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Jazz Sinfônica faz apresentação no Memorial
Em comemoração aos cem anos do frevo, a Jazz Sinfônica preparou
apresentação especial gratuita para hoje, às 21h, no Auditório Simon
Bolívar, no Memorial da América Latina.

Prefeitura conclui 26,4km de obras de recapeamento
A Prefeitura de São Paulo está executando a última parte das obras
de recapeamento iniciadas no fim de 2006. Os serviços abrangem
áreas de nove subprefeituras, num total de 26.419 metros lineares.

Incêndio atinge loja e interdita avenida no centro
Um incêndio atingiu uma loja de automóveis na Avenida Rio Branco,
1.619, no centro da capital, por volta das 10h30 de ontem. Segundo
os Bombeiros, o fogo atingiu principalmente o estoque de autopeças.

TURISMO Estima-se que o turismo de aventura venha crescendo 20% ao ano, desde 1998, nos municípios

Cidades utilizam a natureza para atrair turistas

k SEGURANÇA

«Em especial no
rafting, tomamos
cuidado com a
segurança, por ser o
carro-chefe dos esportes
de aventura»
TOMÁS SANTO ANDRÉ
TURISMO BROTAS

Já publicamos 176 reportagens sobre

E COT U R I S M O
Para mais informações sobre esse tema, use

nosso buscador nos sites:

www.dci.com.br
www.panoramabrasil.com.br

k INFRA-ESTRUTURA

«Turismo de aventura
já equivale a 40% do
setor para nós. Nossa
rampa de vôo livre é
considerada uma das
três melhores do País»
PAULO EDSON
TURISMO SÃO PEDRO

Em Brotas, a procura pela prática dos esportes
radicais representa 80% de todo o potencial
turístico da cidade, girando R$ 20 milhões/ano

são paulo
Municípios do interior têm en-
contrado no turismo de aventura
uma forma de desenvolvimento
atrelado a sustentabilidade. Mui-
tas vezes situadas em áreas de
preservação ambiental, essas ci-
dades se apóiam em seus atrati-
vos naturais para impulsionar o
ecoturismo, sendo a sua variação
mais procuradaa relacionadaaos
esportes de aventura, que utili-
zam a natureza como infra-estru-
tura para atividades esportivas e
de exploração do meio ambiente.

Estima-se que o crescimento
do Turismo de Aventura a partir
de 1998tenha sidode 20%ao ano,
de acordo com dados de 2005 da
Organização Mundial do Turis-
mo (OMT) e da Sociedade Inter-
nacional de Ecoturismo (TIES) .

Os impactos econômicos des-
se segmento não se limitam aos
destinos turísticos. Diversos en-
volvidos são diretamente impul-
sionados — fornecedores de
equipamentos, seguradoras, ou-
tros produtos e atividades asso-
ciadas.

Uma das pioneiras do segmen-
to no Brasil, Brotas se lançou ao
mercado há 13 anos. Segundo da-
dos da diretoria de turismo da ci-
dade, hoje a cidade movimenta
maisde R$20 milhõesao anopor
meio de sua vocação turística. A
fatia que cabe ao turismo de
aventura pode ser calculada em

cerca de 80% e 120 mil visitantes.
A perspectiva é que em 2007 esse
número aumente frente ao ano
passado em pelo menos 10 mil
turistas que devem ir a Brotas em
busca dos esportes radicais ofere-
cidos,dentre eles:rapel, quecon-
siste em descer paredões de ro-
cha, com uso de uma corda e de-
mais equipamentos de seguran-
ça;canoying, prática de descida
dos canyons e rios pela água, utili-
zando técnicas e equipamentos

tentativa de padronizar as medi-
das de segurança. Segundo os
instrutores do esporte, “a segu-
rança no rafting em Brotas tem
que serum padrãoe nãoum dife-
rencial entre as empresas”.

A empresa EcoAção, agência
de seis anosde idade especializa-
da em turismo de aventura, com
sede em Brotas e Juquitiba, tam-
bémtementre asatividadesmais
procuradas o rafting. Para eles,
não houve impacto na procura do
esporte com anotícia do acidente
envolvendo a estudanteno sul do
País, como quandoda ocorrência
de umacidente de rapelna região
há alguns anos atrás. Depois dis-
so, foi criado um grupo de estu-
dosdeprofissionais daáreaentre
médicos e atletas que tenta regu-
lamentar aprática dessasativida-
des. Segundo o gerente operacio-
nal da agência, Rafael Barbieri,
que tem mais de13 anos de expe-
riência no esporte e já foi cam-
peão brasileiro de canoagem, o
importante é que todos estejam
conscientes do risco real que
qualquer atividade representa.
“Algumas pessoas que morrem
de medo de descer corredeiras,
pois acham que o risco é muito
grande. Por outro lado, há pes-
soas confiantes demais, que se
mostram desatentas às instru-
ções de segurança e entram no
bote achando que estão numa
montanha-russa”, afirma. “Se
respeitadas as regras de trabalho,
que exigem equipamentos certi-
ficados e com manutenção em
dia, profissionais formados e ca-
pacitados para a função que de-
sempenham eseguidas asinstru-

de canyonismo e natação; casca -
ding, a descida de uma única ca-
choeira utilizando técnicas e
equipamentos de canyonismo,
arborismo, que consiste em fazer
trilhas aéreas sobre as copas das
árvores;mountain bike, passeios
de bicicletas adaptadas para per-
correr terrenos acidentados de
terra como trilhas e cavalgadas; e
rafting. Esta última, que consiste
na descida de rio ou corredeiras,
usando bote inflável e remo, para
grupos de cinco a seis pessoas
aindaéa maisprocurada,mesmo
depois do acidente ocorrido no
RioGrande doSulnodia 27doúl-
timo mês.

A estudante de direito Michele
Guimarães Rocha, de 26 anos,
morreu enquanto praticava raf -
ting no Rio das Antas, entre os
municípios de Nova Roma do Sul

e Farroupilha. Nada ficou prova-
do, mas a hipótese mais provável
é que Michele tenha ficado presa
em algumas das pedras do rio,
apesar de estar usando equipa-
mento de segurança. O instrutor
que a acompanhava no bote tem
dois anos de formação e foi trei-
nadopor uminstrutor deturismo
da Secretaria do estado, além de
praticar esportes de aventura há
quatro anos.

“Especialmente no rafting, to-
mamos muito cuidado com a se-
gurança,por sero carro-chefedas
atividades de turismo de aventu-
ra”, disse Tomás Santo André, da
diretoria de Turismo de Brotas.
Ele citou como exemplo, uma
ação que vemsendo realizada en-
tre poder público, instrutores de
raftinge empresários, o Protocolo
de Segurança no Rafting, uma

Municípios têm explorado atrativos naturais para se desenvolver
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S A N E A M E N TO

Bairros da zona oeste
ficam sem água hoje
são paulo
Cerca de60 mil pessoasde cinco
bairros da zona oeste de São
Paulo terão o fornecimento de
água interrompido hoje. A
Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo
(Sabesp) anunciou que irá in-
terromper por mais de cinco
horas o abastecimentoem pon-
tos dos bairros Sumaré, Suma-
rezinho, Vila Madalena, Cam-
pos Escolásticae BairroUrbani-
zadora.

A interrupção será feita por
causa dosserviços demanuten-
ção preventivada torredo reser-
vatório Sumaré, responsável
pelo abastecimento da região.
Das 8h às 13h, agentes da Sa-
besp farãoa limpezae desinfec-
ção do local. Após esse período,
o fornecimento deverá ser res-

tabelecido gradualmente.
A companhia pede aos con-

sumidores daregião queusem a
água armazenada de forma
moderada e que, em casos de
emergência, liguem para a cen-
tral de atendimento da Sabesp
no número 195. A central fun-
ciona durante todo o dia.
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k ORIENTAÇÃO

«A orientação aos
consumidores da
região afetada é que
usem a água
armazenada de
forma moderada »
AS SES S ORIA
SABESP

Reunião, hoje, deve definir critérios
das indenizações a proprietários de
imóveis na região de Pinheiros

T R A N S P O RT E

Mais dois inquilinos fecham acordos
de indenização do acidente do Metrô

são paulo // Durante reunião na Secretaria do Esta-
do da Justiça ontem entre representantes do Con-
sórcio Via Amarela e da Defensoria Pública foram fe-
chados acordosde indenização comdois inquilinos
que moravam na região do desabamento das obras
daEstação Pinheirosda Linha4(Amarela) doMetrô
até as 15h30. Com isso, chega a nove o número de
acordos fechados desde asemana passada. Um ter-
ceiro que estava previsto para ser fechado não foi
concluído por falta de documentos.

Inquilinos dosimóveis estiveramreunidos desde
às 9h com representantes do Consórcio e integran-
tes daDefensoria Pública parafechar acordosde in-
denização. Segundo o secretário, reuniões indivi-
duais estão marcadas durante todo o dia.

Os inquilinos negociam acordos por danos mo-
rais, danos materiais e, para as vítimas que tiveram
atividades econômicas prejudicadas pelo acidente,
o lucro cessante. Na última semana, não houve acer-
to em dois casos — em um deles, o Consórcio ques-
tionou o laudo apresentado pelas vítimas e propôs
umanova vistorianoimóvel; nooutro,a famíliaale-
gou problemas pessoais e não compareceu ao en-
contro.

Uma nova reunião está marcada para hoje para
tentar definir o critério das indenizações dos pro-
prietários de imóveis na região.

O secretário de Justiça, Luiz Antônio Marrey, afir-
mou também que existia a expectativa de que um
acordodeindenizaçãocom afamíliadeumavítima
morta no acidente fosse fechado ainda ontem. Até
então, apenas os parentes da bacharel em Direito
Valéria Marmit acertaram valores com o Consórcio.
Falta fazeracordo comfamiliares dasoutras seisvíti-
mas mortas no acidente.

CPI
Foi protocolado ontem o pedido de instauração de
umaComissão ParlamentardeInquérito (CPI)para
investigaro acidentenafuturaEstação Pinheirosdo
Metrô. Apesar disso, a comissão não deverá sair do

S AÚ D E

Secretaria apela
para doação
de sangue

são paulo
A Secretaria Estadual da Saúde
está convocando a população
para doar sangue antes do fe-
riado de Carnaval.Até a véspe-
radoferiado,entre osdias17e
20 de fevereiro, acontecerá o
reforço aos bancos de sangue
paulistas. O receio do governo
do estado é que durante a fes-
ta, os estoques cheguem a ze-
ro, impossibilitando até mes-
mo a realização de cirurgias.

Tradicionalmente, a secre-
taria registra redução de 30%
no estoque de bancos de san-
gue em feriados ou períodos
semelhantes. Aliado às férias,
o Carnaval pode fazer essa
marcachegaraos 40%.Hácer-
ca de 20 dias, a secretaria vem
reforçando as doações de san-
guepor todooestado. Oesfor-
ço agora é para esta semana
pré-carnavalesca.

O problema para estocar
sangue vem sendo identifica-
do emtodo oestado. Namaio-
ria dos bancos, há menos bol-
sas do que o ideal. Na cidade
de São Paulo, unidades como
o Hospital do Servidor Público
Estadual e o Hospital Ipiranga
estãocom seusestoquesredu-
zidos.

Em Sorocaba, os estoques
estão bem abaixo do necessá-
rio. Diariamente, em média,
50 pessoas comparecem ao
banco de sangue, mas a neces-
sidade é de 80 doações.

O Hospital das Clínicas de
Ribeirão Preto também regis-
trou queda. O número de doa-
dores diários despencou de
150 para 50.

agência estado

ções de segurança, o rafting é
uma atividade segura”, explica.
No entanto, ele alertaque o inver-
sotambém éverdadeiro.Equipa-
mentos mal-conservados, ins-
trutores despreparados e falta de
atenção aos procedimentos, tor-
nam a atividade realmente peri-
gosa para qualquer um. “Sem cui-
dados, podem acontecer aciden-
tes diversos e, em situações extre-
mas, uma pessoa pode até mor-
rer”, avisa. “O mesmo vale para a
montanha-russa ou para andar
de skate”, diz.

Localizada na região central do
estado, a cidade de São Pedro
possui 32 mil habitantes, mas
chega receber em época de tem-
porada até 45 mil pessoas. Segun-
do o secretário de Cultura, Turis-
mo e Esportes da cidade, Paulo
Edson , o turismo de aventura re-
presenta cerca de 40% do poten-
cial turístico da cidade. “A nossa
rampa de vôo livre é considerada
uma das três melhores do País”.

Pirapora do Bom Jesus, a pou-
co mais de 50 km da capital é fa-
mosa pelo turismo religioso, mas
segundo o prefeito da cidade,
Raul Bueno (PSDB), todos os fi-
nais de semana a cidade recebe
visitantes interessados no vôo li-
vre, além do motocross e das tri-
lhas que a cidade oferece. “O tu-
rismo de aventura já representa
cerca de 20% para nós”, revelou.

camila brunelli

s u m a ré
A Prefeitura de Sumaré, por
meio do Núcleode Doenças In-
fecto Contagiosas (NIC), distri-
buirá 15 mil preservativos para
prevenção de doenças sexual-
mentetransmissíveis, entreelas
a Aids.A distribuição,que acon-
tece desde ontem, contará ain-
da com materiais educativos.

De acordo com a gerente do
NIC Somnia Marlene Cadogan
Piraggini Rodrigues, para a rea-
lização da campanha, serão
montados pedágios em frente

das unidades de saúde. A mon-
tagem será realizada por re-
giões. Hoje o pedágio acontece
naregião deNova Veneza.Ama-
nhã, no Matão e Área Cura.

Na sexta-feira, no encerra-
mento da campanha, os pedá-
gios serão montados nas re-
giões Central e Picerno.

“O Carnavalé umaépoca que
as pessoas devem ficar atentas,
e amelhor forma é utilizaro pre-
servativo”, afirmou a gerente do
Núcleo.
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S AÚ D E

Sumaré faz campanha
local contra a aids

papel, pelo menos nessa legislatura da Assembléia
Legislativa, que termina no dia 14 de março.

Sob a liderança doPT, foram reunidas assinaturas
de 32 deputados estaduais, correspondente a um
terço dos ocupantes da Casa. Além dos 22 parla-
mentares petistas,assinaram opedido doprotocolo
partidos que apóiam a situação, como o PFL. Não
houve adesão de deputados do PSDB, legenda do
governador do estado, José Serra.

De acordo com os trâmites que estão sendo ado-
tadospeloLegislativo paulistanoencaminhamento
das CPIs, essa Comissão vai para o fim da fila, atrás
de, pelo menos, 60 outras comissões protocoladas.

Mesmo que haja um acordo entre as lideranças
dos partidos para que o documento passe da próxi-
ma etapa — a aprovação em plenário por maioria
absoluta (48 deputados, pelo menos), — não há
tempo disponível para a instauração da comissão
ainda nessa legislatura. O prazo regimental para se
nomear os membrosde uma CPI, porexemplo, é de
dez dias.

Entretanto, aCPI do Metrôpoderá ser temapara a
nova legislatura,que toma posseno dia 15de março,
caso o relatório da comissão especial que apura o
desabamentodas obrasdo Metrôaponte, combase
noresultadodas investigações,quehouvenegligên-
ciaporparteda companhiaoudoconsórciorespon-
sável pelas obras.

Imóveis interditados
Todos os 46 imóveis próximos área da cratera per-
manecerão interditados, de acordo com a Subpre-
feitura de Pinheiros. A decisão foi tomada em uma
reunião realizada na tarde de segunda-feira.

Segundo a assessoria de imprensa da subprefei-
tura, a liberação dos imóveis depende do resultado
do laudo geológico, que garante a estabilidade do
solo onde os imóveis estão construídos, e do laudo
dasvistoriasrealizadas nosimóveis.Asubprefeitura
estáaguardandoaavaliação daSecretariadeTrans-
portes Metropolitanos do laudo geológico apresen-
tado pelo Consórcio Via-Amarela.

Osimóveissóserão liberadosquandohouvercer-
teza de que não há riscos. A Defensoria Pública in-
formouque nãoháprevisãopara queosmoradores
voltem para suas residências.
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