


Estar vigilante, sempre

O timista que sou, quero ter, como tenho
a esperança de que a conquista do
Brasil sediar dois megaeventos

esportivos internacionais – em 2014, a Copa
do Mundo de Futebol, envolvendo vários
Estados; e em 2016, os Jogos Olímpicos, no
Rio de Janeiro – haverá de proporcionar um
legado que será divisor de águas para que nos
tornemos e sejamos mostrados ao mundo como
Nação civilizada, o que ainda não é verdade.
É claro que em nada corroboram os
acontecimentos registrados diariamente no
País, qualquer que seja o segmento avaliado,
do social à política, da segurança à saúde, da
educação à ética, da habitação aos Direitos
Humanos, enfim, sob todos os pontos de vista.
Incrédulo comigo mesmo, chego a admitir
sérias dúvidas com relação ao otimismo
exagerado, que poderia até parecer
ingenuidade, diante de tantas evidências; mas
não temo a posição. Desta vez será diferente!
Flagrado o Mensalão, por exemplo, não se
ouve falar num eventual Mensalão II, apesar
da impunidade; denunciado o banqueiro
Daniel Dantas e exposto o seu modus

operandi, seus esquemas espúrios foram
paralisados, apesar da impunidade.
Descobertas as falcatruas do Comitê Olímpico
Brasileiro (COB), há fundamentado temor que
as práticas se repitam (leia artigo abaixo do
membro do COB, Alberto Murray Neto) –
afinal, ainda paira a impunidade. Todo
grande escândalo no Brasil, pelo menos nos
últimos anos, tem servido para depurar a
condição ética do cidadão, seja servidor
público ou não. Esta tendência, ainda que
nada tenha a ver com a teoria evolucionista
de Darwin, parece ser inexorável. Em meio a
esse contexto, é palpável que os megaeventos
quase sempre proporcionaram consigo, em
diferentes situações, alavancas de
desenvolvimento – o que, aliás, é o foco da 8ª
Bienal Internacional de Arquitetura, que
acontece em São Paulo e que destacamos em
nossa reportagem de capa. Daí a origem,
talvez, considerando tais reflexões, a minha
convicção de que desta vez será diferente.
Para que isso se torne possível, evidentemente,
é importante valorizar o ceticismo e estar
vigilante, sempre.
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Capa: fotos Sandra Netto e Divulgação.

8ª Bienal Internacional de Arquitetura, de 31

de outubro a 6 de dezembro, no Prédio da

Bienal, em São Paulo, foca as transformações

dos centros urbanos que sediam eventos de porte

internacional...........................................Pág. 12.

Capa:

Vereador Hugo Duppre apresentou requerimento ao

prefeito João Paulo Tavares Papa para viabilizar processo

de irmanação entre Santos e Castrojeriz...............Pág. 9.

Castrojeriz, no
Caminho de
Santiago: rico
patrimônio
histórico e
cultural

Que saiam os dirigentes do COB!
ALBERTO MURRAY NETO

Residencial terá
entrega antecipada
no primeiro
trimestre de 2010

Sandra Netto

Luiz Carlos Ferraz
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Cada vez mais usada para auxiliar o tratamento de

doenças autoimunes, a auto-hemoterapia estimula o

funcionamento do sistema retículo endotelial.......Pág. 10.

Autoestima

Residencial Parque dos Colibris, em Juquehy, São

Sebastião, Litoral Norte de São Paulo, executa segunda

fase, em sintonia com a Mata Atlântica.................Pág. 8.

Castell di Villa Rica, que a Construtora Macuco realiza

na Rua Carolino Rodrigues, 17, na Vila Rica, em Santos,

é um empreendimento diferenciado................Págs. 6 e 7.

Divulgação
Construção de

condomínio
utiliza madeira

certificada
com selo verde

M
inha posição contrária à
candidatura olímpica brasileira

foi pública e democrática, fosse a
cidade escolhida Rio, São Paulo,
Cuiabá, Porto Alegre, ou qualquer
outra metrópole do País. É claro que
gostaria de ver os Jogos Olímpicos
realizados no Brasil. Mas não agora.

Defendo que o vasto dinheiro
público que se gastará com essa
competição seja investido em saúde,
transporte público, alimentação,
educação, habitação, esporte para
todos e outras áreas sociais em que
somos carentes. E só depois, daqui a
alguns anos, os Jogos Olímpicos
viessem como um prêmio em razão
de o País ter conseguido debelar, ou
minimizar, suas mazelas.

Mas o fato é que o Rio sediará
os Jogos Olímpicos já em 2016. E
temos que lidar com essa realidade.
Venderam ao povo brasileiro que os
Jogos Olímpicos serão a solução dos
nossos problemas. Isso não é
verdade. Tendo em vista que o
legado dos Jogos Pan Americanos
em 2007 foi zero, enquanto o
orçamento explodiu em 1.000% e
considerando que as pessoas que
pretendem organizar as Olimpíadas

são exatamente as mesmas, nada me
faz acreditar que poderemos esperar
algo melhor. Para eles, tenho a
impressão de que os Jogos
Olímpicos não passarão, apenas, de
um grande negócio. Mas, ainda
assim, não devemos dar a causa
como perdida. Justamente pelo
passado negativo dessa mesma gente
é que caberá ao Ministério Público
Federal, ao Tribunal de Contas da
União, à Controladoria Geral da
União e ao povo fiscalizar com
verdadeiro rigor, denunciar e
processar os culpados sempre que
houver desmandos no uso do
dinheiro público.

A vitória da candidatura
olímpica não é um salvo conduto

para que os dirigentes do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) façam o
que bem quiserem com o nosso
dinheiro. Eles não têm do povo
brasileiro uma “carta branca”. Se
dessa vez as autoridades cumprirem
o que prometeram, se não houver o
mau uso de dinheiro público
(superfaturamentos e falta de
licitações públicas), se atrelado aos
Jogos Olímpicos criarem uma agenda
social em que o povo seja realmente
beneficiado pelo legado que a
competição deixará à sociedade, terá
valido à pena. Contudo, se forem
repetidos os erros e desmandos do
Pan Americano, veremos um
escândalo de proporções muito
maiores. E o Brasil levará anos para
pagar a conta. Diante dessa
preocupação, melhor será que os
atuais dirigentes do COB saiam e
dêem lugar a novas pessoas, para
aparar as arestas do esporte
olímpico nacional e resgatar a sua
credibilidade em face ao povo
brasileiro.

Alberto Murray Neto é

advogado de Paulo Roberto Murray

– Advogados, em São Paulo.

PR Murray
Alberto: é preciso resgatar a
credibilidade do COB

Construção

Construção

Opinião
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Cidade

Municípios
indutores na
região

S
 antos, São Vicente e Guarujá

serão alvo de pesquisa da

Fundação Getúlio Vargas (FGV)

visando a classificação como

municípios indutores de turismo

no Estado. As cidades poderão

ocupar o segmento “Turismo de

Sol e Praia”, um dos 12

definidos pelo Ministério do

Turismo. Em outubro, o

Ministério celebrou acordo com

a Secretaria de Estado de

Esporte, Lazer e Turismo, para

desenvolver estudo de

competitividade e inventário da

oferta turística em 16 municípios

paulistas. Atualmente, apenas a

Capital São Paulo e Ilhabela

estão enquadrados nessa

categoria. Entre outros itens, o

levantamento avaliará a

infraestrutura urbana.

A
ideia não é nova, mas será
utilizada na temporada de

cruzeiros marítimos que começou no
dia 23 de outubro no Porto de
Santos: que o turista fique um dia
em Santos, ou outra cidade da
Baixada Santista – a Costa da Mata
Atlântica, como também é chamada
a região –, antes ou depois da
viagem. Com a medida, o Santos e
Região Convention & Visitors
Bureau (Src&vb) quer sensibilizar os
822 mil passageiros que deverão
embarcar nos cruzeiros e alavancar o
turismo regional.

Para falar sobre essa estratégia o
Src&vb reuniu associados e
convidados para um café da manhã,
no Parque Balneário Hotel, no
Gonzaga, em Santos. “Temos
potencial e grande variedade de
opções para os visitantes, que
precisam ser cada vez mais
conhecidos”, afirmou Lúcia Maria
Teixeira Furlani, presidente do
Src&vb. “A região está investindo, o

Mais 24 h em Santos. Para incentivar o Turismo

setor está se profissionalizando, e há
muito a ser mostrado”.

A dirigente enfatizou que, além
do Circuito Turístico premiado pelo
Ministério do Turismo, estão sendo
identificados e elaborados novos
roteiros, como trilhas e esportes
náuticos. “Somos um pólo cultural,
científico, ecológico, de aventura,
além de um grande centro de

negócios e de eventos”, afirmou.
O Circuito Turístico é uma

parceria entre o Src&vb e o
escritório regional do Sebrae-SP e foi
criado para divulgar as atrações das
nove cidades da Baixada Santista –
Bertioga, Cubatão, Guarujá,
Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia
Grande, Santos e São Vicente.

Lúcia Teixeira revelou números e

divulgou outras ações de incremento
ao mercado, como os cursos de
capacitação para garçom e camareira
que a entidade oferecerá também em
parceria com o Sebrae-SP. Ela deu
detalhes também sobre a recepção
que será feita aos turistas antes
mesmo de a embarcação entrar no
canal do Estuário que dá acesso ao
porto e a logística para agilizar o
embarque e desembarque de
passageiros.

Outro destaque do encontro foi
a apresentação pelo publicitário
Américo Barbosa da nova logomarca
da entidade. Ela moderniza a imagem
do catavento, já adotado na
comunicação visual, mas agora
destacando nove pás, que
representam os nove Municípios
que compõem a Região
Metropolitana da Baixada Santista.

Sandra Netto
Lúcia  Teixeira: “Temos
potencial e grande variedade
de opções para os visitantes”
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A
inclusão de projetos
habitacionais da Região

Metropolitana de São Paulo no
Programa “Minha Casa Minha Vida
- Entidades” foi o tema da reunião,
em 19 de outubro, na sede da
Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU), em
São Paulo. O encontro teve a
presença do secretário de Estado da
Habitação e presidente da CDHU,
Lair Krähenbühl, a secretária
Nacional da Habitação do Ministério
das Cidades, Inês Magalhães, o
deputado estadual Ênio Tatto e
representantes de 24 movimentos
pró-moradia.

Conforme reivindicaram os
movimentos populares, o valor
disponibilizado pelo Programa
“Minha Casa Minha Vida -
Entidades” é insuficiente para a
implantação dos projetos devido

principalmente ao alto custo dos
terrenos. Mas esse não é o único
problema, pois há dificuldade das
entidades em elaborar projetos e
conseguir as aprovações necessárias.
“Não é possível um valor padrão
para todo o Brasil, precisa haver
uma diferenciação para as regiões
metropolitanas”, criticou o

Clóvis Deangelo/CDHU

Lair no
microfone,
ladeado pelo
deputado
Tatto, a
secretária
Inês e o
adjunto
Hoffman

“Minha Casa Minha Vida” em SP

secretário
Krähenbühl,
ao afirmar sua
disposição em

discutir com a Caixa Econômica
Federal uma forma de aporte por
parte do Estado para complementar
o valor padrão do programa. O
secretário também colocou a
estrutura técnica da CDHU à
disposição dos movimentos para
ajudar nas fases de projeto e
aprovações dos empreendimentos.

� Até 31 de outubro acontece em
Caraguatatuba, no Litoral Norte do
Estado, a 13ª edição dos Jogos
Regionais do Idoso (Jori). Suzano
foi a campeã dos jogos no ano
passado e desta vez é grande a
expectativa da delegação de Santos,
formada por 69 atletas, além da
comissão técnica. Santos competirá
em 12 modalidades: atletismo,
bocha, buraco, coreografia, damas,
dança de salão, dominó, malha,
natação, tênis de mesa, vôlei e
xadrez.

� Beneficiários do Programa Bolsa Família têm prazo até o dia 31 de

outubro para atualizar os dados cadastrais. O Ministério do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) informa que um

milhão e meio de famílias estão sem revisar os dados há mais de dois

anos. Para atualizar, o beneficiário deve ligar para 0800.707.2003 e se

informar sobre o órgão responsável em sua cidade. Quem não se

atualizar terá o benefício bloqueado e corre o risco de ser desligado do

programa a partir de janeiro de 2010.

� Recall da Nissan do Brasil Automóveis convoca os proprietários de

830 unidades do modelo X-Trail, fabricados entre novembro de 2008 e

setembro de 2009, para verificar o torque da porca de ajuste de folga da

caixa de direção, que pode se soltar causando a perda do controle do

veículo e eventual acidente. Será instalada uma trava no local para evitar

a soltura da peça.

� 2.720 vagas temporárias de
trabalho estão disponíveis pelo
Emprega São Paulo, no site
www.empregasaopaulo.sp.gov.br, o
sistema on-line e gratuito de
intermediação de mão-de-obra do
Governo de São Paulo. Do total,
1.187 são na capital. A maior oferta
é para repositor de mercadorias, com
695 vagas, seguida de alimentador de
linha de produção (297), atendente
de lanchonete (265) e vendedor
(179). O sistema é apoiado pelo
telefone 0800.770.7378.

A
 Assembleia Legislativa de

São Paulo aprovou em sessão

extraordinária, no dia 7 de

outubro, dois projetos elaborados

pela Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) que investigou

supostas irregularidades

praticadas por operadoras de

seguro. Os projetos seguiram

para sanção do governador.

O PL nº 445/2009, sugerido

em seu relatório pelo deputado

Fernando Capez à CPI, proíbe as

seguradoras de impor aos

segurados ou a terceiros relação de

oficinas reparadoras ou

prestadoras credenciadas de

serviços como condição para o

conserto no caso de reparação de

veículos sinistrados.

Já o PL nº 446/2009 dispõe

sobre o cadastramento de

seguradoras de sinistro de

veículos, em decorrência dos

contratos firmados com seus

segurados. Com isso, será

possível maior rigor no sistema de

controle dos veículos sinistrados,

no momento da indenização pelas

empresas seguradoras, impondo a

obrigação de realizar a

comunicação ao Departamento

Estadual de Trânsito.

Projetos coíbem abusos
Seguradoras

Direitos do consumidor são reiterados nos projetos aprovados pela AL

� Para esclarecer denúncias de
cobranças indevidas nas contas de
luz dos consumidores, a Fundação
Procon-SP convocou reunião com as
concessionárias de energia elétrica
que atuam no Estado de São Paulo.
A fundação quer saber as
providências para cessar esse tipo
de cobrança e como será feito o
ressarcimento dos valores pagos
indevidamente.

� Entre dezembro deste ano e
fevereiro de 2010 serão entregues no
Estado de São Paulo as novas salas
de videoconferência para a realização
de audiências criminais à distância.
No Litoral Paulista, além de uma
sala no Fórum de Santos, outras três
serão implantadas nos Centros de
Detenção Provisória de Praia
Grande, de São Vicente e de
Caraguatatuba.

A
SH lançou o Lumiform SH, um
sistema de fôrmas em alumínio

para paredes de concreto moldadas
in loco, que substitui os tradicionais
blocos de alvenaria e elimina as
etapas de chapisco e reboco. O
sistema está focado na demanda de
habitação para baixa renda, pois
reduz os custos e prazos da obra.

Leve e de fácil manuseio, as
fôrmas podem ser aplicadas em
diferentes projetos, como casas,
sobrados e edifícios. “A principal
vantagem está num ganho de
produtividade em torno de 85%”,
afirmou Michael Rock, diretor de

Sistema agiliza habitação
de baixa renda

desenvolvimento
da SH. “Um jogo
de fôrma pode
executar até 250
casas por ano, se
bem manuseado”.

O Lumiform
SH é fabricado
com perfis especiais de alumínio,
forrados com chapas também de
alumínio. Os painéis são montados
manualmente, sem necessidade de
mão-de-obra especializada, já com
os vãos para as janelas e portas, e
todas as instalações elétricas e
hidráulicas embutidas.

Após a
montagem, as
fôrmas são
preenchidas
com concreto e, em cerca de 12
horas, são retiradas e liberadas para
a instalação de esquadrias, pintura,
telhado e demais acabamentos.

Ganho de
produtividade

em torno de 85%

Divulgação
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Fortalecendo
ainda mais os
trabalhos com
seus parceiros
e clientes, a
Magenta
Alumínio Ltda.
recebeu no dia
24 de outubro
uma visita

técnica dos alunos da Universidade
Santa Cecília (Unisanta).
Coordenada pelos professores MSc.
arquiteto Francisco José Carol e
MSc. engenheiro Adilson Luiz
Gonçalves, a visita contemplou os
cursos de Arquitetura e Design de
Interiores da universidade.

A empresa, representada pelos
engenheiros João Magenta e Leandro

Magenta, além de uma equipe
especializada em todos os setores
produtivos, elaborou uma
apresentação que atendesse os
objetivos dos coordenadores.
Buscou-se apresentar de maneira
lúdica e interativa todo o processo
produtivo de esquadrias de alumínio,
visando fazer com que os alunos,
ao projetar ou especificar as
esquadrias, conhecessem o
produto com o qual estão
trabalhando.

Os alunos foram recebidos
com um café da manhã e em
seguida foi dado início aos
trabalhos. Inicialmente foi
apresentada a empresa, com um
breve histórico de sua fundação,
área de atuação, produção atual e

expectativa de crescimento para
2010. Na sequência, foi traçada para
os alunos o perfil da empresa, a
maneira como lida com fornecedores,
colaboradores e clientes e o sistema
administrativo.

Passando para a produção, a
Magenta Alumínio simulou todas as

etapas da produção in loco, desde a
separação do material no estoque até
a embalagem da peça pronta,
passando pelo corte, estampo,
colocação de acessórios, montagem e
instalação da esquadria. Todas as
fases foram executadas por um
profissional especializado da

empresa e da mesma maneira que
são feitas no dia a dia. Os alunos
puderam conhecer realmente a
linha de produção da empresa, do
começo ao fim.

Para finalizar, foram
apresentadas as diversas
tipologias de esquadrias, assim
como sua aplicação em um
edifício residencial. Foram
contemplados: janelas, portas,
sacadas, portões e fechamentos,

peles de vidro e sistema de
fechamento de sacadas FlexSystem,
com vidros laminados deslizantes.

Conforme destacaram os
diretores da empresa, a Magenta
considera este tipo de integração
muito importante, pois faz com que
os alunos – futuros profissionais –
possam conhecer e aplicar na prática
os ensinamentos de sala de aula.
“Agradecemos aos parceiros,
professores e alunos pela presença e
esperamos poder continuar sempre
com este projeto”, enfatizaram João
e Leandro Magenta.

A Magenta Alumínio está

localizada na Rua Luiz Gama, 93,

em Santos, telefone (13) 3233.6999,

www.magentaaluminio.com.br

magenta@magentaaluminio.com.br

Magenta Alumínio recebe visita técnica
Estudantes da Universidade Santa Cecília aprenderam in loco todas as etapas da produção de esquadrias

PARCEIROS DO PROJETO

Fotos Sandra Netto

Engenheiros João e Leandro saudaram os universitários: em seguida, eles conheceram os tipos de perfis e acompanharam a montagem passo a passo de uma janela

Os futuros arquitetos e decoradores verificaram as diversas tipologias de esquadrias, assim como a aplicação do produto pronto em um edifício residencial

Prof. Carol e equipe da Magenta
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Castell di Villa Rica
Sandra Netto

Diferenciado na
Vila Rica
OCastell di Villa Rica, um dos

empreendimentos que a
Construtora Macuco está

implantando em Santos, é um
projeto que se destaca pelos
diferenciais. Não só pela localização
privilegiada, na Rua Carolino
Rodrigues, 17, na Vila Rica, mas
pelos vários itens que oferece.
Todos os 96 apartamentos-tipo,
distribuídos em 23 andares, e as
quatro coberturas tríplex têm
varanda com churrasqueira e
poderão sofrer modificações, de
acordo com as necessidades dos
proprietários. “A flexibilidade da
planta proporciona esta
personalização dos ambientes”,
afirma o arquiteto Daniel Passos
Proença, um dos autores do projeto.
Para o engenheiro responsável pela
obra, Eduardo Augusto Saraiva, esta
característica aumenta a
responsabilidade sobre o
empreendimento devido à fuga do
padrão de todos os apartamentos
serem iguais. “É um plus da
construtora”, diz Eduardo.

Com obras iniciadas no segundo
semestre de 2007 e previsão de
entrega no primeiro trimestre de
2010 – cerca de seis meses antes do
previsto em contrato –, o
empreendimento possui unidades de
três e quatro dormitórios e notável
quantidade de áreas destinadas ao
lazer e conveniência: 44. “A marca
da Macuco é esta incorporação da
parte habitacional com a de
recreação”, salienta o engenheiro.

Distribuídas no térreo e em dois
mezaninos, as áreas de lazer incluem
desde quadras poliesportivas,
piscina, espaço gourmet, comuns em
prédios de alto padrão, até car wash

(onde o proprietário poderá lavar
seu automóvel), space office (para
receber clientes em um local
reservado, fora de seu apartamento)
e uma central delivery (onde serão
entregues encomendas, sem que o
proprietário tenha contato com os
entregadores e estes não adentrem
nas dependências do prédio).

As fundações profundas foram
executadas pela Brasfond Fundações
Especiais S. A. O projeto
determinou estacas escavadas de
grande diâmetro, escavadas
mecanicamente com o uso de lama
bentonítica, sendo executadas 65

estacas com diâmetro variando de 80
cm a 140 cm e 50 metros de
profundidade, totalizando 3.200
metros de estacas.

Cerca de 7.000 m3 de concreto
foi fornecido pela Cortesia. Segundo
informou o arquiteto Nelson
Fernandes, fator importante na fase
da concretagem foi a quantidade de
caminhões betoneiras utilizados.
Para atender de forma adequada o

volume de 150 m3 de concreto
aplicado em cada conjunto de lajes,
vigas e pilares, foi elaborado um
plano de fornecimento, com entregas
sem intervalos, para agilizar o
serviço e garantir a qualidade do
produto.

Devido à altura do edifício e o
ataque às ferragens em razão da
maresia, foi fornecido concreto de
alta resistência à compressão e

Castell di Villa Rica: entrega
antecipada para o primeiro

trimestre de 2010
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Um dos autores do projeto, arquiteto
Daniel Proença: flexibilidade da planta
proporciona personalização dos ambientes

deformação. “A longo prazo evita-se
o esmagamento da alvenaria e
protege da ação do vento”, explicou.

Para lançar o concreto na laje da
cobertura e caixa d’água, a Cortesia
utilizou bombas de longo alcance e
alta pressão. Por ser uma região
estritamente residencial, a
concretagem não poderia exceder o
horário para não incomodar a
vizinhança e atender a preocupação
do cliente.

A ArcelorMittal atendeu a obra
com vergalhões, arames, pregos,
telas soldadas, espaçadores,
enquanto os blocos em concreto de
vedação foram fornecidos pela
Bechelli.

Daniel Proença enfatizou que o
projeto arquitetônico quis dar à
fachada do Castell di Villa Rica um
ar de modernidade com o estilo
inglês contemporâneo. A opção
utilizada foi a cerâmica Gail que se
assemelha a tijolo aparente – típico
dos prédios ingleses do início do
século passado – e foi produzida
com exclusividade para se chegar a
uma cor bem aproximada a de um
“tijolo queimado”. Com esta
cerâmica foi feita uma composição
com massa raspada.

Para a fachada, a Cerâmica Gail
forneceu cerca de 6.000 m2 da
cerâmica 2109 1305 Vermelho Flash,
da coleção Arquitetura Natural. na
garagem, 2.000 m2 da cerâmica 1009
9130 Rústico Topázio e 1009 9140
Rústico Royal.

O arquiteto acrescentou que as
esquadrias, gradis e detalhes da
fachada são brancos, para dar um ar
de leveza e sobressaltar a cerâmica
de tom avermelhado. Todas as
esquadrias foram feitas em alumínio
Alcoa, da linha Suprema, e foram
executadas pela Metalúrgica São
Vicente. A empresa também fez a

colocação dos contramarcos.
Os trabalhos em gesso foram

elaborados pela Gesso Lupa, no hall
social, área de lazer (mezaninos 3 e 4
), onde os tetos foram rebaixados
com decoração exclusiva. Nos
apartamentos os serviços seguem o
padrão de qualidade Macuco e
muitos moradores optaram por um
projeto de gesso exclusivo.

Os serviços de pintura foram
executados pela Maranduba & Cia.
A empresa é formada por sete
irmãos e todos são pintores
profissionais. Orlando, Adelmo,
José Carlos e Giovan, sob a
coordenação de Hugo Maranduba,
atuam no mercado desde 1996.

Segundo Hugo, a parceria com a
Construtora Macuco consiste na
execução de todo serviço de pintura
interna dos apartamentos, áreas
comuns e de lazer, demarcação de
bombeiros, vagas de estacionamento,
piso e textura nas paredes das
garagens. “Toda a pintura de um
prédio com as características do
Castell di Villa Rica pode levar até
seis meses para ficar pronta, levando
em conta a qualidade da tinta que a
construtora utiliza e também a mão-

de-obra”,
comentou. “Em
13 anos
trabalhando com
as principais
construtoras de
Santos, nunca
perdemos um
contrato. É muito
difícil ter uma

empresa que faça pintura com o
mesmo capricho que a Maranduba”,
orgulha-se Hugo.

Os vidros dos apartamentos são
todos incolores, 6 mm na sala, 4 mm
nos dormitórios e mini boreau, nas
cozinhas e banheiros, e foram
fornecidos pela Recyglass.

Na parte hidráulica, o edifício
contempla água quente em todas as
torneiras. O serviço que está sendo
executado pela Bento & Santos, e
conforme destacou o diretor Agessi,
toda a tubulação é em cobre, com a
instalação de aquecedor de
passagem.

A Impermec fez toda a
impermeabilização nas áreas frias,
envolvendo banheiros, áreas de
serviço e cozinhas, áreas de lazer,
piscina, sauna, com utilização de
mantas da Viapol.

Os serviços de elétrica foram
realizados pela empreiteira Vital &
Rodrigues, que atua há 30 anos no
mercado. Conforme informou o
diretor Cláudio de Oliveira
Rodrigues, as instalações são
flexíveis, para que atendam qualquer
tipo de layout, envolvendo elétrica,
interfone e telefonia.

A empresa também executou o
sistema de para-raio, com
aterramento total da estrutura do
prédio; foi responsável pela
montagem e instalação de
equipamentos de proteção a
incêndio, como a iluminação de
emergência conjugada com a
iluminação normal; e realizou os
caminhamentos, passagem de cabos
e ligações dos sistemas de força,
TVs a cabo e convencional,
instalação das alimentações no
painel de distribuição de alta e baixa
tensão na cabine primária; guarita;
sistema de ventilação forçada dos
wcs, iluminação e comunicação dos
elevadores; sensores de presença, e
bombas de recalque e drenagem.

O Castell de Villa Rica está com
quase todos seus apartamentos
vendidos, o que demonstra a
receptividade do empreendimento.
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POR FLÁVIA FERRAZ

L IVROS

Dicas e sugestões para

flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br

Arquitetu-

ra

contempo-

rânea -

Uma

história

concisa |

Diane

Ghirardo

| Editora:

WMF

Martins Fontes | R$ 71,30

Diane Ghirardo examina o
universo arquitetônico do último
quarto do século XX e suas
teorias no contexto das questões
sociais e políticas. Ao se
concentrar nos chamados
megaprojetos, a autora os toma
como paradigmas para sua
discussão.

O último

capítulo da

arquitec-

tura

moderna |

Leonardo

Benevolo |

Editora:

Edições 70

| R$ 94,00

Neste livro, o mais conhecido
estudioso italiano da história da
arquitetura analisa como nas
últimas décadas o Movimento
Moderno difunde-se por todo o
mundo, acumula resultados
numerosos e variados, e divide-se
em numerosas propostas e
correntes.

Antoni Gaudi

- Obra

completa |

Aurora Cuito

e Cristina

Montes |

Editora: Evergreen Paisagem |

R$ 59,90

Com a apresentação de
Daniel Giralt-Miracle, a edição
bilíngue traz imagens coloridas
dos trabalhos do grande arquiteto
catalão, e uma cronologia da vida
e obra de um dos artistas mais
originais e importantes do século
XX. Um livro essencial para
aqueles que desejam conhecer
melhor sua obra.

Divulgação

S
ituado em Juquehy, uma das
praias que mais se valoriza no

Município de São Sebastião, no
Litoral Norte de São Paulo, o
Residencial Parque dos Colibris
executa a sua segunda fase, com
entrega programada para julho de
2010. Implantado numa área de
40.744 m2, o Parque dos Colibris foi

Parque dos Colibris

Sintonia com a
Mata Atlântica

projetado para suprir necessidades
de conforto e segurança e sua
construção se destaca pela
preocupação ecológica. Assim, além
de o projeto preservar a Mata
Atlântica do entorno, o
empreendimento utiliza madeira
certificada com selo verde.

A área de lazer coletiva inclui
piscinas, adulto e infantil, salão de
festas, e se integra ao projeto
arquitetônico do condomínio, que
também contempla um projeto
paisagístico com espécies nativas.

Condomínio em Juquehy

exibe casas emolduradas

por área verde

Projeto incorpora
preocupação ecológica

Brasil na rota de Copenhague

AConferência das Nações
Unidas sobre Mudanças
Climáticas (COP15) será

realizada em Copenhague, capital da
Dinamarca, de 7 a 18 de dezembro, e
deverá definir o novo acordo global
para o clima que passará a vigorar
com o fim do Protocolo de Kyoto,
em 2011.

O debate acontecerá em meio ao
registro de várias catástrofes
naturais em pontos diferentes do
planeta, quase todas associadas às
mudanças climáticas, possivelmente
geradas pelo efeito estufa
decorrentes das emissões de gases
do tipo CO2.

O entendimento é que o sucesso
do acordo é vital para evitar
catástrofes de âmbito mundial.
Afinal, a continuar o agravamento
das mudanças climáticas, são
projetadas migrações em massa,
secas e falta de água, capazes de
provocar tensões e conflitos
nacionais e internacionais.

O que as entidades ambientais
pretendem alertar na COP15 é que
hoje, pelo menos por enquanto, o
aquecimento global não está na
agenda do Conselho de Segurança da
ONU. Contudo, poderá estar em
pauta no futuro se os países não
aprenderem a viver sem as emissões
de CO2.

Caso o tratado de Copenhague
seja acatado, uma das exigências será
que os países mais ricos reconheçam
que têm obrigações com os mais

pobres. E, da mesma forma, as
nações mais pobres deverão
reconhecer que as mudanças
climáticas são um problema global e

FELIPE REIS

Reprodução

Brasil é um dos
cinco maiores
emissores de

gases do efeito
estufa do mundo:

pressão para
controlar

desmatamento

As 23 casas da segunda fase são
isoladas e emolduradas por uma área
verde de 25.500 m2. As unidades de
64 m2 são dotadas de 2 quartos,
banheiro, sala, cozinha área de
serviço, churrasqueira privativa e 2

vagas de autos junto a casa.
O financiamento é direto com a

construtora, que montou no local
uma casa decorada. Mapa com a
localização e mais informações no
site www.residencialcolibris.com.br

que exige uma solução global, na qual
todos têm um papel a cumprir.

Entre as propostas que serão
debatidas em Copenhague, a

pretensão é que os países
desenvolvidos concordem em
promover reduções ambiciosas em
suas emissões, da ordem de 25% a
40%, até 2020. E também garantam
o fornecimento de recursos
financeiros e tecnológicos para que
os países pobres possam, da mesma
forma, considerando seus níveis de
desenvolvimento, reduzir níveis
globais de emissões, assim como
mudar o perfil dessas emissões.

O Brasil se encontra entre os
cinco maiores emissores de gases do
efeito estufa do mundo e é
fortemente pressionado pelos países
ricos a adotar metas concretas de
redução de CO2. Isso incluiria uma
diminuição drástica do coeficiente de
desmatamento da Amazônia, por
meio de mecanismos de REDD
(Redução de Emissões por
Desmatamento e Degradação).

D
 uas filiais da Basf S.A. foram

autuadas e multadas em mais

de R$ 470 mil pelo Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis

(Ibama). Na ação o Ibama

apreendeu em Ibiporã, no Paraná,

99 sacos de 15 kg do agrotóxico

Granutox 150 G, que utiliza o

ingrediente ativo Forato. Amostras

do produto foram encaminhadas

para análise. A fiscalização

continua em outras empresas que

trabalham com agrotóxicos nos

Ibama multa filiais da Basf

Estados do Paraná, São Paulo e

Minas Gerais.

O Forato, utilizado no

Granutox 150 G, foi um dos

selecionados para ser reavaliado

devido a indícios de danos

ambientais constatados por meio

de restrições de uso, banimentos e

cancelamentos em outros países.

Uma das reavaliações do

ingrediente ativo foi conduzida

pela Agência de Proteção

Ambiental dos Estados Unidos

(EPA).



Cidade-irmã

de Santos?

Cidade-irmã

de Santos?

Tem grande mérito
a iniciativa do
vereador Hugo
Duppre, líder do
PMN na Câmara de

Santos, que apresentou
requerimento ao prefeito João Paulo
Tavares Papa para que determine
estudos no sentido de viabilizar
processo de irmanação com a cidade
de Castrojeriz, na Província de
Burgos, na Espanha.

Como sabem todos os
peregrinos, Castrojeriz é uma cidade
medieval cortada pelo Caminho de

Ruínas do Monastério de San
Antón, século XV: primeiro

monumento que o peregrino
avista ao chegar à Castrojeriz

La Colegiata: construção teve
início em 1214 por

determinação de Berenguela la
Grande, rainha de Castilla y León

JOSÉ ROBERTO LISBÔA JÚNIOR Santiago de Compostela, com origem
no século XII. Sua população é
estimada em 1.105 pessoas, que,
como a maioria dos povos
castelhanos, aumenta no Verão e
diminui no Inverno.

Ao justificar a irmanação, o
vereador alegou que, “além da rica
arquitetura, com igrejas
monumentais, três conventos,
diferentes hospedarias para os
peregrinos e ativo comércio,
Castrojeriz cada vez mais se
consolida como destino cultural e
turístico, não só de espanhóis e
habitantes da Comunidade Europeia,
mas de pessoas de todo mundo”.

Hugo Duppre tomou
conhecimento do interesse no
processo de irmanação por meu
intermédio, que, na condição de
hospitaleiro voluntário no Refúgio
de Castrojeriz, conversei sobre o
assunto com a alcadesa local, Maria
Beatriz Francés Pérez, em julho
passado, durante as comemorações
do Dia de Santiago – e ela
demonstrou interesse.

Caso a irmanação se concretize
será um posso importante para
fortalecer ainda mais os laços de
Santos com Espanha e o Caminho de
Santiago. Ao fazer a proposta, o
vereador destacou que Santos é
Cidade-Irmã de 14 Municípios de
vários países, mas nenhum da
Espanha, apesar do significativo
contingente de imigrantes espanhóis
que mora em Santos.

A proposta seguiu para a
Assessoria de Relações
Internacionais da Prefeitura, que
atua junto ao gabinete do prefeito
Papa.

Fotos Luiz Carlos Ferraz
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A
 Clínica Filetti, de Santos,

dirigida pelos irmãos médicos

veterinários Eduardo e Celso

Ribeiro Filetti, realiza dia 31 de

outubro mais uma edição da

campanha por uma cidade mais

limpa. A ação acontecerá em frente

a clinica, na Rua Almirante

Tamandaré, 273, onde estão

programadas diversas atividades.

Segundo explicou Eduardo

Filetti, o objetivo é conscientizar as

pessoas que possuem animais de

estimação para a necessidade de

coletar as fezes feitas na rua e

mostrar que é possível viver em

uma cidade mais limpa. Para isso,

haverá a distribuição de folhetos

educativos e brindes, como sacos

para coleta de fezes.

Na primeira versão da

companha, em agosto passado,

foram distribuídos mais de 3.000

cata-totô (cata-fezes). Outra ação

da campanha visa a vermifugação

gratuita, para prevenir doenças.

Curso – A Clínica Filetti está

formando mais uma turma do

Curso de Auxiliar de Veterinária.

As aulas são ministradas pelos

médicos veterinários Eduardo e

Celso Filetti as terças e quintas-

feiras, das 20 às 21h30, no

auditório da clínica.

O curso é totalmente

apostilado e destinado a pessoas a

partir dos 14 anos, sem limite de

idade. “Basta gostar de animais”,

afirmou Eduardo Filetti, ao

destacar que as aulas são práticas

e teóricas, proporcionam noções

de como lidar com animais

domésticos e silvestres, e incluem

estágio na própria clínica.

Campanha por uma
cidade mais limpa

Divulgação

A
SBR trouxe da Itália a
tecnologia para a produção de

placas cimentícias de revestimento e
lançou a linha Ecopietra, disponível
em diferentes tamanhos para
diversas aplicações. Ela é fabricada
com agregados naturais, originários
da reciclagem de resíduos de pedras
nobres, como mármore, granito,
quartzo e quartzito. São 18 modelos
com várias combinações de

Ecopieatra:
revestimento
personalizado

Agregado de pedras nobres

materiais, que podem ter como
opção de acabamento escovado,
fosco ou com brilho. A linha também
admite a personalização de peças,
com o cliente escolhendo os
materiais para criar seu próprio
modelo de piso, gerando cores e
desenhos originais e exclusivos.

Metrópole



Mais mulheres são
dependentes do álcool

O
Ministério da Saúde divulgou
pesquisa que aponta que

10,5% das mulheres brasileiras
consomem bebidas alcoólicas em
excesso. Os dados foram obtidos
por meio da Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para Doenças
Crônicas por Inquérito Telefônico e
mostram que os números coletados
em 2008 superam os registros de
anos anteriores, quando os
indicadores não chegaram aos 9%.

Para Adriano Alves, diretor da
Central Terapêutica, o aumento no
número de mulheres que sofrem com
o problema do alcoolismo ou
dependência química também está
ligado às transformações sociais que
aconteceram ao longo das últimas
décadas. “Hoje as mulheres não
apenas conseguiram igualdade em
questões positivas, como o espaço
no mercado de trabalho, o respeito a
seus direitos e a independência
financeira, mas também acabaram se
igualando no que se refere ao
consumo de álcool e drogas”,
esclarece.

Embora a incidência do
alcoolismo seja maior entre os
homens, que atualmente
representam 2/3 dos casos no país,
preocupa o crescimento dos
registros de abuso alcoólico pelo
público feminino. Afinal, conforme
demonstram vários estudos, as
mulheres desenvolvem problemas de

saúde relacionados à bebida com
mais facilidade do que os homens,
mesmo consumindo menores
quantidades de álcool por um
período de tempo mais curto.

Além da predisposição para
adquirir doenças como hepatite,
cirrose, hipertensão, cardiopatias,
pancreatite, câncer na boca, garganta,
cordas vocais e esôfago, que são
comuns aos dependentes de álcool, a
mulher fica mais suscetível ao câncer
de mama e distúrbios emocionais.
“O motivo é que em nossa sociedade
prevalece o mito de que o alcoolismo
é sinônimo de fraqueza moral. Para a
mulher, isso representa o
comprometimento de seu papel
como mãe e esposa. Por isso é tão
difícil admitir que precisa de ajuda, o
que só faz piorar a situação”, disse
Alves.

Mas não só quem faz a ingestão
excessiva do álcool corre riscos de
saúde. Algumas crianças nascem com
anormalidades físicas, mentais e
comportamentais devido à
dependência de suas mães durante a
gravidez. “O ideal é que uma mulher
grávida nunca beba”, alerta o diretor
da Central Terapêutica. “Mas se ela
tiver dificuldades em se controlar, é
melhor que procure auxílio o quanto
antes”. Ele acrescenta, contudo, que
o tratamento específico do
alcoolismo feminino no Brasil ainda
é escasso.
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� Mimo com toque especial, a

Brilho Infinito criou um alfinete

em ouro branco com pingentes,

sendo um deles de diamante

produzido a partir do cabelo –

que pode ser do bebê ou dos

pais. O processo de produção é

chamado de HPHT (High

Pressure, High Temperature) e

submete o carbono contido no

cabelo a alta pressão e

temperatura, recriando as

condições em que o diamante

natural é desenvolvido.

C
inco mil hectares de área
preservada, o Parque Estadual

Marinho Laje de Santos, na costa do
Estado de São Paulo, é o tema do
livro Laje de Santos, Laje dos

Sonhos (Laje Viva/Editora Globo). A
rica biodiversidade do santuário é
mostrada em 156 imagens e 10

Biodiversidade da Laje de Santos

artigos, escritos por oceanógrafos,
biólogos, zoólogos e especialistas
que conhecem a região. A Laje de
Santos é refúgio de baleias,
golfinhos, tartarugas marinhas,
grandes cardumes de peixes,
pássaros, raias-jamanta. O livro foi
organizado por Guilherme Kodja

Tebecherani, Ana Paula Balboni
Pinto e Osmar J. Luiz Jr e marca o
trabalho do Instituto Laje Viva,
engajado na proteção da Laje de
Santos contra a pesca ilegal e que
desenvolve trabalhos educacionais e
científicos para dar suporte ao
manejo sustentável do parque.

Belas imagens e textos
escritos por especialistas

C
ercada de polêmica, que envolve
profissionais da saúde que

garantem sua inexistência e pacientes
que afirmam ter sido ajudados por
essa prática, a auto-hemoterapia
consiste na retirada de uma pequena
quantidade de sangue – que pode
variar entre 5 e 20 ml – da veia do
paciente, para logo em seguida ser
reintroduzida no próprio músculo.

O objetivo, segundo explicam os
que defendem a auto-hemoterapia, é
estimular o funcionamento do
sistema retículo endotelial. Esse
sistema tem a função de formar
anticorpos para promover a
fagocitose de organismos estranhos,
assim como estimular a produção
dos macrófagos, que,
quadruplicados, limpam os vírus,
bactérias, células cancerígenas e
sangue coagulado do organismo.

A técnica é simples e barata –
em torno de 10 reais por aplicação:
por meio de uma seringa, o sangue é
retirado de uma veia, comumente da
prega do cotovelo, e aplicado no
músculo, braço ou nádega. O sangue,
por ser um tecido orgânico, em
contato com o músculo, que é um
tecido extra-vascular, desencadeia
uma reação de rejeição, incentivando
o retículo endotelial. A medula óssea
produz mais monócitos que vão
colonizar os tecidos orgânicos e
recebem então a denominação de
macrófagos. Conforme constatado
em exames de laboratório, antes da
aplicação do sangue, a contagem dos
macrófagos gira em média em torno
de 5%. Após a aplicação a taxa sobe
e ao fim de 8 horas chega a 22%,
permanecendo durante 5 dias entre
20 e 22% para voltar aos 5% ao fim
de 7 dias. A volta aos 5% ocorre
quando não há sangue no músculo.

Embora desaprovada pela
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária brasileira (Anvisa) e pelo
Conselho de Medicina do Brasil, o
método tem defensores que afirmam
ser possível ajudar no tratamento de
doenças infecciosas, como acne,
hepatite, pneumonia, toxoplasmose;
alérgicas, como asma, bronquite,
alergias; doenças autoimunes, como
artrite, esclerose; gangrenas, corpos
estranhos miomas e até câncer.

Sobre a auto-

hemoterapia

Atividade do Instituto Laje Viva dá suporte ao manejo sustentável do parque

Brilho Infinito: eternizar
lembranças com o diamante

Divulgação

Divulgação

Reprodução

5 a 20 ml de sangue:
da veia para o
músculo

� A ACT Cosméticos (Advanced Cosmetic

Technologies) traz para o Brasil a

Bodyography Professional Cosmetics, sucesso

entre profissionais de maquiagem e

dermatologistas, e que tem como princípio “a beleza

com consciência”. Entre as ações, a empresa não faz

testes em animais e suas embalagens são recicláveis.

Bodyography Professional
Cosmetics: beleza com consciência
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Petrônio Cinque

� Com a presença de Hugh

Parker, uma das maiores

autoridades do mundo em

poluição marítima, Santos sedia

a Conferência Marítima 2009, no

dia 5 de novembro, no centro de

convenções do Hotel Parque

Balneário.

� Até 23 de dezembro, a
Academia Paulista de Letras
(APL) aceita inscrições para a
cadeira 25, vaga desde a morte de
Pedro Kassab. Enviar currículo e
exemplar de livro publicado à
APL, no Largo do Arouche, 312/
324, São Paulo.

� Congratulações ao parceiro

Alberto Murray Neto, sócio de

PR Murray Advogados, de São

Paulo, selecionado pela

publicação inglesa “Who’s Who

Legal 2009", entre os mais

destacados advogados

societários do Brasil.

� Museu do Café, em Santos,
expõe “O intercâmbio entre as
culturas – França e Brasil – cafés,
feiras e ciência”, destacando a
influência francesa na chegada do
café ao Brasil. O Museu do Café
fica no prédio da Bolsa Oficial de
Café, no Centro Histórico.

� Exposição multimídia

“Omistériootempoempoesias”,

do artista Cacau Brasil, marca a

utilização da passarela da

Estação da Luz, no Centro de

São Paulo, como uma extensão

do Museu da Língua Portuguesa,

que co-realiza a mostra até 25 de

janeiro de 2010.

� Iniciativa da Associação
Paulista de Municípios (APM),
de 3 a 5 de novembro, o 10º
Congresso Brasileiro de
Tecnologia da Informação para os
Municípios movimenta o
Shopping Frei Caneca, Sampa.

� Vagner Bartié expõe até 15 de

novembro 53 portraits, na

Pinacoteca Benedicto Calixto, em

Santos, com renda da venda das

fotos em prol da Associação

Equoterapia. Produção dos

modelos por Rubinho Gonçalves

de Souza.

� Coincidindo com as
homenagens ao Dia de Finados, 2
de novembro, a Memorial
Necrópole Ecumênica, de Santos,
além de programar duas missas
nos jardins da necrópole, abertas
à comunidade, inaugurou serviço
inédito de entrega de flores on-

line, com transmissão ao vivo
pela Internet, mediante senha.
Mais um dos muitos diferenciais
da necrópole mais alta do mundo.

Glamour social: Ricardo Aly e Vera Martins

Alex Mendes, diretor do
Hotel Parque Balneário,

junto ao painel de fotos da
família. Com o fundamental
apoio do empresário, Santos

sediará em 2010 encontro
dos colunistas sociais do

Estado de São Paulo. A
parceria com a Apacos foi
confirmada por Alex, que

garantiu as tradicionais instalações do cinco estrelas, em plena Praia do
Gonzaga – exatamente o berço de fundação da Apacos, que completará 21

anos de atividades. Entre outros contatos já feitos para viabilizar o encontro,
a secretária de Turismo de Santos, Wânia Seixas, garantiu  apoio logístico.

Sandra Netto

Vera Ambrozi: dicas de estilo para
quem não quer correr o risco de errar

Sandra Netto

Flashes da Semana Ceciliana, da Unisanta:
prof. Robson Bastos, Fred e André Kfouri.
Abaixo, professora Marcia Okida, ladeada

por Daniel Roda, Edu Tachotcho.

Betinho

20º congresso anual dos colunistas sociais da Apacos,

movimentou de 2 a 4 de outubro o Royal Palm Plaza Resort,

de Campinas – que disponibilizou sua ampla

infraestrutura, Malo Clinic Spa, e muito

entretenimento para todas as idades. Perfeitos

anfitriões, os empresários Armindo Dias e o filho

Antônio Dias, muito bem assessorados por

Ricardo Aly, diretor do departamento comercial.

Congressistas se hospedarem no The Palms, a

ala VIP do resort, e participaram da

programação conduzida com perfeição pelo

presidente da Apacos, Ovadia Saadia e as vice-

presidentes Vera Martins, também presidente da

Febracos, a federação brasileira dos colunistas,

e Clara Faria. Noites de gala, com merecidas

homenagens, gastronomia internacional e show

do cantor Roy Caetano. Encerramento com

sorteio de brindes trazidos pelos colunistas de

suas regiões. Mais no

www.blogdasandranetto.zip.net

Fotos Sandra Netto

Equipe de futsal da
Cortesia Concreto,
campeã da IV Copa
do Sindicato dos
Rodoviários: em pé,
Gilson, Ricardo,
Walney, Henrique e
Nilson; agachados,
Fabinho, Gustavo,
Marcel, Alexandre,
Paulo e Júnior.

Léa Xavier e a filha Marcella: amiga
jornalista comemorou idade nova em

meio a desfile exclusivo da Ozonio Fit.

Álbum  Léa Xavier

Encontro no Rotary
Santos Gonzaga:
atrás, o presidente
Orlando Rollo,
Danilo Spironelli e
Roberto Luiz Barroso
Filho; na frente,
Marli Diniz, Ronaldo
Varella, Hortência
Benette e Roberto
Coutinho Neto.

Luiz Carlos Ferraz
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Arquitetura

E
COS Urbanos é o tema da

8ª Bienal Internacional de

Arquitetura, que acontece

de 31 de outubro a 6 de

dezembro, no Prédio da Bienal, no

Parque Ibirapuera, em São Paulo. A

proposta está voltada às grandes

transformações dos centros urbanos

que sediam eventos de porte

internacional, como a Copa do

Mundo de Futebol, que no Brasil

está programada para 2014, e os

Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro,

em 2016.

ECOS, no caso, é a sigla de

Espacialidade, Conectividade,

Originalidade e Sustentabilidade,

questões que definem os quatro

eixos que norteiam o conceito dessas

mudanças, como explica a arquiteta

Rosana Ferrari, presidente executiva

da 8ª BIA e presidente do Instituto

de Arquitetos do Brasil, o IAB/SP.

Ao seu lado neste projeto estão os

arquitetos Demetre Anastassakis,

como diretor executivo, e Bruno

Padovano, curador cultural.

Em 28.000 m2, arquitetos

brasileiros e de vários países irão

expor seus trabalhos valorizando o

conteúdo coletivo da produção

intelectual, artística e técnica, na

busca de um futuro sustentável para

as cidades e para o planeta. Já estão

confirmados projetos da Argentina,

Alemanha, França, Holanda, Hong

Kong, Itália e Portugal.

Os megaeventos geram

oportunidades para acelerar o

crescimento e o desenvolvimento

das cidades-sede, dão visibilidade

internacional ao país, estimulam

novos empreendimentos e

movimentam a economia. Além

disso, implicam em grandes obras,

impulsionam melhoria da

infraestrutura e dos transportes

urbanos, deixando um legado às

comunidades locais e à população.

Nesse sentido, a escolha do

Brasil como sede da Copa de 2014 e

do Rio de Janeiro dos Jogos

Olímpicos de 2016 abre um debate

mais amplo que o esportivo, e traz

ao cidadão importantes benfeitorias,

que vão do planejamento urbano,

transportes, logística, comunicação,

até a arquitetura de novos edifícios,

iluminação, mobiliário, interiores e

paisagismo de espaços públicos,

resultando na construção de uma

Bienal avalia impacto de megaeventos

8ª BIA repensa formas de planejar e projetar espaços de uso humano, para diminuir
os impactos negativos no meio ambiente e promover uma sociedade saudável

nova infraestrutura urbana e
metropolitana.

Um dos objetivos da 8ª BIA é a
democratização do acesso do grande
público a produção arquitetônica e
urbanística. A pretensão é estar mais
próxima da realidade dos moradores
e mostrar a eles o quanto esses
elementos interferem em seu
cotidiano, com exposição de
projetos desenvolvidos pelas
Prefeituras das cidades da Região
Metropolitana de São Paulo, que
visam a melhoria da qualidade de
vida de seus cidadãos.

Para isso, serão apresentados
projetos já realizados em grandes
metrópoles e que, após grandes
eventos esportivos, trouxeram para
seus cidadãos soluções reais de
melhoria do habitat humano. A
expectativa também é instigar
estudantes nacionais e estrangeiros a
criar projetos sustentáveis, que
tragam soluções urbanísticas e gerem
maior integração entre arquitetos e
cidadãos. Como, por exemplo, as
exposições de projetos sustentáveis
desenvolvidas por estudantes para
áreas públicas.

A
 realização da 8ª Bienal

Internacional de Arquitetura

utilizará recursos para causar o

menor impacto ambiental possível,

com a utilização de materiais

sustentáveis em suas instalações.

O foco é na Educação Ambiental e

a Responsabilidade Social, por

meio da inclusão social de pessoas

com deficiência e geração de

emprego e renda para a

população local.

O tema sustentabilidade

Projeto
sustentável

abrangerá desde a análise e

planejamento do projeto até sua

execução. Segundo os

organizadores, eventos com o

porte da 8ª BIA cooperam com as

demandas inerentes às questões do

meio ambiente, na medida em que

reúnem em um só lugar toda a

cadeia produtiva, gerando

negócios e empregos.

Todo o material utilizado na

montagem dos espaços está sendo

pensado para minimizar impactos

ambientais. Na desmontagem do

evento, os materiais serão

adequadamente recolhidos, num

processo específico de gestão de

resíduos com inclusão social, para

ser reaproveitado e reciclado.

Serviço – A 8ª Bienal Internacional de Arquitetura ficará aberta de terça a

quinta, das 12 às 22 horas, sextas, sábados, domingos e feriados, das 10 às

22 horas, ingressos custam R$12,00, sendo que a entrada é gratuita às

terças.

Problemas

urbanos crônicos

tendem a ser

solucionados

com os

megaeventos, que

geram

oportunidades

para acelerar o

crescimento e o

desenvolvimento

das cidades-sede

Reprodução


