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O Fórum Urbano Mundial 5 aconteceu de 22 a 26 de
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Restaurante Old Harbour, do Parque Balneário Hotel:
o melhor da cozinha nacional e internacional
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Entre as
mudanças,

nas fachadas
haverá

limitação no
tamanho de

placas

Parque Balneário Hotel, no Gonzaga, em Santos, sediou
o Congresso 2010 da Apacos, Associação Paulista dos
Colunistas Sociais..........................................Págs. 10 e 11.
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Um projeto melhor

O projeto da ponte estaiada sobre
o Canal do Estuário, ligando
Santos a Guarujá, tem falhas

evidentes e, do jeito como foi
concebido, não deve seguir avante.
Claro que não há dúvida sobre a
urgência de uma ligação rápida e
eficiente entre as duas cidades, mas o
contexto em que é produzido, no
afogadilho de um ano eleitoral, revela
que não contempla as necessidades de
desenvolvimento e integração da Região
Metropolitana da Baixada Santista. Ou
seja, é um projeto que exigirá futuros
investimentos na infraestrutura viária
do Litoral do Estado de São Paulo! Sua
concepção, por exemplo, não permite o
funcionamento de uma ciclovia – um
meio de transporte cada vez mais
presente na região, seja pela facilidade,
economia e preservação do meio

ambiente –, o que obrigará que milhares
de ciclistas continuem a utilizar o
precário sistema de balsas... A estrutura,
por outro lado, não prevê a implantação
do projeto do Veículo Leve sobre
Trilhos, o prometido VLT, que um dia
sairá do papel e exigirá que seu trajeto
inclua uma linha para o transporte
coletivo entre Santos e Guarujá. Sua
localização também não é a melhor para
o crescente transporte de cargas ao
porto, impactando o bairro da Ponta da
Praia, em Santos, que quer enfatizar
sua vocação residencial. O projeto não
prevê sequer uma faixa para o trânsito
de pedestres (exigindo o uso do sistema
de barcas), o que, aliás, seria grande
atrativo turístico – como acontece nas
pontes famosas em todo o mundo. Pela
importância da ligação, enfim, é exigível
um projeto melhor.

OpiniãoOpiniãoOpiniãoOpiniãoOpinião

Tem gente que
não tem o
senso do
ridículo.

Choveu
muito no Rio
de Janeiro. A
exemplo do
que ocorre com
a maioria das

capitais brasileiras, a cidade carioca
mostrou que não está preparada
para suportar essas intempéries.

Culpa da natureza? Um pouco.
Culpa das pessoas? Bastante.

Entra ano, sai ano e cada vez que
despencam sobre o Brasil essas
trombas d’água, as consequências
são as mesmas. Ruas alagadas,
estado de calamidade pública,
pessoas mortas, feridas, almas
partidas.

Nos casos do Rio de Janeiro e
São Paulo, nossas duas maiores
metrópoles, tenho a impressão de
que tudo o que os governantes
fazem é rezar para que não chova
muito. Após tantos anos, não vemos
algum mandatário que tenha
enfrentado o problema e tomado

providências para que, senão
resolver, minimizar os efeitos das
chuvas. É claro que a engenharia
moderna oferece soluções para isso.

Evidente que ao ver o estado
calamitoso do Rio de Janeiro, todos
questionaram se a cidade estaria
mesmo preparada para receber a
Copa do Mundo e os Jogos
Olímpicos.

Curiosa foi a resposta de Carlos
Arthur Nuzman. Afirmou o nosso
pagé olímpico que os Jogos estão
programados para um período sem
chuvas. E que o Comitê
Internacional Olímpico (CIO) teria
gostado das providências que a
Cidade teria tomado para superar as
inundações. Que providências? O
prefeito Eduardo Paes pedir para as
pessoas não saírem de casa é algo
para ser aplaudido? Genial a solução
encontrada pelo alcaide.

Nuzman não parece estar
preocupado com a infraestrutura da
cidade. Apenas está cruzando seus
dedinhos, desde já, para que durante
os Jogos, em 2016, não caia um
único pingo d’água. E dizer que o
CIO ficou contente com as medidas
tomadas pela Prefeitura é tentar
encaixar nos nossos narizes aquela

bolinha vermelha que os palhaços
usam em suas apresentações.

Não entendo porque as pessoas
precisam ser artificiais, falar
bobagens, embonecar-se, esforçar-se
para fazer parecer que nada de
errado aconteceu no Rio de Janeiro,
que o CIO está feliz com tudo isso.

Deveria o cartola ter se unido ao
desespero dos desabrigados e
utilizar sua posição olímpica para
exigir das autoridades uma solução
para isso. Ele teria legitimidade para
fazê-lo, pois, afinal, ao Rio foi dada
a solene incumbência de organizar o
maior evento esportivo do planeta.
Contudo, para defender os
interesses do povo, dos atletas e
indispor-se com o governador e com
o prefeito, tem que se ter muita
coragem. Há de se ter independência.

Em vez disso, acaba dando
declarações bobas, que lhe fazem
cair sobre sua cabeça uma chuva de
críticas, como todas que ouço.

Nuzman conseguiu ser,
novamente, mais uma unanimidade
na crônica esportiva brasileira.

Alberto Murray Neto é
advogado do escritório Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.
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Cidade

Santos despertou interesse no
Seatrade Cruise Shipping
Convention, a maior feira das

companhias de cruzeiros marítimos
do mundo, realizada em março, em
Miami, nos Estados Unidos. A
cidade participou no estande da

Santos divulga projetos e atrações
Embratur e foi representada pela
secretária de Turismo, Wânia Seixas,
que apresentou a infraestrutura
turística do maior porto da América
Latina. Entre os projetos, Wânia
enfatizou o Santos Porto Valongo,
complexo de turismo que ocupará os
armazéns 1 a 8, e o alinhamento e
modernização do Cais Outeirinhos,
que permitirá a atracação de mais
navios.

Além de apresentações, que
focaram outros portos paulistas, o

Seatrade contou com workshops
com representantes do turismo
mundial, palestras e entrega de
produtos institucionais, atividades
divididas em pavilhões organizados
por assuntos: tecnologia do
entretenimento e da informação,
design, comida e bebida,
equipamentos náuticos e hoteleiros,
e nacional, este destinado a outros
países, como Brasil, Dinamarca,
França, Itália, Espanha, Noruega e
Inglaterra.

Objetivo é ampliar
participação na rota de
cruzeiros marítimos
internacionais

Reprodução

Projeto Santos Porto Valongo transformará a área dos armazéns 1
e 8 do Porto de Santos em um complexo turístico, cultural,
náutico e empresarial, com terminal de cruzeiros, marina pública,
escritórios e restaurantes, entre outras instalações.
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Cidadania

� Regional do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado
indignada com a atitude da Prefeitura de Guarujá, que estaria filmando
profissionais em trabalho, desde a agressão sofrida pelo repórter-
fotográfico Adalberto Marques, do jornal A Tribuna, vítima de ação de
guarda municipal do Pronto-Socorro de Vicente de Carvalho, que lhe
aplicou uma “gravata” e tentou apreender sua máquina fotográfica, o
que gerou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia local.

Oservidor público brasileiro
passará a ter assegurados

direitos básicos de todo trabalhador,
tais como o direito legal de greve,
organização e negociação do servidor
público, independência das
organizações de trabalhador da
função pública face às autoridades
públicas e proteção contra atos de
ingerência das autoridades públicas
na formação, funcionamento e
administração das organizações de
trabalhador do setor público.

A conquista depende apenas de
promulgação do Congresso
Nacional, após a aprovação, no final
de março, do Projeto de Decreto
Legislativo (PDS) 819/09, no
plenário do Senado Federal. O PDS
ratifica, com algumas restrições, a
Convenção 151 e a Recomendação
159 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT). Conforme o artigo
49 da Constituição Federal, o
Congresso possui competência
exclusiva sobre tratados, acordos ou
atos internacionais, não sendo
necessária a sanção presidencial.

A maior parte dos dispositivos
da Convenção e da Recomendação já
está no ordenamento jurídico
brasileiro. As exceções, contudo,
eram exatamente os direitos
trabalhistas aos servidores públicos,

que desde 1978 eram garantidos na
Convenção 151 da OIT, mas não
reconhecidos no Brasil.

A conquista foi comemorada
pela Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil (CSPB), cujo

presidente, João Domingos.
destacou mais de três décadas de
luta. Acesse o texto da Convenção
na íntegra em www.diap.org.br/
index.php/integras/6240-
convencao_151_da_oit

Direitos trabalhistas do servidor
Por e-mail, Alberto M. Danon relata o atendimento da Ocean

Air, no dia 12 de março, quando o voo das 11h30 de São
Paulo para o Rio de Janeiro atrasou uma hora e meia e gerou
a união dos voos 6254 e 6252 em um. À noite, ao retornar, a

empresa praticou overbooking (vendeu mais passagens do que assentos) e
várias pessoas tiveram de ser relocadas para voos de outra companhia em
outro aeroporto, do Santos Dumont para o Galeão, num trajeto cansativo e
que demorou uma hora. Com a palavra a Ocean Air.

� Até 24 de abril, moradores de
Itanhaém, na Baixada Santista,
poderão solicitar os serviços da
Unidade Móvel do Poupatempo,
montada no estacionamento do
Paço Municipal. De segunda a
sábado, das 9 às 17 horas.
Disque 0800.772.3633.

� Modelo a ser copiado por
outras cidades, Guarulhos, na
Grande São Paulo, com 1,3
milhão de habitantes, passou a
adotar em março o Bilhete Único
do Idoso, gratuito para pessoas
com idade igual ou acima de 60
anos. A iniciativa integra projeto
de reestruturação do transporte
público e permitirá 710 mil
deslocamentos gratuitos por mês,
o equivalente a 8% do total de
viagens no município.

� É legítimo o Poder Público
contratar diretamente, com dispensa
de licitação, fundação privada sem
fins lucrativos e com reputação
ilibada, voltadas ao desenvolvimento
institucional. Acórdão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, em julgado
relatado pelo desembargador
Guerrieri Resende, reconheceu a
legitimidade dessa contratação com
fundamento na Lei nº 8.666/93, art.
24, XIII, e confirmou sentença da
primeira instância que negou pedido
do MP em ação de improbidade.

� Assembleia Legislativa de São
Paulo votará projeto de lei do
deputado Said Mourad (PSC), que
obriga as 10 primeiras empresas da
lista das mais reclamadas do Procon
a se autodenunciarem, afixando
cartazes em suas dependências com
o total de reclamações recebidas e
quantas foram ou não atendidas.

Para atender as regiões
administrativas da Baixada

Santista e Registro, o Procon-SP
implantou um Núcleo Regional de
Defesa do Consumidor na Vila
Mathias, em Santos. A inauguração
contou com a presença do secretário
da Justiça e da Defesa da Cidadania
em exercício, Ricardo Dias Leme, e
do diretor-executivo da Fundação
Procon-SP, Roberto Pfeiffer.

O núcleo regional pretende
fortalecer e incrementar a defesa do
consumidor nos Municípios da
região, por meio da articulação com
os Procons locais, além de promover
atividades de pesquisa e educação
para o consumo, fortalecer o diálogo
com os fornecedores e intensificar a
fiscalização, estimulando a criação
de novos Procons conveniados na
região.

“Tenho certeza que esse
segundo núcleo do Procon-SP
servirá como mais um pólo de
difusão da cidadania no âmbito das
relações de consumo, fortalecendo a
integração entre a Fundação Procon-
SP e os Procons municipais, o que
trará benefícios concretos aos
consumidores de toda a região da
Baixada e Registro”, declarou o
secretário Ricardo Dias Leme.

Atualmente as regiões da

Ricardo Leme,
Edmur
Mesquita e
Roberto
Pfeiffer:
fortalecer a
defesa do
consumidor

Fundação anuncia que
vai intensificar a
fiscalização

Carlos Alberto Damiano/Imprensa-Procon

Baixada
Santista e
Registro, que
totalizam 23
Municípios,

contam com nove Procons
municipais, sendo que apenas um
possui equipe de fiscalização. “Os
Procons municipais ainda têm
dificuldade na área de fiscalização,
não só aqui na Baixada, mas em todo
Estado”, reconheceu Roberto
Pffeifer: “Com o núcleo regional
vamos ajudar os municípios que já
fiscalizam a se aperfeiçoar, e os que
ainda não fiscalizam, vamos
incentivá-los a fazê-lo”.

Procon-SP

Santos ganha Núcleo Regional
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Para garantir mais qualidade à
paisagem urbana de Santos, a
Prefeitura de Santos elaborou

Projeto de Lei Complementar, que
disciplina todo tipo de anúncio em
fachadas de imóveis, logradouros
públicos e veículos. Denominada
“Lei da Paisagem Urbana”, o PLC nº
01/10 possui 86 artigos e recebeu
parecer favorável do Gabinete de
Assessoria Técnico-Legislativa
(GALT) da Câmara de Santos.
Agora, a matéria está tramitando nas
Comissões Permanentes (atualmente
está na Comissão de Justiça e
Redação), sem data para ser votada
em plenário.

Conforme argumentou o prefeito
João Paulo Tavares Papa, a
proposta foi debatida em reuniões e

três audiências públicas e visa
valorizar a arquitetura e os espaços
públicos da Cidade. Entre as
principais mudanças da atual
regulamentação, nas fachadas é

imposta limitação no tamanho das
placas e as chamadas mídias
exteriores, tipo back e front light e
outdoor, serão permitidas apenas em
locais pré-determinados.

O PLC proíbe a veiculação ou
instalação de publicidade em
árvores, torres ou postes de
transmissão de energia elétrica,
placas de sinalização, bancos,
lixeiras públicas, monumentos, entre
outros. Estabelece que os anúncios
não podem vedar portas, janelas ou
aberturas destinadas à ventilação,
iluminação, entrada ou saída de
pessoas. E frisa que as placas,
painéis e demais peças de
publicidades não poderão oferecer
perigo físico ou risco material, nem
prejudicar a visibilidade e
contemplação de bens culturais,
patrimônio natural e construído.

Em logradouros públicos e áreas
institucionais será permitido anúncio
especial ou de patrocínio para
manutenção desses locais, como

praças e jardins. Já nos canteiros
centrais será permitido anúncio
apenas em equipamentos de
utilidade pública.

A legislação prevê quatro tipos
de anúncios: indicativo, quando a
mensagem é colocada no próprio
local onde a atividade é exercida,
contendo apenas informações sobre
o próprio estabelecimento;
publicitário, ou seja, qualquer tipo
de mensagem instalada fora do local
onde a atividade é exercida;
provisório, qualquer tipo de
mensagem de caráter provisório não
excedendo 30 dias corridos, podendo
ser renovável uma única vez por
mais 30 dias; e especial, referente a
qualquer tipo de mensagem sobre
atividades culturais, institucionais,
educativas e orientativas.

A partir da vigência da lei, as
empresas e munícipes terão prazo
de seis meses para se adequar. Aos
infratores, são previstas sanções.

Mais qualidade à paisagem urbana
Cidade

PLC está sendo analisado
na Comissão de Justiça e
Redação

Excesso de placas será
disciplinado nas ruas e
avenidas de Santos

Luiz Carlos Ferraz

Um morador dá uma festa no seu
apartamento e um dos

convidados joga ou deixa cair uma
garrafa pela janela, em cima de um
automóvel no terreno ao lado. A
faxineira deixa cair um vaso que
estava pendurado na sacada,
provocando dano no prédio vizinho.

A responsabilidade é do
condomínio?

A 18ª Câmara do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul
entendeu que o condomínio não tem
responsabilidade sobre vandalismo
praticado por morador contra
vizinhos.

Tratou-se de uma ação proposta
por um morador do prédio vizinho
ao condomínio, alegando ter sofrido
prejuízos pelo arremesso de garrafas
de whisky, vinho e cerveja em seu
telhado. Tendo havido recurso de
apelação, o relator, no Tribunal,
concluiu que o condomínio somente
tem responsabilidade por atos
praticados pelo síndico ou por seus
empregados e não por atos de
vandalismo de seus condôminos,
familiares ou terceiros.

O que implica, naturalmente,
que o morador do prédio vizinho,

não conseguindo identificar o autor,
deverá arcar com o seu prejuízo.

Já a 3ª Câmara Recursal Cível do
Estado do Rio Grande do Sul
entendeu diferentemente, em ação de
indenização proposta pelo
proprietário de um estacionamento
vizinho a um condomínio, pelo fato
de ter sido lançado, do prédio,
material corrosivo que danificou
vários veículos.

A posição é que o condomínio
responde por ato ilícito de

condômino não
identificado.

Esse entendimento é o
adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça que, no
Recurso Especial nº
246.830-SP (2000/
0008155-8), entendeu que
“na impossibilidade de
identificar o causador, o
condomínio responde pelos
danos resultantes de
objetos lançados sobre
prédio vizinho”.

Essa decisão cita o artigo 938 do
novo Código Civil que diz o
seguinte: “Aquele que habitar uma
casa, ou parte dela, responde pelo
dano proveniente das coisas que dela
caírem ou forem lançadas em lugar
indevido”.

Em casos como esses, como
consequência, o condomínio terá que
ressarcir o vizinho que sofreu o
dano. E, naturalmente, o valor
deverá ser subtraído da conta
ordinária do condomínio ou, se for

de maior monta, o síndico deverá
convocar uma assembleia geral
extraordinária e aprovar um rateio
específico para cobertura da
indenização.

Nesses casos, surge um
problema interessante. Se somente
alguns apartamentos dão para o lado
em que o objeto caiu ou foi jogado e
as outras unidades estão voltadas
para o outro lado, todos têm que
participar do rateio?

Logicamente que não. Somente
deverão participar do rateio, as
unidades situadas do lado em que
houve o lançamento do objeto.

E como fazer para evitar que
isso aconteça?

É preciso fazer uma campanha
de conscientização entre os
moradores do condomínio, através
de assembleia e circulares. E há
condomínios, inclusive, que tendo
em vista a frequência desses fatos,
coloca câmeras localizadas de tal
modo que possam flagrar o autor
desses atos ilícitos.

Daphnis Citti de Lauro,
advogado, sócio da Advocacia
Daphnis Citti de Lauro e da Citti
Assessoria Imobiliária, autor do
livro “Condomínio: Conheça Seus
Problemas”.

Condomínio

DAPHNIS CITTI DE LAURO

Responsabilidade sobre objetos lançados

O Centro de Convenções
Mendes, em Santos, sediará

entre 29 de abril e 2 de maio a
20ª Fitness Brasil Internacional,
que terá a participação de
JohnnyG, precursor do spinning
e criador do kranking, treino
com ênfase nos membros
superiores.

O evento espera receber
80.000 visitantes e 4.500
profissionais e estudantes de
várias áreas, como Educação
Física, Fisioterapia, Nutrição,
Medicina e Psicologia Esportiva,
que buscam reciclagem e
atualização. Os participantes
terão acesso a cursos,
treinamentos, workshops,
clínicas e palestras em diversas
áreas nos 11 módulos divididos
em Musculação e Personal
Training, Bem-Estar,
Treinamento Funcional, Fitness e
Ginástica, Acqua Fitness,
Esportes, Nutrição, Ciência do
Exercício, Fisioterapia, Carreira
e Escolar e Recreação.

Na Expo Fitness Brasil cerca
de 100 expositores mostrarão
lançamentos e ofertas de
produtos e serviços da área.

20ª Fitness
Brasil agitará
Santos

Divulgação

Daphnis: acórdãos
revelam entendimentos
diferentes em ações de
indenização
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Construção

Residencial do Grupo Mendes está em fase
de acabamento

Stella Maris

No Boqueirão,
condomínio-clube
com estilo

Adotando o conceito de
condomínio-clube, o
Residencial Stella Maris

está sendo entregue no Bairro do
Boqueirão, em Santos, pela
Construtora Miramar, do Grupo
Mendes. Localizado na Rua Osvaldo
Cruz, 446, em um terreno de 1.907
m², o projeto de concepção moderna
é de autoria do arquiteto Roberto
Saviello.

As obras foram iniciadas em
fevereiro de 2009. O
empreendimento contempla 25
pavimentos-tipos, sendo 15 de
quatro apartamentos por andar, cada
com três dormitórios, sendo uma
suíte; e 10 pavimentos de dois
apartamentos por andar, cada com
três suítes. Há ainda duas coberturas
duplex. Todos os apartamentos são
dotados de varanda gourmet com
churrasqueira e possuem duas a três
vagas demarcadas nos mezaninos de
garagem, térreo e subsolo.

A ampla área de lazer do
edifício, na altura do que seria o
quinto andar, possui pé direito de
4,5 metros, e inclui duas piscinas
com deck molhado, adulto e infantil,
mini quadra, duas saunas, ofurô,
spa, área de churrasqueiras,
playground, fitness, brinquedoteca,
lan house, além de salão de festas
com espaço gourmet e jardins.

Classificado no segmento de alto
padrão, o empreendimento teve uma
grande aceitação no mercado,
informou a arquiteta Tainara R.
Alberto, da Miramar, ao destacar o
padrão de qualidade adotado pelo
Grupo Mendes. Toda a fachada
recebeu pastilha de porcelana. Já os
apartamentos serão entregues com
piso em porcelanato 61x61, na sala,
banheiros, cozinha, área de serviço,
deixando os quartos a critério do
cliente, facilitando a personalização.
As louças e metais e a pintura
acrílica são de marcas consagradas.

Entre outras tecnologias, o
empreendimento utiliza tubulação

PPR, em vez do cobre, na
infraestrutura de água quente dos
apartamentos, considerando que o
sistema de termofusão garante
conexões perfeitas e com grande
durabilidade, o que evita
vazamentos.

Outros produtos que
representaram qualidade e ganho de
produtividade foram a argamassa em
silo, que já vem pronta e não
necessita da produção em obra, e os
blocos cerâmicos estruturais, que
dão mais segurança e melhor
acabamento ao produto final,
fornecidos pela Tapinaré
Representações. Tradicional parceira
da
Miramar, a
empresa
atua há 26
anos no
setor e para
os
diretores,
Albano da
Silva
Soares e
Cristiane Rodrigues Soares, estar
presente em mais uma obra do
Grupo Mendes foi motivo de grande
satisfação.

A obra utilizou outros parceiros
tradicionais, destacando a Holcim,
que forneceu o concreto 40. A
ArcelorMittal foi responsável pelo
fornecimento do aço CA50, CA60,
arame recozido, pregos, treliças e
tela soldada. Nesse item, toda a mão
de obra de corte e dobra da ferragem,
que envolve a armação da estrutura
da obra, foi feita pelo Cavalcante
Construções Civis. Parceira do
Grupo Mendes há 24 anos, a
empresa de Antônio Lins Cavalcante
atuou com máquinas elétricas, o que
deu rapidez nos trabalhos de corte,
dobra e armação de pilares, vigas e
lajes.

As fundações profundas foram
executadas pela Brasfond, nos meses
de novembro e dezembro de 2008,

utilizando estacas de grande
diâmetro moldadas in loco,
escavadas mecanicamente, com a
utilização de polímero. No total
foram 56 estacas com profundidade
de até 56 metros, sendo 11 estacas
com diâmetro 80 cm, 27 estacas com
diâmetro 100 cm, 6 estacas com
diâmetro 110 cm e 12 estacas com
diâmetro 130 cm.

Parceiro frequente do Grupo
Mendes, a Engos Engenharia e
Projetos elaborou o projeto
estrutural do residencial Stella
Maris. Segundo os engenheiros
Antonio Madeira Jr. e Sílvio
Miranda, apesar de o Stella Maris

ser piloto de
outros
empreendimentos
da construtora, a
parte estrutural
tem características
próprias, que
visam atender as
condições de
circulação e
acomodação dos

veículos nos pisos de garagem e
subsolo e de habitabilidade nos
apartamentos.

A Imcom forneceu o Sistema
Drywall Knauf, para os forros das
sacadas, banheiros, lavanderia, hall
dos quartos e hall de entrada social,
gesso revestimento Ingenor, para
aplicação de gesso liso nos tetos da
cozinha, quartos e salas, e cimento
CSN para uso geral.

A Sandre Gás executou todo o
sistema de gás do Stella Maris,
fazendo a tubulação da prumada e as
ramificações para os apartamentos.
Todo o material utilizado na
execução destes serviços, tais como
tubulações e conexões em cobre,
também foi fornecido pela Sandre
Gás. Após a finalização das
instalações foram realizados todos
os testes necessários, comprovando
a eficácia e a alta qualidade na
execução dos serviços, garantindo a

“Classificado no
segmento de alto

padrão, o
empreendimento teve
uma grande aceitação

no mercado...”
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Construção
Sandra Netto

máxima segurança aos futuros
moradores.

A Incomar Esquadrias Técnicas
forneceu, fabricou e instalou todas
as esquadrias e gradis das linhas
Suprema e Gold. Os produtos, com
pintura eletrostática branca, foram
instalados no terraço da fachada,
guarda-corpos, janelas, vitrôs,
portas. Conforme frisou o diretor
Ronaldo, a empresa também foi
responsável pela instalação da pele
de vidro na entrada principal da Rua

Oswaldo Cruz.
Todas as pedras decorativas

foram fornecidas pela Marmoraria
Santista. Segundo explicou o diretor
da empresa, André Glerean, 90% da
obra utilizou dois tipos de pedras
decorativas: o mármore Branco Siena
e o mármore Travertino, que foram
aplicados na pia das cozinhas,
lavatórios, soleiras, escadas, borda
da piscina, portais dos elevadores,
escadarias de serviço e colunas na
entrada do edifício.

Entre
outros
empreendi-
mentos
desenvolvidos
pela Construtora Miramar, o
Residencial Stela Magna, na Ponta
da Praia, já iniciou obras e será
entregue em abril de 2011. No
Gonzaga, estão sendo desenvolvidas
as obras do Prime Plaza. E, em
outubro, começarão as obras do
Vasco da Gama, na Ponta da Praia.

Projeto valoriza
ainda mais o

Bairro do
Boqueirão
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L I V R O S

AFibra Móveis inaugurou loja na
Avenida Professor Vicente Rao,

2077, Brooklyn, em São Paulo, com
show room
destacando duas
linhas: uma em
alumínio e fibra
sintética para
varandas,
piscinas, jardins,
sacadas, espaços
gourmet, e outra
em apuí e fibras
naturais para
áreas internas ou
cobertas.

Fundada em
1998, em Embu,
por Cláudio
Abreu Soares e
Débora Soares, a
primeira loja
vendia apenas

Móveis
ecologicamente
corretos

móveis
artesanais de
fornecedores.
Até que em
2003 os sócios
começaram a
fabricar peças com design próprio,
agregando qualidade, melhor

O
Processo
de Projeto
e a
Sustentabi-
lidade na
Produção

da Arquitetura | Márcio Porto |
Editora C4 | R$ 40,00

A arquitetura sustentável é o
principal tema do livro do
arquiteto Márcio Porto. Ao
pesquisar e apresentar produtos
ecologicamente corretos, Porto
aprofunda a questão essencial da
sustentabilidade no mundo
moderno e suas implicações para
a arquitetura e a construção civil.

Dicionário
visual de
arquitetura |
Francis D.
K. Ching |
Editora
WMF
Martins
Fontes | R$:

85,60

Concebido para facilitar e
enriquecer a consulta por
arquitetos, engenheiros e
estudantes, o dicionário de Ching
se baseia na relação simbólica
entre a comunicação gráfica e a
comunicação verbal, com mais de
5.000 entradas organizadas por
temas, que podem ser localizados
através do índice.

Percepção
visual
aplicada à
arquitetura
e iluminação
| Mariana
Lima |
Editora
Ciência
Moderna |

R$ 49,00

A obra mostra como a teoria
da Gestalt pode ser aplicada em
projetos de arquitetura e
iluminação, como as formas e
volumetrias de edifícios e
ambientes atraem o observador e
como a luz, seja ela natural ou
artificial, é importante para a
percepção visual.

acabamento, agilidade na entrega e
peças exclusivas.

Cerca de 70% dos objetos da
Fibra são ecologicamente corretos. A
maioria das peças é feita de fibras
sintéticas. A comparação entre o
natural e o sintético é que o natural é
retirado da natureza e tem
durabilidade menor, podendo se
degradar com mais facilidade. Já o
sintético pode ser usado em área
interna e externa e não danifica com
facilidade, com durabilidade
independente das intempéries do
tempo.

A Fibra também tem objetos de
madeira de demolição, que podem
ser usados interna ou externamente.
Os produtos da Fibra têm garantia
de um ano e assistência técnica
permanente. Acesse
www.fibramoveis.com

As inúmeras vantagens
entre o natural e o
sintético

Fotos Divulgação

A s inscrições para o Prêmio
Master Imobiliário encerram

em 7 de maio e estão abertas a
projetos de todos os Estados
brasileiros, nas categorias
empreendimentos e profissionais.
O Master é coordenado pela
Federação Internacional das
Profissões Imobiliárias (Fiabci
Brasil), juntamente com o Secovi-
SP, o Sindicato da Habitação.

Na categoria
empreendimentos, os trabalhos
podem ser voltados aos
segmentos residencial, comercial,
industrial, turístico-hoteleiro e
outros, cujas edificações estejam
totalmente concluídas. Na
categoria profissionais, podem
concorrer projetos nas áreas de
marketing, administração,
comercialização, inovação
tecnológica, urbanismo, soluções
arquitetônicas, meio ambiente,
decoração, design de anteriores,
paisagismo, maquetes, artes,
perspectivas e estande de vendas.

Informações no site
www.premiomasterimobiliario.com.br

Master
premiará
projetos

Negócios

Todo lugar que atende o público
exige manutenção e higiene. Nos

condomínios, sejam empresariais ou
residenciais, não é diferente. Para
manter os espaços limpos e em bom
estado, otimizando gastos e tempo,
é necessário, além de bons
profissionais, ter planejamento.

Um dos problemas enfrentados
pelos condomínios são os surtos de
doenças, pois há grande circulação
de pessoas nas áreas úteis e comuns,
o que aumenta a probabilidade de
contágio.

Para prevenir esse tipo de

Limpeza requer cuidados e treinamento
Divulgação

Espaços limpos e em
bom estado exigem
bons profissionais

situação, há empresas que oferecem
serviços de lavagem, por meio de
funcionários treinados, como os

e, principalmente, como higienizar
ambientes, afirma o especialista em
condomínios da GS Terceirização,
Jorge T. Margueiro.

Os prédios que não podem
contar com um serviço terceirizado
de limpeza e manutenção é
primordial haver precaução na
escolha dos produtos que serão
utilizados no trabalho. Na hora da
compra, o ideal são os menos
agressivos e neutros. O cheiro
também deve ser escolhido com
cuidado, pois muitas pessoas
frequentarão as áreas comuns.

auxiliares de limpeza e
ajudantes de serviços
gerais.

O treinamento dessa
mão de obra envolve
instruções teóricas e
práticas sobre
atendimento a clientes,

postura profissional, cronograma
das atividades diárias e programadas,
tipos de produtos e suas finalidades

Móveis de fibra
sintética com

estrutura em aço
galvanizado...

...durabilidade
independente das

intempéries
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AÂncora Construtora e
Incorporadora lançou o
Residencial Supremo

Gonzaga, em Santos, voltado ao
mercado de alto padrão. O
empreendimento terá apartamentos
de 3 ou 4 suítes, com 3 vagas de
garagem demarcadas, e, entre os
diferenciais, possui localização
privilegiada, na Rua Luiz Suplicy
esquina com Avenida Washington
Luiz, em área nobre do Gonzaga.

Para marcar o lançamento, os
diretores da Âncora, Manolo Crego,
Antonio Martinez e Angela Crego,
realizaram em março coquetel com
investidores do mercado imobiliário.
Na oportunidade, a construtora
inaugurou o apartamento modelo
decorado e apresentou preços e
condições especiais aos convidados.

O projeto foi desenvolvido pelo
escritório de arquitetura Daniel
Proença, tendo como arquiteto
colaborador a Rioshida Arquitetura e
Design, e vendas sob
responsabilidade da Del Forte &
I.Price.

O Residencial Supremo Gonzaga
compreende uma torre com 20
pavimentos e 40 unidades, sendo 38
apartamentos-tipo e 2 coberturas
duplex, de 4 ou 5 suítes. São 112
vagas de garagem, distribuídas em 2

Âncora lança Residencial
Supremo Gonzaga

mezaninos.
A área de lazer ocupa 1

mezanino e, além de amplo salão de
festas, contempla espaço gourmet
com churrasqueira, espaço kids com
recanto da mãe, playground, fitness,
piscinas adulto e infantil com deck e
solarium, sauna, lounge externo,
espaço zen (Spa com pergolado +

hidromassagem),
central delivery e
snack bar.

Entre outros
diferenciais do
projeto
arquitetônico, a
diretora da Âncora,
Angela Crego,
ressalta a mobilidade
da planta, com
quatro ou três suítes,
no caso da opção do
living ampliado.
Todos os
apartamentos
possuem varanda
gourmet com
churrasqueira, suíte
master com banho do
sr. e sra., suítes com
terraço de 50 metros
quadrados, home

theater, home office, lavabo, estúdio
reversível, WC de empregada,
terraço técnico para instalação de
equipamentos split (ar condicionado
e aquecedor a gás), 3 vagas de
garagem e depósito privativo.

Serviço - Âncora Construtora e
Incorporadora, telefax (13)
3221.3033 / 3491.2093 e 3491.2096.

Reprodução

Projeto desenvolvido pelo
escritório de arquitetura
Daniel Proença

Residencial
Supremo Gonzaga:
torre com 20
pavimentos e 40
unidades

Investimento

Opresidente Luiz Inácio Lula da
Silva e sua candidata à

Presidência da República, a ministra
Dilma Rousseff, inauguraram em
março, em Cubatão, a Usina
Termelétrica (UTE) Euzébio Rocha.
A unidade, que já está em operação
comercial, integra o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC) e
é a mais recente usina a gás natural
do parque gerador brasileiro a
fornecer energia para o Sistema
Interligado Nacional (SIN).

A UTE Euzébio Rocha tem
capacidade instalada de 216 MW,
suficiente para abastecer uma cidade
de 800 mil habitantes. O
empreendimento foi um dos 49
projetos vencedores do leilão A-5/
2005, o primeiro leilão de energia
nova, realizado sob as bases do
Novo Modelo do Setor Elétrico. O
contrato, de 15 anos, prevê
disponibilidade de 141 MW de
energia elétrica ao SIN, iniciado em
janeiro de 2010.

Conforme destacou Lula
em seu discurso, a usina
contribui para aumentar a
segurança energética do país
e, principalmente, para a
confiabilidade do suprimento
elétrico para a região
metropolitana de São Paulo e
Baixada Santista, um dos

principais centros de carga do país,
com demanda diária média de 10,2
mil MW. Aspecto ambiental
importante é que os 47 MW de
energia elétrica mais os 415 ton/h de
vapor enviados pela UTE à RPBC
permitem a desativação da casa de
força da refinaria, movida a óleo
combustível

Movida a gás natural, a UTE é
uma usina de ciclo combinado,
operando no sistema de cogeração:
além dos 216 MW de energia
elétrica, produz até 860 ton/hora de
vapor. Essa quantidade faz desta
usina a principal geradora de vapor
entre as usinas do parque gerador da
Petrobras, hoje o oitavo maior do
país, com capacidade instalada total
de 7.360 MW. São 15 usinas
termelétricas movidas a gás natural
(6.139 MW), 12 a óleo (928 MW) e
15 pequenas centrais hidrelétricas –
PCHs – (291 MW) e um parque
eólico (2 MW).

Energia

Lula e Dilma
inauguram UTE

Sandra Netto

Lula: usina contribui
para aumentar a

segurança energética
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O s congressistas foram
recepcionados na noite de

sexta-feira 16, com drink de boas-
vindas na piscina, que teve
apresentação do jovem cantor
Brunno Carvalho, de Araçatuba.

No manhã de sábado 17,
aconteceu city tour por pontos
turísticos, Centro Histórico e
empreendimentos imobiliários do

Programação variada no requintado Parque Balneário
Grupo Mendes. O almoço foi a
tradicional feijoada no restaurante
Old Harbour, do Parque Balneário
Hotel, na qual os congressistas
tiveram a oportunidade de conhecer
o presidente do Grupo Mendes, o
empresário Armênio Mendes. À
tarde, houve sequência de palestras,
com Roberto Nogueira, do SPA
Unique Garden, Horácio Neves, da

Brasilturis, Celyta Jackson, do WTC
e Clube A, e Ciro Batelli, sobrando
tempo para passeio, compras e
happy hour do Gonza Bar, no piso
térreo do Parque Balneário. O dia
encerrou com sessão solene no
centro de convenções do hotel (leia
matéria nesta página).

Na manhã de domingo 18,
houve Assembleia Geral da Apacos,

que elegeu a nova diretoria, gestão
2010/2014, e manteve Ovadia
Saadia na presidência. Em seguida,
os colunistas fizeram site inspection
na suite presidencial do Parque
Balneário e conheceram detalhes do
Personalite Floor, um andar
totalmente exclusivo, com serviços
similares aos oferecidos pelos
chamados hotéis boutique, criado

após investimento geral de R$ 9
milhões. Leia mais no site
www.parquebalneario.com.br

Após bacalhoada no
restaurante Old Harbour, os
colunistas participaram de sorteio
de brindes doados por empresas
das cidades onde atuam os
associados, antes de retornar as
suas origens.

Otradicional Parque Balneário
Hotel, de Santos, sediou no
final de semana, de 16 a 18

de abril, o Congresso Estadual 2010
da Apacos, Associação Paulista de
Colunistas Sociais. O evento
comemorou os 22 anos da entidade –
fundada em 1988 no mesmo Parque
Balneário – e confraternizou 60
profissionais de várias regiões do
Estado, que se encantaram com a
recepção proporcionada pelo Grupo
Mendes, dono do hotel e
patrocinador do congresso, que

Santos encanta colunistas sociais
contou com apoio institucional da
Prefeitura de Santos, por meio da
Secretaria Municipal de Turismo, e
do Santos e Região Convention &
Visitors Bureau (Srv&vb).

Para marcar o encontro, a
Apacos programou uma singela
homenagem aos decanos do
colunismo social do Estado, que
receberam a comenda “Tavares de
Miranda”, um dos ícones da crônica
social paulista. Entre os
homenageados, destaque para
Thereza Bueno Wolf, que durante 38
anos publicou sua coluna no jornal A
Tribuna, de Santos (leia entrevista
na página ao lado).

Também fizeram jus à distinção
as colunistas Glorinha Cohen, de

São Paulo, Vera Lotto Galvanini, de
Jaú, Sonia Menezes Pizzo
“Patrícia”, de Franca (que não pode
comparecer), Neusa Camillo
Leoncini, de Campinas, e Waldner
Lui, de São José do Rio Preto.

A Apacos, sob a presidência de
Ovadia Saadia e vice-presidência de
Vera Martins e Clara Faria, também
entregou diplomas de “Amigos da
Apacos” para o diretor do Parque
Balneário, Alex Mendes, que
compareceu ao lado de sua esposa,
Andrea Mendes; à secretária de
Turismo de Santos, Wânia Seixas,
representada por Marco Antônio
Francisco, chefe do Departamento
de Políticas e Produtos de Turismo,
da Setur; aos colunistas santistas

presentes, Luiz Alca de Sant’Anna e
Márcio Barbuy, ambos do jornal A
Tribuna; João Bernardo e Elsa
Rodrigues, ambos da TV Unisanta; e
colaboradores da entidade.

Em meio a homenagens, foi
servido banquete, seguido de show
do cantor internacional Roy
Caetano, que apresentou “Tributo a
Roberto Carlos”.

Ao falar sobre a coordenação do
congresso, a colunista anfitriã Sandra
Netto, do jornal Perspectiva, disse
que foi fantástica a receptividade da
empresa patrocinadora e autoridades
municipais. “O sentimento de
recepcionar bem é muito forte em
Santos, o que, aliás, é tradição na
cidade”, afirmou.

Encontro prestou
homenagem aos decanos
da crônica social

APACOS 2010
Alex Mendes e Andrea Mendes

Sandra Netto, Luiz
Alca e Thereza
Bueno Wolf

Ovadia Saadia, Vera Martins
e Márcio Barbuy

Vera Lotto, Neusa Leoncini, Glorinha
Cohen, Thereza Bueno Wolf e Waldner Lui

Roy Caetano: Tributo ao Rei

A nova diretoria da Apacos, gestão 2010/2014

Brunno
Carvalho:
apresentação
com drink de
boas-vindas
na piscina do
hotel

Armênio
Mendes,

presidente do
Grupo Mendes:

entrevista para a
colunista Neusa

Bighetti, de
Ribeirão Preto

Feijoada do Parque Balneário
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A pioneira Thereza Bueno Wolf

APACOS 2010

Amineira Thereza Bueno
Wolf soma mais de 40 anos
de crônica social, dos quais

38 anos assinou uma coluna diária
no jornal A Tribuna, de Santos.
Pioneira no Litoral Paulista, desde a
sua primeira página, publicada em
1964, até a última, em 2002,
Thereza divulgou os principais
acontecimentos sociais de Santos,
baseada no tripé benemerência,
cultura e social.

Dinâmica e com estilo próprio,
fez história no segmento, numa
época em que o colunismo social em
Santos inspirou seguidores em todo
o Estado de São Paulo. Tanto que,
admiradora do ícone do colunismo
Tavares de Miranda, escreveu
durante 10 anos uma coluna sobre a
sociedade de Santos dentro da
coluna do famoso, na Folha de
S.Paulo.

Esta lembrança, aliás, é marcada
pela emoção – e será registrada
publicamente na noite de sábado 17
de abril, quando Thereza for
agraciada com o Diploma Tavares de
Miranda, a láurea máxima concedida
pela Apacos aos decanos do
colunismo social do Estado (leia
matéria na página ao lado).

Thereza se fixou em Santos em

1960 e se considera uma santista;
mas, natural de Pouso Alegre, antes
morou em Jacutinga, Itapira, Tupi
Paulista, São Caetano do Sul e Santo
André. É a caçula de seis filhos, cuja
primogênita é Valentina Leonel
Vieira, 95 anos, ícone da sociedade
santista. Os outros irmãos são
Maria das Dores Barros Pimentel e
Conceição Bueno Wolf, além dos
falecidos Paulo e Zélia.

Depois de trabalhar como
assistente social na Casa de Estar, de
proteção ao menor, entrou para o
jornalismo na sucursal do Diário de
São Paulo, e logo passou a
responder pela página social de A
Tribuna. Um detalhe que favoreceu
seu crescente prestígio foi o fato de
ser irmã da dama da sociedade
Valentina Vieira (Perspectiva, maio
de 2009), que à época era diretora
social do tradicional Tênis Clube de
Santos.

Sempre bem informada,
presenciou os grandes
acontecimentos sociais de mais de
três décadas de Santos e região.
“Mas não publicava agenda, não.
Agenda não é coluna social”, ensina,
entre recordações de episódios
pitorescos que faziam ferver a
sociedade santista. Hoje, acompanha

a crônica social de Santos e,
politicamente, elogia todos os
colunistas de jornais impressos,
especialmente Luiz Alca de
Sant’Anna, que a sucedeu em A
Tribuna e de quem é aluna em cursos
de dinâmica.

Thereza tem uma vaga
lembrança sobre a fundação da
Apacos, há 22 anos. Recorda que a
pedido de Vera Martins, atual vice-
presidente da entidade, organizou
uma programação para um seleto
grupo de colunistas, que teve como
base o Parque Balneário Hotel. “Foi
um programa movimentado e,
naquilo que esteve ao meu alcance,
dei a mão”, afirmou a decana, ao se
declarar muito sensibilizada e grata
pela homenagem.

Torcedora fanática do Santos
FC, tem como hobby escrever
poesias e sente saudade da
juventude. “Foram 40 anos de
colunismo social. Foi um período
muito bonito de minha vida, que era
uma festa”, relembra, ao alertar os
colunistas da nova geração: tenham
cuidado com as pessoas que querem
penetrar na coluna de qualquer jeito,
para aparecer por vaidade, o que é
fácil identificar pela insistência com
que agem.

Sandra Netto

Thereza:
40 anos de
crônica
social

Secretário
estadual Claury

Alves da Silva, de
Esporte, Lazer e

Turismo, e o então
governador José

Serra (já
desincompatibili-
zado para disputar

a Presidência da
República): em
março, durante

cerimônia no
Palácio dos

Bandeirantes, que lançou a Empresa Paulista de Turismo e
Eventos (TUR SP), e que definiu como uma de suas primeiras

atribuições o apoio à participação de São Paulo na Copa do
Mundo de 2014, envolvendo vários estados brasileiros.

Ciete Silvério/GESP

Pelo presente edital ficam con-
vocados todos associados da
ABRARJ – Associação Brasileira de
Revistas e Jornais, quites e em ple-
no gozo de seus direitos, a partici-
parem da Assembleia Geral Extra-
ordinária, de acordo com o Estatuto
desta entidade, a ser realizada no
dia 15 de maio de 2010, às 8 ho-
ras, em primeira chamada, e às 9
horas, em segunda chamada, na
sede da ABRARJ, na Rua 7 de Abril,
345, Centro, São Paulo/SP, a fim
de deliberarem sobre as seguintes
matérias da Ordem do Dia:

a) Alteração do Estatuto;
b) Avaliação das Contas da Di-

retoria;
c) Eleição de Superintendente,

Diretoria Executiva, Conselho Fis-
cal, Conselho Regional e Conse-
lho de Ética;

d) Outros assuntos.

ABRARJ – Associação Brasileira
de Revistas e Jornais

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

São Paulo, 8 de Abril de 2010
Walter Estevam Júnior e

Antonio Oliveira

� Incansável deputado estadual
Paulo Alexandre Barbosa (foto),
por meio do Instituto Impacto, do
qual é presidente, promoveu em
março, em Santos, o seminário
“Baixada em Ação 2010 –
Crescimento com
sustentabilidade”.

� Uma Noite em Las Vegas, em
22 de abril, às 20 horas, na
Capital Disco, promovida pela
Associação de Famílias de
Rotarianos (Asfar), sob a
presidência de Irani Sanchez, com
renda aos clubes Rotary de
Santos.

� Altemar Dutra Jr. é a atração
que a Memorial Necrópole
Ecumênica, de Santos,
programou o Dia das Mães, no
domingo, 9 de maio. Logo após a
missa das 16h30, celebrada pelo
padre Chiquinho.

� “Aluga-se”, coletiva de 33
artistas, entre as quais a
dinamarquesa Mai-Britt
Wolthers, até 12 de junho,
incluindo cursos teóricos e
oficinas, na Avenida São Gualter,
1.941, Alto de Pinheiros, Sampa.

� Eduardo Viale responde pelo
marketing dos 13 hotéis Caesar
Park e Caesar Business, no
Brasil, Argentina e Chile, do
Grupo Posadas.

� Jornalista Luiz Carlos Ferraz,
editor do Perspectiva, acaba de
livro-reportagem “Pedras do
Caminho, meu encontro no
Caminho de Santiago de
Compostela”, com textos e fotos
emocionantes. Autor busca apoio
para o lançamento. Interessados
podem contatar pelo
www.blogcomcebola.zip.net ou
luizferraz@uol.com.br

� Vinte restaurantes de Santos
oferecem até 30 de abril a melhor
culinária do Litoral de São Paulo.

� Médico veterinário e professor
universitário, Eduardo Ribeiro
Filetti participa do IV Congresso
Brasileiro de Odontologia
Veterinária, de 17 a 20 de abril,
em Belém, Pará.

Sandra Netto
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Metrópoles

OFórum Urbano Mundial 5
aconteceu no Rio de Janeiro
de 22 a 26 de março e

discutiu o futuro da urbanização nos
grandes centros do planeta, com a
constatação que ainda se buscará
medidas para cidades mais justas,
democráticas, sustentáveis e
humanas. Em sua quinta edição, o
evento registrou recorde de público,
com mais de 15.000 pessoas
credenciadas.

Através de seis eixos
estratégicos abordados – “Levando
adiante o direito à cidade”, “Unindo
o urbano dividido”, “Acesso
igualitário à moradia”, “Diversidade
cultural nas cidades”, “Governança e
participação” e “Urbanização
sustentável e inclusiva” –, foi

Evento evidenciou que no atual milênio haverá
um fluxo de pessoas para as cidades ainda
maior do que o já ocorrido
demonstrado que o mundo se
urbaniza velozmente e no atual
milênio haverá um fluxo de pessoas
para as cidades ainda maior do que o
já ocorrido.

Dentre esses temas, foi
anunciado que os latino-americanos
vivem na região mais urbanizada do
mundo e isso é consequência do
êxodo rural, impulsionado pelas
dificuldades de acesso a serviços
básicos no campo, além de
problemas com a insegurança rural.

Na América Latina,
diferentemente da Europa, por

exemplo, a pobreza foi intensificada
com o crescimento nas cidades. Em
1970, havia 116 milhões de pobres
espalhados pelo continente,
enquanto que em 2007 eles
passaram a ser 191 milhões.
Indicador de desigualdade, a
concentração de renda também é
intensa, já que os 20% mais ricos
detêm 56,9% da renda.

Diretamente relacionados à
pobreza, os índices de desemprego
nos países urbanizados são elevados
no continente. Baseando-se em
dados de 2008, a ONU verificou que

o país com a maior taxa anual média
de desemprego é a República
Dominicana (14%), seguida por
Colômbia (11,5%) e Jamaica (10,6).
Cuba é o país com a menor taxa de
desocupação, 1,6%.

Com embasamento nesses
números, o documento final do
FUM5 defende a redução das
desigualdades sociais nas cidades,
com casas populares em áreas
urbanas e próximas ao mercado de
trabalho, o fim de remoções e
despejos para realização de
megaeventos, a regularização de

bairros pobres e acesso ao
transporte público de qualidade,
além da reforma agrária e opções de
trabalho no campo.

Sobre a questão das cidades
sustentáveis, foram apresentadas
soluções para uma necessária
melhora no meio ambiente. Um
exemplo foi o investimento da
cidade do México em transporte
público: por cerca de US$ 20 dólares
é possível comprar um passe anual
que dá direito a utilizar toda a rede
de transporte da cidade; e 60.000
táxis, de uma frota de 90.000, foram
trocados por veículos novos e
menos poluentes. Já nos EUA,
bairros verdes estão sendo
projetados, para criar mais espaços
ecológicos, as chamadas florestas
urbanas, e desenvolver agricultura
urbana nos quintais das casas.

Brasília comemora 50 anos em 21
de abril, com o estigma de uma

cidade planejada, terceira e definitiva
capital nacional, mas incapaz de
suprir as falhas de Salvador e Rio de
Janeiro. Há cinco décadas, no
governo de Juscelino Kubitschek,
Brasília foi inaugurada e de lá para cá
faz parte de histórias e polêmicas da
política brasileira.

Seu plano urbanístico conhecido
como “Plano Piloto” foi elaborado
pelo urbanista Lúcio Costa, que,
aproveitando o relevo da região, o
adequou ao projeto do lago Paranoá,
que armazena 600 milhões de metros
cúbicos de água, concebido em 1893
pela Missão Cruls.

O arquiteto Oscar
Niemeyer, escolhido
por Juscelino, foi o
responsável pelos
projetos dos edifícios,
enquanto Lúcio
desenvolveu o plano da
cidade. Devido à
velocidade do
crescimento, Niemeyer
teve de planejar uma
série de edifícios em
poucos meses para
configurá-la. Entre os de
maior destaque estão o Palácio da
Alvorada, residência do presidente,
o edifício do Congresso Nacional,
que abriga a Câmara dos Deputados

e o Senado Federal, a Catedral, os
prédios dos ministérios, o Palácio do
Planalto, sede do governo, além de
monumentos, prédios residenciais e

comerciais.
A construção da

cidade foi controversa, já
que os preceitos do
urbanismo modernista
sofriam críticas antes
mesmo do início de suas
obras, devido a sua escala
monumental e à

prioridade dada ao automóvel.
Brasília cresceu de forma não
prevista e cidades-satélite surgiram
para acomodar a crescente

população.
Meio século depois de seu

surgimento, a capital federal tem
uma das mais elevadas taxas de
crescimento demográfico do Brasil
com um aumento anual em sua
população de 2,82%. Prova disso é
que em 1960, no ano de sua criação,
Brasília tinha 140 mil habitantes,
enquanto que em 2009 a cidade
alcançou 2,6 milhões de pessoas,
sendo a quarta capital mais
populosa do país.

Brasília também se orgulha de
ser a 3° cidade mais rica do Brasil,
com Produto Interno Bruto (PIB) de
R$ 99,5 bilhões, o que representa
3,76 % de todo o PIB brasileiro.

50 anos de histórias no coração do Brasil

Kevin Cappis/Reprodução

André Brito/Iphan

Palácio Itamaraty:
sede do Ministério
das Relações
Exteriores


