
Produto: ESTADO - SP - 8 - 27/02/08 C8 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

Empresas já
podempôrplacas
emáreasadotadas

SPserá3ªáreamaispopulosaem2010
SOCIEDADE

A Grande São Paulo alcançará
o posto de terceira região me-
tropolitana mais populosa do
mundo em 2010. A soma da po-
pulaçãodos39municípios, hoje
com 18,8 milhões de pessoas,
chegará a 19,6 milhões, segun-
do o documento Perspectivas
Mundiais deUrbanização, divul-
gado ontem pela Organização
das Nações Unidas (ONU).
Atualmente,SãoPauloéaquin-
ta maior região metropolitana
do planeta.
Hoje, à frente de São Paulo

colocam-se Tóquio, no Japão,
com 35,7 milhões e Nova York

(Estados Unidos), Cidade do
México (México)eMumbai (Ín-
dia), todas com 19 milhões de
moradores. Daqui a dois anos,
São Paulo estará atrás apenas
das populações deTóquio, com
36,1milhõesdepessoas,eMum-
bai, com 20,1 milhões. A região
virá seguida por Nova York e
Cidade do México, ambas com
19,4milhões de pessoas.
São Paulo, no entanto, volta-
rá a ocupar a quinta colocação
em 2025, quando terá 21,4 mi-
lhões de moradores. Tóquio se
manterá em primeiro lugar,
com 36,4 milhões, seguida de

Mumbai, com26,4milhões;De-
lhi, também na Índia, com 22,5
milhões; e Dacar, em Bangla-
desh,com22milhões.Até lá, so-
menteSãoPauloeRiocontinua-
rãoaserconsideradasmetrópo-
les no País, por a população su-
perar amarca de 10milhões de
moradores. O Rio, em 2025, te-
rá população estimada de 13,4
milhões. Hoje são 11,7milhões.
Outras regiões metropolita-

nas brasileiras também terão
explosão populacional nas pró-
ximas décadas. Belo Horizonte
saltará de 5,3 milhões de pes-
soas, estimativa de 2005, para

6,7 milhões em 2025. Atrás de
Minas,estaráaregiãometropo-
litanadePortoAlegre(RS),que
passará de 3,8milhões para 4,6
milhões de moradores em 20
anos. Em seguida, virá Recife,
emPernambuco, que de 3,5mi-
lhões passará a ter 4, 3milhões
de habitantes.

DESENVOLVIMENTO
Atualmente, a América Latina
contacom78%dapopulaçãovi-
vendoemcidadesesuperaíndi-
ces de urbanização da Europa.
“Estaéumaconseqüênciadará-
pida urbanização das últimas

décadas,especialmentenospaí-
sesemdesenvolvimento”,apon-
ta o relatório daONU.
Naprojeçãoaté2050,apopu-
laçãoruraldoBrasilvaidespen-
car dos 29,5 milhões, registra-
dos em2005, para 16,3milhões.
Emcontrapartida, a população
urbana passará de 157,3 mi-
lhõespara237,7milhões,saltan-
do de 84,2% das pessoas viven-
do em cidades para 93,6%. Em
2008, pela primeira vez, meta-
dedapopulaçãomundial,de6,7
bilhões,estarávivendoemcida-
des. Em 2050, serão 9,2 bilhões
de pessoas nomundo. ●

Diego Zanchetta

Sob o risco de enfrentar nas
eleiçõesmunicipaisumades-
caracterização da principal
bandeira, a Lei Cidade Lim-
pa, a gestão Gilberto Kassab
encontroubrechasnaLeiFe-
deral 11.300/06 para proibir
a colocação de faixas de can-
didatos de mais de 4 metros
decomprimentoforade imó-
veisparticulares.Emduasse-
manas, começa a ser distri-
buída uma cartilha com re-
gras para a publicidade em
SãoPaulo no período de 6 de
julho a 5 de outubro.
Aofensiva contra apubli-

cidadeeleitoral inclui fiscais
desubprefeituras, quedeve-
rão denunciar os abusos ao
Tribunal Regional Eleitoral
(TRE). “Jáexistemdetermi-
naçõesnaresoluçãode2006
que não são cumpridas e va-
mos reforçar a fiscalização
agora”, afirmou a diretora
de Urbanismo da Empresa
Municipal de Urbanização
(Emurb), ReginaMonteiro.
Regina disse ter recebido

umpedidopessoal do prefei-
toparatentarimpedirasujei-
ra nas eleições. As gráficas
dacapital jápreparam20mi-
lhões de folhetos e mais de
100 mil faixas e banners.
“Não adianta o Kassab que-
rerderrubarregradogover-
no federal comumacartilha.
Já consultei advogados so-
bre o assunto”, argumentou
Adhemar Antunes, proprie-
tário da gráfica Salinas, no
Tucuruvi, zona norte. ●

Segundo agente, cirurgia foi para ‘retirada de cisto’

Relatório da ONU destaca êxodo rural no País e calcula que, até 2050, 93% dos brasileiros viverão em cidades

●●●Trezemeses após a Lei Ci-
dade Limpa começar a valer, a
mídia exterior poderá voltar
às ruas. Mas segundo as nor-
mas da lei e demodo a rever-
ter esse direito em benfeito-
rias a áreas verdes. A idéia da
Prefeitura é que isso ajude a
aumentar o número de bens
mantidos pela iniciativa priva-
da e garantir que exista um
padrão para as placas informa-
tivas instaladas nessas áreas.
Sob gestão da Coordenação
das Subprefeituras há 845
termos de cooperação em vi-
gor, apesar de a cidade ter
164milhões dem2 de áreas
verdes e 4.634 praças.

A regulamentação dos ter-
mos de cooperação com a ini-
ciativa privada foi publicada
ontem noDiário Oficial. Em-
presas oumoradores que quei-
ram adotar praças, canteiros
centrais, parques, calçadas,
pontes e passarelas poderão
ter uma oumais placas – de-
pendendo do tamanho da área
– contendo dados do coope-
rante. Mas as informações não
podem ultrapassar 70%do
tamanho da placa nem conter
propaganda. ● BÁRBARA SOUZA

Cartilhavai
limitarfaixas
naseleições
municipais

NaomiCampbellé
operadanoSírio-Libanês

PERSONALIDADE

Adriana Carranca

A top internacional Naomi
Campbell, de 37 anos, pas-
sou por uma cirurgia de
emergência no abdome, na
noite de anteontem, no Hos-
pital Sírio-Libanês, onde es-
tá internada desde domingo
para exames de rotina. Co-
morevelouaoEstadoomédi-
coresponsávelpelacirurgia,
oginecologistaeobstetraJo-
séAristodemoPinotti, amo-
delo foi submetida a uma la-
paroscopia, entre 22 horas
de segunda-feira e 2h40 da
madrugada de terça-feira –
uma operação longa, mas
sem incidentes, segundo o
médico.
De acordo com Pinotti,

Naomipassouporumacirur-
gia de emergência, mas está
“completamente curada” e
passava bem na noite de on-
tem. “Ocorreu tudo bem.
Não houve incidentes ou ne-
nhum problema que tivesse
mepreocupadodurante aci-
rurgia. Eu já a autorizei, até
mesmo, a levantar-se da ca-
ma”, disse o especialista, na
manhã de ontem.

SITES
A notícia repercutiu na im-
prensa internacional. Pinot-
ti,noentanto,nãoconfirmou
que o motivo da cirurgia te-
nhasidoaretiradadeum“pe-
queno cisto”, como revelou,

em nota divulgada em sites in-
ternacionais,oagentedamode-
lo,JeffRaymond.“Nãoestouau-
torizado(porNaomi) arevelaro
que ela tinha nem a gravidade
do problema, mas posso dizer
queeuaoperei eestácompleta-

mente curada”, disse. O Hospi-
talSírio-Libanêsconfirmouain-
ternação damodelo, semdivul-
garmais detalhes.
Segundo Pinotti, todo o pro-

cedimento foi feito por laparos-
copia, “sem a necessidade de
passar para o sistema tradicio-
nal”.Alaparoscopiaéumproce-
dimento cirúrgico menos inva-
sivo do que o tradicional, em
que uma microcâmera é intro-
duzida no abdome do paciente.
A intervenção exige anestesia
geral e internação.
Naomi segue uma dieta pós-

operatória, com base em líqui-
dos,edevecontinuar internada
noHospital Sírio-Libanês.O in-
fectologista David Uip, que su-
pervisiona o estado clínico da
modelo, não quis dar entrevis-
ta. Segundo Raymond, seu
agente, “após o sucesso do pro-
cedimento, ela está agora se re-
cuperando e aguarda para vol-
tar ao trabalho”.Namesmano-
ta, Naomi agradece aos médi-
cos pelo “tratamento gentil”
que recebeu.

CARREIRA
NaomiCampbell foidescoberta
aos15anoseganhouaspassare-
las nos anos 1980. É a modelo
preferida de alguns estilistas
brasileiros–comoAmirSlama,
daRosaChá–epassouavisitar
com freqüência o País, pelo
qual se diz “apaixonada”. Sua
última aparição foi no carnaval
de Salvador. ●
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19,6 milhões de pessoas
estarão vivendo nos 39municí-
pios daGrandeSãoPaulo em
2010, segundo o documentoPers-
pectivasMundiais deUrbaniza-
ção, divulgado ontempela Organi-
zação dasNaçõesUnidas

5ª será a posição
daGrande SãoPaulo no ranking
das regiõesmetropolitanasmais
populosas em2025, quando ela
terá 21,4milhões demoradores
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