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Desconto no iptude Bragança vale até segunda-feira
Os contribuintes de Bragança Paulista que optaram pelo pagamento
à vista do IPTU 2007, com desconto de 5%, têm até a próxima se-
gunda-feira para efetuar o pagamento.

Bairros de São José dos Campos podem ficar sem água
Devido a serviços de manutenção no sistema de distribuição de água,
alguns bairros de São José dos Campos poderão ficar sem abasteci-
mento hoje (Vista Verde II) e amanhã. Casos de urgência, pelo 195.

Franca eleva taxa para veículo apreendido
Foi publicado ontem decreto do prefeito de Franca, Sidnei Rocha
(PSDB), que reajusta em até 50% os valores para rebocamento de
veículos e apreensão em pátios municipais.
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Lei Cidade Limpa resulta em
taxa maior nos condomínios

são paulo

A lei Cidade Limpa de combate à
poluição visual na capital paulista
teve mais um efeito colateral: o
aumentodo preçoda taxacondo-
minial. Com a proibição de anún-
cios na estrutura dos imóveis, os
condomínios que costumavam
alugar o espaço para as empresas
anunciantes têm reduzido a re-
ceita destinada a investimento
em benfeitorias e manutenção
do condomínio em até 15%. Ou-
tros síndicos afirmam que tive-
ram de aumentar em até 30% a ta-
xa condominial em virtude da lei.

O síndico do edifício Anchieta,
situado na Avenida Paulista, Luiz
César Gomes dos Reis, acredita
que a lei foi restrita demais. “Po-
deria haver uma medida de ade-
quação dos anúncios, como foi o
caso dos indicativos, ao invés de
extinção. Remodelagem de ta-
manhoe dimensão,comometra-
gem menor, por exemplo.”

Segundo ele, o edifício não foi
dosmais atingidosporquehouve
um planejamento administrati-
vo anterior no sentido de econo-
mizar para assegurar os fundos
para manutenção do edifício.
Mesmoassim, eleestima quesua
receita tenha caído cerca de 15%.

A síndica do edifício Elydia,

Maria Lourdes Freire, aprovou a
lei para a cidade, mas não para o
seu condomínio. “Como cidadã
eu acheia lei ótima, apoluição na
cidadeestava demais,mas parao
condomínio foi péssimo. Antes, o
valor do aluguel da parede entra-
va noorçamento paracobrir des-
pesas do condomínio. Agora, ti-
vemos de aumentar mais de R$
100 no preço”, disse. O condomí-
nio situado à Rua Augusta regis-
trou um aumento de quase 30%
na taxa condominial.

Empresas
De acordo com estudo econômi-
co feito pela Tendências Consul-
toriaIntegrada, oimpacto decus-
tos e de receitas perdidas pelas
empresas que atuam na capital,
pode chegar aR$ 1,6 bilhão ea re-
dução na receita das empresas do
setor deve superar R$ 200 mi-

lhões. Outro prejudicado com a
proibição à mídia exterior na ci-
dade, é o setor gráfico. O presi-
dente da Associação Brasileira da
Indústria Gráfica (Abigraf), Al-
friedPlöger, afirmaqueempresas
do segmento de mídia exterior
podemfechar suasportas,abala-
das pela redução de pedidos. “O
setor possui hoje, aproximada-
mente, 70 empresas na produção
destinada, principalmente, à pu-
blicidade externa. Todas estão
ameaçadas com a lei.”

Muitas são as ações contrárias
à lei Cidade Limpa, das quais a
prefeitura está recorrendo. Até o
momento, são 49 liminares de
ações individuais em vigência e
outras quatro liminares de ações
coletivas, além da sentença de
um sindicato do setor publicitá-
rio, que determina a permanên-
cia de peças regulares em relação

à lei anterior até 31 de março.
Mesmo assim, com apenas dois
meses de idade — completos no
dia 4 — a lei já garantiu a retirada
de mais de 560 peças publicitá-
rias. A punição para irregularida-
desé umamultadeR$ 10milpara
cada anúnciocom atéquatro me-
tros quadrados, acrescida de R$ 1
mil para cada metro quadrado
excedente.São obrigadosapagar
a multa a empresa que instalou a
peça, oproprietário doterreno eo
anunciante. Persistindo a infra-
ção, o valor da multa é dobrado.

Ainda de acordo com a lei, as
fachadas, letreiros e totens de es-
tabelecimentos comerciais e em-
presariais devem ficar menores.

Os proprietários de anúncios
indicativos têm até 31 de março
para se regularizar. Os anúncios
podem variar entre 1,5 e 10 me-
tros quadrados, de acordo com a
testada do imóvel, e ter altura má-
xima de cinco metros.
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A proibição dos
anúncios nos imóveis da
cidade tem feito os
síndicos aumentarem a
taxa condominial para
compensar a
diminuição da receita
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«Como cidadã eu achei
a lei ótima, mas para o
condomínio foi
péssimo. Tivemos de
aumentar mais de
R$ 100 no preço»
MARIA FREIRE
SÍNDICA EDIFÍCIO ELYDIA

Proprietários de anúncios indicativos têm até dia 31 para se regularizar
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TRABALHO

Participação feminina
no mercado se
mantém estável

são paulo

Após dez anos de crescimento
consecutivo, a participação das
mulheresno mercadodetraba-
lho na região metropolitana de
São Paulo (RMSP) sofreu estag-
nação em 2006, com taxa de
55,4%, ante 55,5%verificada em
2005. Já a participação dos ho-
mens teve pequena queda de
72,4% em 2005 para 71,3% no
ano passado, mas ainda assim
representa maioria no merca-
do. Já os ganhos femininos por
hora cresceram mais que os
masculinos,4,7% e2%respecti-
vamente, embora as mulheres
ainda ganhem menos. É o que
revelouo estudosobre omerca-
do de trabalho feminino divul-
gado ontem pela Fundação Sis-
tema Estadualde Análisede Da-
dos (Seade).

Embora esteja no maior pa-
tamar desde o início da pesqui-
sa, a taxa da participação das
mulheres não registrou cresci-
mento pelo segundo ano con-
secutivo. Segundo o levanta-
mento, houveincremento entre
as mulheres de 60 anos ou mais
(3,1%), de 50 a 59 anos (2,3%) e
as casadas (1,1%) e redução da
participação entre crianças e
adolescentes, de 10 a 17 anos,
(7,4%), entre os demais mora-
dores da residência, como pa-
rente ou agregado, (5,7%) e en-
tre negras (0,5%).

O desemprego entre as mu-
lheres continua superior ao dos
homens, mas houve uma redu-
ção. Entre 2005 e 2006, a taxa de
desemprego total da População
Economicamente Ativa (PEA)
feminina caiu de 19,7% para

18,6%. Segundo o estudo, este é
o terceiro ano consecutivo do
decréscimo e é atribuído ao
crescimento do nível de ocupa-
ção, queindica queuma parcela
das que estavam desemprega-
das conseguiu algum tipo de
ocupação. Tambémhouve que-
da entre os homens — de 14,4%
para 13,4%. Mesmocom a dimi-
nuição na taxa feminina, a dife-
rença entre as taxas de desem-
prego é a maior desde 2001.

Aumentouem 2,5%o nívelde
ocupação feminina. O cresci-
mento se dá pelo oitavo ano
consecutivo, conforme a pes-
quisa, apesar de ter registrado
taxas melhores em 2004 (4,1%) e
em 2005 (4,2%). O incremento,
aponta a pesquisa, deve-se ao
bom desempenho dos Serviços
(4,5%), Indústria (2%) e do Co-
mércio (1,4%). Entre as áreas de
Serviços, destaca-se o cresci-
mentodas áreasdeAdministra-
ção Pública, Forças Armadas e
Polícia (16,9%), Financeiros
(10,5%) e Transportes e Arma-
zenagem (10%). Pela primeira
vez em oito anos foi detectada
diminuição no nível de empre-
go de Serviços Domésticos
(2,1%). O nível ocupacional en-
tre os homensteve crescimento
em ritmo menor: 1,0%.

Os ganhos femininos cresce-
ram maisque osmasculinos em
2006, mas ainda continuam in-
feriores. Enquanto as mulheres
ganharam em média R$ 869 por
mês em 2006, os homens rece-
beram R$ 1.291. O rendimento
familiar médio subiu0,6%, pas-
sou a valer R$ 1.809 em 2006.
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Pista da Avenida Santos
Dumont é liberada
são paulo

A pista expressa da Avenida San-
tos Dumont, no sentido Santa-
na, na zona norte da capital, foi
liberada às 8h de ontem, após fi-
car interditada desde a noite de
sexta-feira para obras de recu-
peração da ponte sobre o rio Ta-
manduateí, no cruzamento
com a Avenida do Estado.

A chuva causou erosão e der-
rubou o concreto de sustenta-
ção da ponte. O trânsito na re-
gião ficou complicado por toda
a segunda-feira, mesmo com a
pista local liberada. O trânsito
fluiu bem ontem.

Faria Lima
Apesar de a Avenida Santos Du-
mont tersido liberada,outra in-
terdição pode continuar com-
plicando o trânsito na capital
paulista. O trecho da Avenida
Faria Lima,no sentidoItaim-Pi-
nheiros, na zona sul, foi blo-
queado no sábado, e deve ficar
fechadoatéo finaldemarçopor
causa das obras da Linha
4-Amarela do Metrô.

Visita do Bush
A partir de amanhã até sex-
ta-feira, o paulistano também
poderá enfrentar dificuldades
emregiões dacidadepor ondeo
presidente dos Estados Unidos,
George W.Bush, passaráduran-
te sua visita ao País.

Por motivos de segurança, as
rotas pelas quais ele vai passar
nãoforamdivulgadas, masaex-
pectativaéde queaCompanhia

de Engenharia de Tráfego
(CET), em parceria com o Exér-
cito, vá fazer bloqueios próxi-
mos aos locais visitados.

O presidente norte-america-
no tem compromisso confir-
mado na organização não-go-
vernamental (ONG) Meninos
do Morumbi, na zona sul da ca-
pital e no terminal da Transpre-
to em Guarulhos, na Grande São
Paulo.

O Itamaraty informou que,
em princípio, os percursos se-
rão por terra. Seoptar pelo traje-
to terrestre, o trânsito no Mo-
rumbideveser isoladonoinício
da manhã de sexta-feira.

Para chegar em Guarulhos,
há pelo menos dois roteiros —
Marginais Pinheiros e Tietê e
Rodovia Ayrton Senna até Gua-
rulhos ou avenidas Águas Es-
praiadas, 23 de Maio e Tiraden-
tes até a Ponte das Bandeiras,
MarginalTietê ea mesmarodo-
via. Haveria paralisação do
trânsito nesses trajetos.

panoramabrasil
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«Trânsito deve ser
alterado com a visita
do presidente
norte-americano a
São Paulo na
sexta-feira»
I TA M A RAT Y
ASSESSORIA DE IMPRENSA

E S P O RT E

Começam obras
do Museu do
Futebol na capital

são paulo

Asobras doMuseu doFutebol
começaram ontem no Estádio
do Pacaembu, na zona oeste
da capital. O prefeito Gilberto
Kassab entregou o alvará que
autoriza o início das obras, que
devem custar R$ 25 milhões
em uma parceria entre a pre-
feitura,aSão PauloTurismoea
Fundação Roberto Marinho.

O novo espaço ocupará
umaárea de5.600 metrosqua-
drados, dentro do estádio. A
idéia é criar um museu que
conte a história do futebol,
com espaços temáticose inte-
rativos. O museu vai propor
uma série de situações que re-
lacionam o esporte à história
cultural, social e comporta-
mental do Brasil. As obras de-
vem ser concluídas em 2008.

Ocurador domuseué ojor-
nalista Leonel Kaz e a expogra-
fia está a cargo da cenógrafa
Daniela Thomas e do arquite-
to e museólogoFelipe Tassara.
Toda a adaptação do espaço
que abrigará as salas de expo-
siçãoficará acargo doarquite-
to Mauro Munhoz.

O museu ocupará parte do
espaço que era destinado ao
setor de administração, ou três
andares sobas arquibancadas
da área em curva do estádio. As
obras irão integrar o estádio à
PraçaCharles Miller,emfrente
ao portão de entrada. Haverá
quiosques na área externa, lo-
jas e livrarias.
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Encontro começou ontem e termina
hoje; há possibilidade de parceria na
área de tecnologia digital

ABC

Empresários japoneses visitam Santo
André em busca de novos negócios

santo andré // O município de Santo André, na re-
giãodo ABCpaulista,recebe entreonteme hojeuma
comitivaformada porcinco empresáriosjaponeses.
A missãoterá como objetivoanalisar oportunidades
de negócios, abrindo possibilidades de fechar par-
cerias na área de tecnologia digital.

A delegação japonesa é formada por presidentes
de três companhias, um produtor de eventos e um
consultor de planejamento de projetos governa-
mentais — todos de empresas com sede em Tóquio.

Participam da visita Mato Obata, presidente da
Fluxtone KK (empresa produtora de conteúdo digi-
talmultimídiae pesquisastecnológicasemrelações
interativas, que tem entre seus clientes Sony, Casio,
NHK, NEC e Fujitsu); Celso Singo, presidente da
Fluxstreets (empresade Internetvoltada àdistribui-

INTERIOR

Cratera engole 14
imóveis em Monte Alto
ribeirão preto

Até a tarde de ontem, 12 residên-
cias e duas casas comerciais ti-
nham sido engolidas por uma gi-
gantesca cratera, no Jardim Pau-
lista 1, em Monte Alto, na região
de Ribeirão Preto. Houve pânico e
correria, mas ninguém ficou feri-
do. Outros 70 imóveis foram in-
terditados na área de risco, dei-
xandocerca de200 pessoasdesa-
lojadas. O motivo é uma voçoro-

ca, um fenômeno geológico cau-
sado geralmente pela chuva que
cai em terrenos com pouca vege-
tação. Devido ao problema, o pre-
feito Maurício de Mattos Piove-
zan(PT)decretou estadodecala-
midade pública. O desmorona-
mento das casas começou na me-
tade da tarde de segunda, mas o
problema existe desde a forma-
ção do loteamento, há 20 anos.

A voçoroca engoliu um cami-

nhão, uma moto e duas máqui-
nas. A prefeitura começava a tra-
balhar na área,após conseguir R$
973 mil do Governo Federal para
obras de drenagem e escada hi-
dráulica. Segundo o engenheiro
da prefeitura, André Nascimento,
os degraus, evitariam a infiltração
de água pluvial na área, que fica
num vale que foi aterrado, mas
não compactado. A verba ainda
recuperaria uma das duas casas
interditadas previamente. Po-
rém, a chuva agravou a situação,
choveu cerca de 750 milímetros
desde o início do ano na cidade.
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ção, produção e co-produçãode conteúdo cultural e
digital para os mercados japonês, coreano e chinês);
Kenji Ogino, coordenador e produtor de eventos da
NomuraKogyo(umadas maioresempresasdepro-
dução de eventos governamentais e de negócios,
que tem entre seus clientes companhias como a
Matsushita e a KDDI); Hironaga Obata, presidente
da Hilo Design (empresa de design de produtos in-
dustriais, responsávelpelas principaisevoluções do
setor nas décadas de 60, 70 e 80); e Tadahiro Tanaka,
consultor denegócios emplanejamento deeventos
governamentais e de negócios de médio e grande
porte, responsável pela produção de eventos como
o Expo Osaka 1970 e a Expo Aichi 2005.

“Nossa expectativa é que a visita da delegação de
Tóquio seja um primeiro passo para fecharmos uma
parceria no setor de produção de conteúdo de tec-
nologia digital, com a possibilidade de atrairmos, in-
clusive, investimentos de empresas japonesas para
Santo André”,afirma a diretora doDepartamento de
Relações Internacionais, Renata Castro Boulos.
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