
Janeiro e de São Paulo, tendo
como premissa despertar a
curiosidade e imaginação do
leitor, estimulando-o a buscar
além da imagem impressa a
observação das estruturas.

Arquiteturas
Paralelas |
Philippe O. A.
Navaux e
César A. F.
Rose |
Bookman | R$
49,00

A obra apresenta os
conceitos básicos da área de
arquiteturas paralelas, trazendo
as principais tendências na
construção de máquinas
paralelas, que vêm se tornando
cada vez mais populares devido à
crescente demanda por poder
computacional, através de uma
abordagem prática.

A História
da
Arquitetura
| Jonathan
Glancey |
Loyola | R$
85,00

Uma
fantástica

história da arquitetura mundial,
onde Glancey conduz o leitor
numa jornada de 5.000 anos de
construções, da Suméria antiga às
torres de vidro e aço das cidades
modernas. Com uma coleção
magnífica de fotografias,
ilustrações e esboços que
complementam um texto
brilhante.

POR FLÁVIA FERRAZ

L I V R O S

Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

Construção

Onovo presidente do
Sindicato da Indústria da
Construção Civil

(SindusCon-SP), engenheiro Sérgio
Tiaki Watanabe, tomou posse em
setembro, acompanhado com toda a
diretoria, delegados representantes
junto à Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo (Fiesp),
conselheiros e diretores regionais.

O evento foi realizado na
Capital e contou com personalidades
do setor, autoridades e lideranças
empresariais e dos trabalhadores do
segmento da construção civil. O
ministro das Cidades, Márcio
Fortes, representou o presidente
Lula.

Em seu discurso de saudação,
Sérgio Watanabe citou os feitos de
seu antecessor, o empresário
ribeirãopretano João Cláudio
Robusti. Para o futuro do setor,
alertou sobre a alta acumulada dos
preços dos materiais básicos de
construção, acima de 20%, em 12
meses, que está provocando o

Watanabe anuncia projeções
Presidente do SinduCon-
SP prevê crescimento de
10% este ano.

desequilíbrio econômico-financeiro
das construtoras nos contratos de
execução de obras públicas e
privadas.

Watanabe, que também é

administrador de empresas com
MBA em construção civil, anunciou
quais seriam as projeções do
SindusCon-SP e da FGV Projetos
para o período de 2008 a 2012. Ele

crê que o Brasil deverá crescer em
média 4,5% ao ano, e que o PIB da
construção aumentará 6,5%
anualmente. “Somente esse ano, a
construção crescerá 10%”, afirmou.
O número de famílias deverá
aumentar de 53 milhões para 61,5
milhões. Em 2012, o investimento
em novas moradias passará de R$
106 bilhões para R$ 150 bilhões.

Espera-se também que cerca de
1,7 milhão de moradias sejam
construídas anualmente, formal ou
informalmente. Com isso, estima-se
um aumento na mão-de-obra: 700
mil trabalhadores a mais, dos quais
250 mil precisarão ter nível técnico
ou superior.

Se despedindo do cargo de
presidente, João Cláudio Robusti,
fez um balanço positivo de sua
gestão e destacou a importância da
construção civil no atual cenário do
País: “O setor da construção civil
passou de coadjuvante à
protagonista, ocupando seu devido
lugar no desenvolvimento do Brasil”.

A Metroform apresentou na
Concrete Show 2008 o sistema

para construção vertical por meio
de fôrma plástica, o Metroform
System, que substitui o alumínio e
a madeira, com a vantagem do

Sistema substitui alumínio e madeira
custo, durabilidade e
responsabilidade ao meio-ambiente.
A expectativa é gerar R$ 10 milhões
em negócios, nos próximos 6 meses.

Conforme destacou Thiago
Wolter, diretor da Metroform, a

técnica consiste na utilização de
fôrma plástica em conjunto com um
sistema de andaime de trabalho
leve, complementado com pisos
metálicos e proteções perimétricas,
o que permite a execução de um

pavimento (paredes e lajes) em até
três dias. Simples, o sistema
permite redução de mão-de-obra
especializada, sem contar na
eliminação da grua, o que
possibilitará redução de custos.

Fôrma plástica com um sistema de andaime de trabalho leve: complementado com pisos metálicos e proteções perimétricas

Fotos Divulgação

Imprensa/SindusCon-SP

Watanabe e Robusti:
transmissão de cargo
no SindusCon-SP
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Graças ao avanço tecnológico da
siderurgia, o mercado da

construção civil nunca foi tão
favorecido com a utilização do aço.
Ele é a mais versátil e a mais
importante das ligas metálicas, e de
100 países que o produzem, o Brasil
está na 10ª posição no ranking
mundial.

Neste panorama, o aumento
médio anual nas vendas de
estruturas de aço para construção
tem sido superior a 6%. Espera-se
que a evolução para 2008 fique entre
15% e 20%, segundo estudo do
Instituto Brasileiro de Siderurgia
(IBS), formado pelas principais
siderúrgicas em operação no Brasil e
gestora do Centro Brasileiro de
Construção em Aço (CBCA).

A construção em aço cresce
porque são inúmeras as vantagens
econômicas e ambientais: as
estruturas em aço são totalmente
recicláveis, geram menos resíduos,
poluição sonora e evitam o
desperdício de água e energia durante
a obra.

Além disso, o aço é produzido
em uma grande variedade de tipos e
formas, cada qual atendendo de
forma eficiente a uma ou mais
aplicações. Esta variedade decorre da
necessidade de contínua adequação
do produto às exigências de
aplicações específicas que vão
surgindo no mercado, seja pelo
controle da composição química,
seja pela garantia de propriedades
específicas ou, ainda, na forma final
(chapas, perfis, tubos, barras etc.).

Apesar do crescimento no
Brasil, a utilização do aço ainda é

A força que
vem do aço

pequena se for comparada a outras
nações. Enquanto nos Estados
Unidos o material está presente em
50% das edificações e, no Reino
Unido, em 70% delas, aqui este
percentual é de 10%.

Em 2007, a produção total de
aço foi de 33,8 milhões de toneladas
e a de laminados de 25,6 milhões de
toneladas. No Brasil, em julho
passado, foram produzidas 3,2
milhões de toneladas de aço bruto,
superando em 11,5% a produção do
mesmo mês no ano passado.
Segundo o IBS, o que contribuiu
com esse resultado foi desempenho
dos setores automotivo, de
máquinas industriais e da construção
civil. Milhões de toneladas de

metano, gás-estufa 20
vezes mais potente que o

CO2, estão escapando das
profundezas do Oceano Ártico para
a atmosfera. É o que afirmam
cientistas em informe publicado no
jornal britânico “The Independent”.
Depósitos do gás estão surgindo sob
a forma de grandes bolhas. O
acontecimento coincide com o
aquecimento da região e o
desaparecimento da camada de gelo
que cobria a água.

Segundo os especialistas, os
depósitos de metano são
importantes porque se acredita que,
no passado, uma liberação
semelhante teria sido responsável
pela elevação rápida da temperatura
do planeta, mudanças climáticas
abruptas e extinções em massa.

Após percorrer toda costa da
Rússia, os cientistas descobriram
grandes concentrações de metano em
várias regiões que cobrem milhares
de quilômetros quadrados da
plataforma continental siberiana.
Recentemente, foram avistadas
bolhas na superfície do mar,
produzidas por “chaminés de

NASA/GSFC

Ameaça em
forma de
vapor

metano”. Acredita-se que isso ocorre
devido ao derretimento das camadas
de solo congelado que impediam o
metano de escapar dos depósitos
submarinos. Há o temor de que a
liberação maciça desse metano
acelere o aquecimento global,
gerando um círculo vicioso, no qual
as temperaturas maiores
aumentariam o derretimento do solo,
liberando mais metano, que
aceleraria o aquecimento. A quantia
de metano depositada sob o Ártico
pode superar o carbono armazenado
nas reservas mundiais de carvão.

O pesquisador Örjan
Gustafsson, da Universidade de
Estocolmo, da equipe científica do
navio Jacob Smirnitskyi, disse que a
liberação de metano é tão intensa
que o gás não tem tempo de
dissolver-se na água do mar,
emergindo em grandes bolhas.

O degelo dos pólos é mais
preocupante que no resto do mundo
porque, sem a camada branca que
reflete a luz, o mar absorve mais
radiação solar, aumentando o
aquecimento e afetando os padrões
globais de correntes marinhas e de
vento.

Meio Ambiente

Oceano Índico: bolhas de
metano com derretimento da

camada de gelo sobre a água

São inúmeras as
vantagens econômicas e
ambientais na construção.

Divulgação

Mercado
projeta
aumento
entre 15%
e 20%
neste ano
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Porto

Perspectiva – Qual o interesse
do Estado de Mato Grosso no Porto
de Santos?

Pedro Nadaf – Estamos em
negociação com a Codesp, para que
o Estado tenha uma área
alfandegada, numa operação que terá
a parceria com a iniciativa privada.
Hoje, nossos produtos de
exportação não saem com rotulação
mato-grossense, porque não temos
alfandegamento do nosso porto seco
direto para o Porto de Santos. O
Estado quer ter esse espaço para
ganhar de 5 a 6 dias na exportação e
de 10 a 15 dias na importação.

Perspectiva – Quais produtos
são hoje exportados?

Nadaf – Algodão,
principalmente, que não sai com a
marca de Mato Grosso. O couro,
que temos grande produção para
exportação, madeira, que também
tem quantidade significativa. E agora
com as novas plantas de produção
de proteína animal, vamos ter uma
grande quantidade de carne para ser
exportada. Tanto carne de frango,
quanto carne de peixe, que estamos
exportando, e carne bovina, que
gostaríamos que saísse com a marca
de Mato Grosso.

Perspectiva – Quais os
mercados que compram os produtos
do Estado?

Nadaf – Mato Grosso exporta
para 50 países. Nosso maior
importador é a China; depois vem a
Holanda, por meio do Porto de
Rotterdam, que é a entrada de
nossos produtos agrícolas na União
Européia; e países da África e do
Oriente Médio, especialmente os
países islâmicos, que compram
franco e carne bovina do Estado.

Perspectiva – Qual a
necessidade de espaço no Porto
santista?

Nadaf – Não é necessária uma
área muito grande. Só precisamos de
uma área alfandegada; em torno de

5.000 metros quadrados é suficiente,
porque vamos fazer só os
transbordos de nossos contêineres já
alfandegados.

Perspectiva – E com relação ao
alcoolduto?

Nadaf – É um projeto da Brenco
(*), que está investindo no Sul do
Estado. Ela vai produzir 25% da
produção mundial de etanol em três
Estados do Centro-Oeste, Mato
Grosso do Sul, Goiás e Mato
Grosso. Eles querem produzir cerca
de 3,7 bilhões de litros de etanol
ano. 100% para exportação. E
querem fazer um alcoolduto até o
Porto de Santos.

Perspectiva – Dessa produção,
qual volume está previsto em Mato
Grosso?

Nadaf – Hoje, o Estado de
Mato Grosso produz cerca 900 mil
litros de etanol ano. E vamos ter
mais outra planta, que deve entrar
em operação daqui a 3 anos, com
mais 1 milhão de litros mês. Quando
todas essas plantas entrarem em
operação passaremos a ser o maior
produtor de etanol do Brasil. Hoje,
temos 30 usinas de biodiesel que
estão paradas, porque a matriz está
mais cara que o produto final.

Perspectiva – Mato Grosso
revela uma economia forte, mas,
por outro lado, mostra deficiência
no saneamento
básico. Quais os
investimentos que
são feitos nessa
área?

Nadaf –
Cerca de 70% da
população é
atendida por
saneamento.
Temos algumas
regiões em que
alguns
municípios,
100%, não têm.
Cuiabá é atendida cerca de 90%, em
água e esgoto. O Estado mudou
muito nos últimos quatro anos. O
IDH subiu 35% em Mato Grosso.
Mas temos deficiências, muitas
necessidades, porque temos
distorções de distribuição de renda.

Perspectiva – Como a
distribuição de renda está sendo
enfrentada?

Nadaf – Com a verticalização da
nossa economia e geração de
emprego. Hoje, o Estado tem uma
grande corrida de migração e não

Exportar com a marca ‘Mato Grosso’

O Estado de Mato
Grosso conta com
o Porto de Santos

na estratégia de
exportação de seus
produtos e negocia a
cessão de uma área, algo
em torno de 5.000 metros
quadrados, para
implantação de um
terminal alfandegado. Já
houve reuniões para
tratar do assunto e,
segundo Pedro Nadaf,
secretário de Estado de
Indústria, Comércio,
Minas e Energia de Mato
Grosso, a logística exige
também a implantação de
uma Zona de
Processamento de
Exportação (ZPE) na
Capital Cuiabá. A idéia de
Nadaf é que os
contêineres do Estado
cheguem prontos para
embarque e com a marca
mato-grossense. Em
Cuiabá, ao recepcionar
colunistas do Congresso
da Febracos no Sesc-
Pantanal, em Poconé, ele
deu a seguinte entrevista
ao jornalista Luiz Carlos
Ferraz.

(*) A empresa Brasileira de
Energia Renovável (Brenco)
apresentou ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e à
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
pedido de autorização para a
construção de um alcoolduto de
1.120 quilômetros ligando o
Município de Alto Taquari (MT) ao
Porto de Santos.

LUIZ CARLOS FERRAZ consegue atender a demanda na
produção de emprego.

Perspectiva – Quais são as
perspectivas para Mato Grosso?

Nadaf – Somos a sexta
economia do País, um Estado
pequeno, jovem, e nos próximos
cinco anos devemos ocupar um
papel muito grande na economia
nacional. Nossa produção de soja,
por exemplo, vai valer 10 vezes mais
a partir do momento em que estiver
totalmente verticalizada,
transformada em proteína animal,
em frango, suíno, bovino. A partir

daí, teremos mais
emprego e
distribuição de
renda.

Perspectiva –
Como está o
segmento da
construção civil?

Nadaf –
Atualmente,
temos falta de
cimento no
Estado, pois a
produção regional
não consegue mais

atender a demanda. Por isso,
liberamos no Estado, por
emergência, a importação do cimento
da Bolívia, via Porto Seco de Cuiabá,
para poder atender a demanda e não
ter inflação na construção civil. A
demanda está concentrada nos
empreendimentos imobiliários e
obras do governo, que é o maior
construtor dentro do Estado, em
termos de escolas, hospitais,
estradas, com cerca de 400 obras
sendo realizadas simultaneamente no
Estado.

Pedro Nadaf:
“Nosso maior
importador é
a China”

“Nossa produção de
soja vai valer 10
vezes mais a partir
do momento em que
estiver totalmente
verticalizada,
transformada em
proteína animal.”

Sandra Netto
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A Comissão de Saúde e Higiene
da Assembléia Legislativa de

São Paulo decidiu adiar para após
o segundo turno da eleição (que
acontece em 26 de outubro), a
votação do projeto de lei que
proíbe o fumo em ambiente
fechado no Estado de São Paulo.

De autoria do governo, o
projeto de lei proíbe o fumo em
ambientes de uso coletivo, públicos
ou privados, incluindo bares,

Adiada votação da lei antifumo

T odos sabem que o cigarro é
prejudicial à saúde, mas essa

divulgação não é feita pelos
fabricantes, o que deveria ser
obrigatório. Ao contrário, a
indústria do tabaco continua a
esconder informações do público.

É o que demonstra o estudo
publicado pelo “American Journal
of Public Health”, que revela que
há pelo menos quatro décadas as
empresas de tabaco sabiam da
presença do Polônio (PO-210),
uma substância radioativa, tanto
no cigarro quanto na sua fumaça.
Por todo este tempo, as indústrias
esconderam a informação de
forma sistemática e abrangente.

Essa substância é tida como
responsável por 1% de todos os
cânceres de pulmão nos Estados
Unidos, onde também mais de
1.600 mortes são atribuídas à
presença dela. Além disso,
11.700 mortes em todo o
mundo, por ano, também
estão relacionadas ao
PO-210 existente no
tabaco.

Uma comparação
do alto teor de
radioatividade que
uma pessoa fumante
pode ingerir é que
quem fuma 1
maço e meio de
cigarros por
dia são
expostos a

mais radiação que receberiam se
fossem submetidos a 300 raios-X
do tórax por ano.

O estudo coloca em cheque
tudo o que as empresas
esconderam sobre a presença
dessa substância, contrariando o
discurso sobre responsabilidade
social e investimentos em
programas de marketing para
limpar a imagem.

Através do estudo, que
envolveu a análise em documentos
internos e testemunhos, descobriu-
se que a indústria do tabaco:
� Tinha conhecimento da presença
do PO-210 no tabaco e na fumaça
do tabaco há 40 anos;
� Tentou remover a substância
radioativa de seus produtos, mas
não conseguiu;
� Impediu a publicação de sua
própria pesquisa interna sobre

PO-210 para
evitar as
advertências
ao público a
respeito dos
cigarros, por
medo “de
acordar um
gigante

adormecido”;
� Durante os

processos, negou ou evitou
admitir o conhecimento do PO-210
nos seus produtos;
� Continuou minimizando seus
conhecimentos sobre o PO-210.

Fumaça de
interrogações

AMemorial Necrópole
Ecumênica, de Santos, “A
mais alta do mundo”,

desenvolveu uma urna cinerária
(recipiente destinado a cinzas de
corpos cremados) que se dissolve no
contato com a água, no caso de ser
lançada no mar ou em rio. Idealizada
pelo presidente do Grupo Altstut,
Pepe Altstut, em conjunto com o
artista plástico Hugo Lukas, a urna
hidrossolúvel está à disposição na
Memorial, em Santos, e no Clube
Pet Memorial, em São Bernardo do
Campo.

Segundo Pepe Altstut, a
iniciativa reforça a responsabilidade
ambiental do grupo empresarial. Ele
conta que inúmeras cidades na
Europa sofrem com a poluição
causada pelas urnas convencionais,
quando são utilizadas de forma
inadequada e atiradas em praias e
rios. Em Paris, por exemplo, a
prefeitura retira do fundo do rio
Sena centenas de urnas todos os
anos. Em Lisboa, mergulhadores
contam que as encontram em
quantidade no fundo do mar, onde
passam a formar parte da paisagem
submarina.

“Com a urna hidrossolúvel
estamos agindo de forma preventiva
e educativa, para que o problema
não venha a ocorrer nas praias do
Litoral Paulista ou nos mananciais
da região, do Grande ABC e São

Urna hidrossolúvel
Iniciativa reforça a
responsabilidade
ambiental do Grupo
Altstut.

Paulo”, afirmou Pepe.
Hugo Lukas explicou que a urna

hidrossolúvel é produzida em
material cerâmico solúvel na água e,
devido ao formato elíptico, afunda
rapidamente. Sua alça é feita com
fibras vegetais. As cinzas vão no
interior da urna, embaladas num saco
de papel de fibra de bananeira.
“Uma vez submergida, no máximo
em uma semana a urna já se desfez
totalmente e as cinzas serão
espalhadas no fundo do mar”.

O artista plástico disse que a
escolha de materiais naturais na
confecção na urna se deve à
capacidade que eles têm de se
reintegrarem à natureza sem causar
poluição. “Trata-se de um trabalho
100% artesanal, tanto a urna, que é
feita no torno cerâmico à mão,
quanto a alça, trançada também à
mão com palha e fibras”, afirmou.

Urna é
produzida

em material
cerâmico
solúvel na

água

A Memorial Necrópole
Ecumênica está incluída no “The
Guinness Book of Records”, o livro
dos recordes, como a necrópole
vertical mais alta do mundo. Ela
abriga o primeiro e único crematório
do Litoral Paulista e é reconhecida
pela Associação Internacional de
Cemitérios como o mais completo,
mais moderno e mais alto
empreendimento do gênero no
planeta.

Em São Bernardo do Campo, no
Grande ABC, o grupo implantou o
Clube Pet Memorial, o primeiro
crematório individual de pets da
América Latina. Está localizado
numa área arborizada, na Avenida
Sadae Takagi, 860, na saída do km
20 da Rodovia dos Imigrantes, e
possui ampla infra-estrutura de
atendimento, com escola de
adestramento e pista de Agility.

Quando a menopausa ocorre
antes dos 40 anos, sem uma

causa aparente, costuma-se
identificar o processo como Falência
Ovariana Prematura (FOP), o que
pode ter causas genéticas ou ser
conseqüência de doenças auto-
imunes, como a artrite reumatóide, o
lupus e o diabetes.

O que deve ser ressaltado é que
a menopausa precoce marca o fim
das funções reprodutivas femininas.
É o que acontece com mulheres que
tiveram que remover cirurgicamente
seus ovários e as portadoras de
câncer que se submeteram à
quimioterapia ou radioterapia,
tratamentos que prejudicam a
fertilidade nas mulheres.

A mulher com menopausa

Cuidados para manter fertilidade
prematura apresenta uma chance
inferior a 10% de ser capaz de
conceber. Suas chances podem
aumentar em até 50% quando é feita
a implantação de óvulos de outra
mulher no seu útero, por meio de um
processo denominado ovodoação.

Já a fertilidade masculina está
muito ligada a fatores externos,
como o consumo excessivo do
tabaco, álcool e anabolizantes.
Muitos ignoram isso e colocam sua
capacidade de fertilizar em risco.

Acredita-se que o homem seja
responsável por infertilidade em
30% dos casais, como a única e
exclusiva causa, e contribuam em
diferentes ordens de grandeza juntos
às suas respectivas mulheres em 20
a 40% dos demais casos. É por esse

motivo que muitos especialistas
analisam como primordial a presença
do marido ao lado da mulher nas
consultas e participe na avaliação da
infertilidade. Mudanças nos hábitos
e na alimentação podem ajudar um
casal a prevenir a infertilidade.

Ivan Storti/Divulgação

restaurantes, boates, hotéis e
áreas comuns de condomínios,
com multa de até R$ 3,2 milhões
para o infrator. Nos locais
deverão ser afixados avisos sobre
a proibição, telefones e endereços
dos órgãos de vigilância sanitária
e de defesa do consumidor. Os
responsáveis pelos locais deverão
advertir os infratores e pedir que
saiam, chamando a Polícia, se
necessário.
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� “Esculturas Urbanas –
Monumentos Selecionados”, de
autoria da jornalista Rosangela
Menezes e da artista plástica
Maria Inah Rangel, com
fotografias de Tadeu Nascimento
e projeto gráfico de David
Cardoso. Arte, história e
curiosidades sobre 86
monumentos de Santos.

� Arquitetas Paola Lepez e Lilian
Diniz assinam o projeto do
espaço “home office”,
homenageando Rubens Ewald
Filho, com lareira Comgás, forro
Placo, iluminotécnica, entre
novas tecnologias, na Santos-
Arquidecor, até 12 de outubro, na
Avenida Cel. Joaquim
Montenegro, 117 (Canal 6).

� Com festa para amigos e
clientes, engenheiros Roberto
Luiz Barroso e Roberto Luiz
Barroso Filho comemoram 20
anos de sucesso da Construtora e
Incorporadora Engeplus.

� Carioca, Nilza Pirilo Teixeira,
fundadora do complexo
educacional Santa Cecília,
recebeu em setembro o título de
Cidadã Santista, iniciativa do edil
Antonio Carlos Banha Joaquim.

� Contexto lançou “História da
filosofia: dos pré-socráticos a
Santo Agostinho”, de autoria do
filósofo Paulo Ghiraldelli Jr., com
uma dica do autor para aposentar
longos tratados: “Eles fazem
você apenas perder tempo”.

� 25ª Oktoberfest de Blumenau,
de 9 a 26 de outubro, terá a
participação de cinco bandas
alemãs e três grupos folclóricos
da Europa, além dos tradicionais
grupos da cidade e região.

� Secretaria de Cultura de Santos
realiza de 11 a 20 de outubro no
Teatro Municipal, o 3º Festes
Festival de Teatro de Estudantes
Paschoal Carlos Magno.

� Justa homenagem, médico
veterinário Eduardo Ribeiro
Filetti agraciado no dia 26 de
setembro com o título de Cidadão
Guarujaense, iniciativa do
vereador Marcelo Gaspar.

Gente & Fatos POR SANDRA NETTO

sandranetto@jornalperspectiva.com.br
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Professora doutora Kátya Laís Ferreira Patella Couto recebeu em
agosto a Medalha Brás Cubas, da Câmara de Santos, iniciativa do

vereador Ademir Pestana: ao lado dos pais, Roberto Patella e
Neide Ferreira Patella, e do marido Walter César Couto.

Vera Martins e Moacir
Benvenutti, presidenta
nacional e presidente
executivo da Federação
Brasileira de Colunistas
Sociais (Febracos),
receberam a Comenda
Marechal Rondon, em
sessão solene no Palácio
Dante de Oliveira, sede
da Assembléia
Legislativa de Mato
Grosso, numa iniciativa
do presidente, deputado
Sérgio Ricardo.
Homenagem foi um dos

destaques do 17º Congresso Nacional da Febracos, de 26 a 30 de
agosto, no Hotel Deville Cuiabá, que reuniu 160 colunistas e
mobilizou governos estadual e municipais, não só da Capital, mas
também de Poconé e Chapada dos Guimarães, para apresentar as
belezas do Pantanal, da Chapada, o tradicional festival do Siriri e
do Cururu e a saudável gastronomia motogrossense. Coordenação
exemplar da associada Roseli Arruda. Seis Estados já disputam a
realização do 18º
Congresso, programado
para o segundo semestre
de 2009: Tocantins, Piauí,
Bahia, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais e São Paulo.

Deputado estadual
Sérgio Ricardo (PR) e a

senadora Serys Marly
Slhessarenko (PT-MT).

Colunista Tamires
Ferreira: anfitrião do
baile de gala
temático “Os 100
anos de cinema em
Mato Grosso”, no
Clube Cenarium
Rural, que encerrou
o 17º Congresso da
Febracos.

Colunistas Marina Grandi,
Rosiley de Souza, Renata

Tabach Paiva, Anna Dennz e
Tânia Pinheiro.

Festival do
Siriri e do
Cururu: a
riqueza do
folclore
cuiabano.

Jefferson Severino/Divulgação Fotos Sandra Netto e Luiz Carlos Ferraz

Colunistas
Gilberto

Vitoriano e
Celyta

Jackson.
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EDIFÍCIO NATURALMENTE DIFERENTE
Engenharia

Q
uando pretende comprar
um imóvel, o interessado
tradicional está focado
em quatro quesitos:

localização, disposição dos
cômodos, instalações do condomínio
e forma de financiamento.
Recentemente, contudo, surgiu a
quinta pergunta e talvez a mais
importante: se a obra tem
preocupação ecológica.

Amparadas pelo surgimento

dessa nova questão, construtoras em
todo o mundo estão aderindo aos
conceitos tecnológicos do chamado
“edifício verde”. O empreendimento
com esta chancela tem a capacidade
própria de consumir menos água,
gerar menos lixo e beneficiar a saúde
e a produtividade de seus residentes,
com lucros para o governo e o
conjunto da sociedade.

Um problema a superar na fase
de lançamento e obras é que esse

tipo de construção sustentável pode
ser de 4% a 8% mais cara que a
convencional. Contudo, depois de
pronta, a tendência é reduzir em até
35% o custo de operação.

Para ser considerado verde, um
edifício precisa possuir estratégias
ambientais, como a inclusão de
artefatos elétricos que utilizem
eficientemente a energia; painéis
solares; amplas janelas que eliminem
a necessidade de iluminação artificial

durante o dia; jardins nos tetos, para
reduzir a temperatura de
apartamentos e escritórios no verão
e isolar do frio no inverno.

No Brasil, existem 70 edifícios
em processo da certificação Leed
sigla de Leadership in Energy and
Environmental Design, ou Liderança
em Energia e Projeto Ambiental, que
se baseia num sistema de pontuação
cumulativa para diversos itens de
projeto ou operação, que qualifica as
construções por seu manejo de luz e
água, disposição do lixo e qualidade
do ar em interiores.

A quantidade desses itens tende
a crescer por exigência do mercado e
porque governos municipais,
estaduais e federais discutem e
aprovam cada vez mais leis que
obrigam a redução de impactos
ambientais e maior eficiência
energética.

Em São Paulo, o Rochaverá
Corporate Towers conta com essa
certificação, oferecendo alta
performance ambiental e auto-
suficiência em energia. O
empreendimento prevê um conjunto
de quatro edifícios comerciais e está
sendo implantado na região da
Marginal Pinheiro e Berrini pela
Tishman Speyer, proprietária e
incorporadora do Rockefeller Center
e o Chrysler Center, em Nova York.

O Eldorado Business Tower, da
Gafisa, também conquistou o
certificado Leed. Ele está localizado
na Avenida das Nações Unidas,
próximo à marginal do Pinheiros e,
conforme a empresa, a preocupação
com o meio ambiente é enfatizada
em vários itens e fases da
implantação, desde a escolha do
terreno, passando pela definição do
paisagismo, consumo de energia,
tratamento de água, ventilação e
insolação natural, escolha de
materiais recicláveis e de origem
renovável, equipamentos,
comissionamento e impacto no
entorno.

Na Baixada
Santista, apesar
do aquecimento
do setor e das
construtoras
estarem
buscando novas
tecnologias,
nenhum
empreendimento
está sendo
implantado com
o selo Leed. E,
pelo que se
sabe, ainda não
há previsão para
construções que
tenham a
ecologia como
principal alvo -
apenas tímidas
iniciativas.
Apesar disso,
espera-se que
essa onda
“verde” também
invada o Litoral
Paulista em
pouco tempo,
em benefício da
comunidade
local e do meio
ambiente.

Divulgação

Rochaverá Corporate
Towers, em São Paulo:
certificação Leed, com

alta performance
ambiental e auto-

suficiência em energia

No mundo há
cerca de 1.500
empreendimentos
já certificados, com
o registro de
12.000 projetos,
distribuídos em 75
países.


