QUARTA-FEIRA, 14 DE OUTUBRO DE 2009
O ESTADO DE S. PAULO

NEGÓCIOS
NEGÓCIOS B15
B15

OBRAS ACELERADAS

EDUCAÇÃO

Dono da Natura
investe no ensino
Escola especializada em sustentabilidade, criada por
Guilherme Leal, forma primeira turma no final do ano
CLAYTON DE SOUZA/AE

O conceito sofisticado e inovador de morar
que conquistou São Paulo, chegou à melhor Quadra do Campo Belo.

Coberturas Duplex*
a partir de 326m2 e 5 vagas.
• Quadra de tênis • Quadra de Squash • Piscina externa e interna
• Fitness by Reebok • Spa Urbano L’OCCITANE**
VISITE DECORADO - RUA EDSON , 600
Na melhor quadra do Campo Belo, entre a Rua Constantino de Sousa e Barão de Jaceguai.

Informações: (11) 3066-1000 - www.vivaestapaixao.com.br
Exclusividade de Vendas:

Incorporação e Construção

Realização e Incorporação

Incorporação registrada R-1 na Matrícula 188513 no 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo em 15/08/2007. Fernandez Mera Negócios Imobiliários - Av. Brigadeiro Luís Antonio, 4.910 - Cep 01402-002 - São Paulo-SP www.fernandezmera.com.br - Creci 5.425-J. *Inclui depósito privativo de 6m2. **Para a prestação de qualquer um desses será suportado exclusivamente pelo adquirente da unidade, eximindo-se a incorporadora de qualquer custo. Demais informações no estande de vendas e no memorial descritivo. A Tishman Speyer e Brookfield se orgulham de contribuir com o Projeto Felicidade, entidade do terceiro setor que traz felicidade e inclusão social a crianças
carentes com câncer e às suas famílias. Este apoio será realizado com a doação de parte da renda auferida na venda dos apartamentos do Fascination Penthouses, não compondo o preço da unidade.
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A demanda crescente por profissionais especializados em
sustentabilidadelevouoempresário Guilherme Leal, um dos
controladores da fabricante de
cosméticosNatura,acriaraprimeira escola de pós-graduação
no ramo do País. Ainda em um
câmpus provisório, em Nazaré
Paulista (SP), a Escola Superior de Conservação Ambiental
e Sustentabilidade (Escas), que
nasceu da parceria entre o empresário e a ONG Instituto de
Pesquisas Ecológicas (Ipê), forma no final do ano a primeira
turma de mestrado profissional em conservação e sustentabilidade.
Serão 23 alunos, que devem
chegar ao mercado de trabalho
com diploma de mestre e uma
formação que mistura ecologia
e economia, em uma abordagem até então pouco explorada
pelas escolas de negócios do
País, na avaliação de Leal. “Não
se trata de uma instituição apenas para formar gente para
atuarnasempresaseórgãospúblicos, que cada vez mais necessitam de profissionais com uma
formação que integre economiaemeioambiente”,diz.“Queremos criar um centro de referência em sustentabilidade para as Américas, talvez para o
mundo, e que forme lideranças
paraessa novaeconomiadebaixo carbono que está emergindo”, ressalta o empresário.
Espaço para esses profissionais não deverá faltar: segundo
relatório divulgado em agosto
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), nos próximos anos serão criados em
torno de 500 milhões de empregos em setores da economia ligados à sustentabilidade, como

Guilherme Leal
Sócio da Natura e
fundador da Escas
“Queremos criar um centro
de referência em
sustentabilidade para as
Américas, talvez para o
mundo, e que forme lideranças
para essa nova economia de
baixo carbono que está
emergindo”
“Quero dar minha contribuição
na construção de um projeto
para o País que envolva
uma plataforma de
sustentabilidade”

Cláudio Pádua
Coordenador da Escas
“Hoje, o câmpus está onde o
aluno está”

ode energiasrenováveis,de tratamento de água e de tecnologias para minimizar os impactos das mudanças climáticas.
ECONOMIA ‘VERDE’

Aideiade criaruma universidade com foco na nova economia
“verde” vinha sendo nutrida
desde o início dos anos 2000
por Cláudio Pádua, fundador
do Ipê, ONG que desenvolve
pesquisasno campoda ecologia
e mantém parcerias com em-

Escola é mantida
por recursos
da Natura e
de fundações
presas como Havaianas, Bimbo
ea própria Natura.Após umencontro com Guilherme Leal, em
2006,Páduaencontrou aparceria ideal na iniciativa privada
para fazer o projeto da escola
deslanchar. O passo seguinte
foiobteraaprovaçãodaCoordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior
(Capes), ligada ao Ministério
da Educação. Hoje, a Escas é
mantida por um fundo fiduciário que conta com recursos da Natura e também de
fundações internacionais.
O curso de pós-graduação
stricto sensu tem duração mínima de 18 meses e máxima
de 24 meses. Até o início do
ano que vem, a Escas deve
inaugurar câmpus próprio
em Nazaré Paulista, município onde está a sede do Ipê. O
projeto de construção do
câmpus, integrado à natureza,estásendocomandadopelo arquiteto Newton Massafumi, de São Paulo, e deverá
contemplar os preceitos da
construção ecológica, com
usodetecnologias parareduziroconsumode águaeenergia e uso de materiais com
certificação ambiental.
Enquanto as obras estão
sendo tocadas, parte dos alunos está abrigada em um
câmpus provisório em NazaréPaulista e a outra parte assiste às aulas em Uruçuca,
nosulda Bahia.“Hoje,ocâmpus está onde o aluno está”,
diz Pádua, que também é o
coordenador acadêmico da
Escas. Em 2010, a expectativa da Escas é formar 80 novos mestres e investir em
parceriascomoutrasuniversidades.
POLÍTICA

Recém-filiado ao Partido
Verde, Guilherme Leal tem
sido apontado como um nome forte para compor chapa
ao lado da senadora Marina
Silva(PV-AC)nacorridapresidencial em 2010. “Por enquanto, isso é só especulação”, diz Leal, que prefere
não dar detalhes de seus planos na esfera política. “Mas
quero dar minha contribuiçãonaconstruçãodeumprojeto para o País que envolva
umaplataforma desustentabilidade”, afirma. ●

O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 out. 2009, Economia & Negócios, p.B15.
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Dia 16/10, ministro do Planejamento
Paulo Bernardo no Secovi-SP
“O que se planeja hoje para o Brasil de amanhã?” Esta é a
questão que o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo Silva,
vai responder na reunião da política “Olho no Olho” do Secovi-SP
desta sexta-feira (16/10), às 11 horas, na sede do Sindicato.
O ministro apresentará uma série de informações estratégicas
para as atividades imobiliárias, notadamente em função do PAC,
cujas iniciativas têm inegável impacto urbano.
“Importante lembrar que, dentre os programas governamentais voltados ao
desenvolvimento nacional que se interelacionam, também está o Minha Casa, Minha
Vida, o qual poderá ser comentado pelo ministro. A presença de nossos associados é muito importante para que, a partir de uma visão de futuro, possamos, desde agora, planejar e
implantar ações decisivas”, a¿rma o presidente do Secovi-SP, João Crestana.

PEC da Moradia Digna pode ir para votação no
plenário da Câmara dos Deputados ainda este ano
O presidente do Secovi-SP, João Crestana, defende que o combate
ao dé¿cit habitacional exige uma política perene e de Estado (não de
governos) para o setor. Esse objetivo exige recursos de¿nidos para
subsidiar as famílias com renda mensal de zero a seis salários mínimos.
Por essa razão, o Sindicato comemora a aprovação
unânime do relatório do deputado federal Zezéu Ribeiro
(PT-BA) ocorrida ontem, 13/10, na Comissão Especial da
Câmara dos Deputados criada para apreciar a Proposta de Emenda Constitucional da Moradia
Digna (PEC 285-A/2008), bem como o otimismo dos parlamentares signatários da PEC, que
acreditam em sua votação em plenário ainda este ano.
A PEC tem o objetivo de garantir recursos orçamentários permanentes para
a produção de Habitação de Interesse Social (HIS) correspondentes a 2% das receitas da União e 1% da receita dos Estados, Distrito Federal e Municípios.
Conheçam o programa Moradia Digna, participem e divulguem essa iniciativa. Acesse
www.moradiadigna.com.br e ajudem milhões de brasileiros a terem acesso à habitação.

Seminário de Insumos e Tecnologia – Dias 23 e 24 de outubro, na sede do Secovi-SP,
acontece mais um Seminário de Insumos e Tecnologia. Organizado pela vice-presidência da área no Sindicato, o evento se destina a toda a cadeia imobiliária, apresentando novas tecnologias, produtos e
serviços sustentáveis, soluções para construções econômicas e visita técnica a empreendimento dessa modalidade. Na oportunidade, acontece o lançamento do Manual de Acústica na visão da Nova Norma de
Desempenho de Edi¿cações, o qual será tema de painel especí¿co. Informações e reservas: (11) 5591-1304 a 1308
ou no portal Secovi.
Planejamento e Metas para o Corretor Moderno – Este é o tema do próximo Encontro Secovi-PQE,
dia 20/10, na sede do Sindicato. O evento mostra como é possível, por meio do marketing pessoal e planejamento
de metas, aumentar o desempenho nas negociações de venda e se destacar no segmento imobiliário. Inscrições no
call center.
26/11, Ampliar realiza show com jantar bene¿cente – Empenhado em proporcionar pro¿ssionalização e um futuro mais digno a um número cada vez maior de jovens em situação de risco, o Projeto Ampliar organiza
show com jantar bene¿cente, dia 26/11, no Esporte Clube Sírio (capital paulista). Além de colaborar com o projeto,
os participantes concorrem a prêmio e assistem a performace imperdível do cantor Francis Bringell. Adquira agora o
seu convite (tel. 5591-1300 ramal 1313) e faça a diferença na vida de centenas de famílias.
Secovi-SP - Sindicato das Empresas de Compra,
Venda, Locação e Administração de Imóveis
Residenciais e Comerciais de São Paulo
Rua Dr. Bacelar, 1043 - Vila Mariana
São Paulo - SP - Tel.: (11) 5591-1300
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EMPREITADA - Leal quer formar lideranças para atuar nos empregos ‘verdes’ que estão sendo criados

