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ONU destaca
moradia popular
‘verde’ em Cubatão
Nações Unidas reconhecem construção da CDHU no Estado como
exemplo de prática sustentável que pode ser replicada em outros países

Leia. Governo vai recriar
órgão para o Cerrado

estadão.com.br/planetaPLANETA } ROMA 40˚C

Macaco com bloco de frutas congeladas no zoo
de Roma, na Itália; os funcionários do zoológico
deram alimentos gelados aos animais para
combater o calor de 40˚C que atingiu a região.

● A construção de conjuntos
habitacionais com tecnologias
verdes faz parte do programa
de Recuperação Socioambien-
tal da Serra do Mar, iniciativa
das secretarias de Habitação
e Meio Ambiente. De acordo
com o secretário de Habita-
ção, Silvio Torres, a meta é
atender 30 mil famílias que
vivem em áreas de risco e em
locais protegidos na serra.

Até 2012, serão 9 mil famí-
lias. As primeiras 1.166 famí-
lias já foram removidas. São
pessoas que ocuparam as en-
costas etêm de deixar suas
casas porque a área, de ma-
nanciais, é protegida por lei.

O conjunto Rubens Lara re-
ceberá 1.840 famílias que es-
tão sendo retiradas das encos-
tas da Serra do Mar. As primei-
ras 96 unidades foram entre-
gues em agosto do ano passa-
do e todo o empreendimento
deverá ser concluído em ju-
nho de 2012. / A.V. e R.L.

O único rio de água quente do mundo fica em Caldas 

Novas. E a maioria dos hotéis locais possuem várias 

piscinas aquecidas naturalmente. Isso tudo porque a 

cidade fica sobre o maior manancial de águas termais 

do planeta. Caldas Novas é o lugar ideal para as férias 

da família toda, em qualquer época do ano.

Incluídos no preço: passagem aérea, 4 diárias de hospedagem 
no Privé Boulevard Suíte Hotel com café da manhã, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e passeio pela cidade de Caldas Novas.

Pacotes de 5 dias - Saídas diárias em julho

Prezado cliente: preços publicados válidos para saídas de São Paulo em voos fretados exclusivos CVC. Preços, datas de saídas e condições de pagamentos sujeitos a reajustes 
e mudanças sem prévio aviso. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confi rmação. Preços válidos para compras até 1 dia após esta publicação. Parcelamento 
promocional em até 10x sem juros com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. 

São Paulo Capital: 
Paraíso ..............................................................2146-7011
Alto da Lapa .................................................... 2594-5758
Anália Franco Shop......................................... .2108-5300
Anchieta – Carrefour  ..................................... 2948-3148 
Aricanduva - Carrefour ................................... 2269-5380
Bourbon Shop .................................................3892-6868
Brás-Mega Polo ...............................................2886-3800
Casa Verde-Carrefour...................................... 3858-5335
Center Norte Shop ............................................2109-2611
Central Plaza Shop.  ....................................... .2914-3355
Fradique Coutinho .......................................... 3596-3470
Freguesia do Ó-Extra ...................................... 3932-0740
Indianópolis-Walmart .................................... 2578-1969
Interlagos Shop .............................................. .5563-6300
Ipiranga Hiper Carrefour ................................. 2062-3922
Jacu-Pêssego-Carrefour ..................................2521-5135
Jaguaré-Extra ................................................. 3297-8282
Light Shop ...................................................... .3255-5323
Morumbi Shop ............................................... .2109-4300
Morumbi Shop ............................................... .2146-7200
Pátio Higienópolis Shop ................................. .3667-8622
Paulista-Top Center ......................................... 3266-7202
Penha Shop .................................................... .2135-0700
Pirituba ........................................................... 3903-6611
Real Parque-Pão de Açúcar ............................. 3755-0070
Santo Amaro-Cenesp ....................................... 3747-7122
Santo Amaro-Mais Shop. Lg. 13 ...................... 5546-2888
São Judas .........................................................2858-0599

Tatuapé Shop. Metrô  ......................................2094-5888
Vila Maria-Carrefour Tietê .............................. 2636-1864
Vila Mariana .................................................... 2372-2284
Vila Olímpia Shop ........................................... .3045-8677
Grande São Paulo: 
Alphaville - Shopping Tamboré ...................... 2778-9797
Guarulhos Shop .............................................. .2425-0533
Guarulhos-Bonsucesso ................................... 2498-6022 
Mauá Plaza Shop ............................................ .4519-4700
Mogi das Cruzes Shop .................................... .4799-2166
Osasco Plaza Shop .......................................... .3652-3600
Osasco Shop. União ......................................... 3652-1600
S.B.Campo-Carrefour Taboão ......................... 4178-4377
S.B.Campo-Carrefour Vergueiro ......................4121-9877 
São Caetano-Av. Goiás .................................... 3636-3450
São Caetano - Carrefour .................................. 4227-8787
Sto André-Carrefour Oratório ......................... 4997-6880 
Taboão Shop.  ...................................................4787-8212 
São Paulo Interior:
Araraquara Jaraguá Shop.  ...............................3331-3858
Araraquara-Shop. Lupo ...................................3322-7676
Araras ..............................................................3541-4484
Bauru Shop ..................................................... .2106-9494
Campinas-Carrefour D. Pedro .......................... 5078 7532 
Campinas-D. Pedro Shop.  ............................. .2102-0199
Campinas-D.Pedro Shop ................................ .3756-9939
Campinas-Extra Abolição ............................... 3271-2004
Campinas-Galleria Shop ................................ .3206-0343
Campinas-Iguatemi Shop.  ..............................2117-3500 

Franca Centro ...................................................3721-1900 
Franca Shop .................................................... .3707-0700
Itapetininga .....................................................3373-2144
Itapevi Shop.  ...................................................4143-7979
Itapira  ..............................................................3813-2426
Itu - Plaza Shopping ........................................ 4022-7275
Jaú Shop ......................................................... .3622-0288
Jundiaí Maxi Shop ...........................................2136-0800
Louveira .......................................................... 3878-4030
Mauá Coop Barão ............................................ 4544-8111
Mococa ............................................................ 3665-7990
Pirassununga .................................................. 3561-9661
Poços de Caldas ................................................2101-8100
Ribeirão Preto-Fiúsa .......................................3516-4000
Ribeirão Preto-Independência ....................... 2101-0048
S.J. Campos-Vale Sul  ...................................... 3878-7000
S.J. Rio Preto Shop .......................................... .3121-1450
S.J. Rio Preto-Centro  .......................................2137-5910
S.J. Rio Preto-Plaza Avenida  ...........................2137-0070
Santos  ............................................................. 3257-7000
São Carlos-Centro ............................................3307-7180
São Carlos-Iguatemi ....................................... 3307-8686
São João da Boa Vista.......................................3631-1109
São Sebastião  ................................................. 3892-5299
Taubaté Shop ................................................. .3411-5000
Várzea Paulista ................................................ 4595-6200
Vinhedo ........................................................... 3876-3788

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

À vista R$ 1.088, ou 

10x sem juros de R$ 108,80
Preço para saídas 15, 19, 20 e 21/julho.

CALDAS NOVAS
O maior destino de águas quentes 

do mundo e em 10x sem juros.

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar 
o mundo com a CVC?

Conjunto recebe
famílias de
áreas de risco

Andrea Vialli
Rejane Lima
ENVIADA ESPECIAL / CUBATÃO

A construção verde, com tec-
nologias que poupam água,
energia elétrica e usam mate-
riais que afetam menos o am-
biente, não é mais privilégio
de edifícios corporativos ou
condomínios de alta renda.
Em São Paulo, conjuntos habi-
tacionais populares já osten-
tam várias dessas tecnologias.

A Companhia de Desenvol-
vimento Urbano e Social
(CDHU) começou a experi-
mentar a construção verde
em casas populares em 2007.
Uma delas, o conjunto habita-
cional Rubens Lara, em Cuba-
tão, chamou a atenção das Na-
ções Unidas. O programa Su-
shi (Iniciativa de Habitação
Social Sustentável, na sigla
em inglês), do Programa das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente, reconheceu o pro-
jeto como alternativa que po-
de ser replicada.

Silvio Torres, secretário esta-
dual de Habitação, diz que a in-
corporação de tecnologias ver-
des na construção de moradias
populares faz parte de um pro-
grama mais abrangente, a remo-
ção da população de áreas consi-
deradas de risco (mais informa-
ções nesta página). “Hoje exis-
tem no Estado 350 mil unidades
habitacionais do CDHU e há po-
tencial para que 200 mil adotem
tecnologias verdes”, diz.

Outro conjunto da CDHU, em
Santo André, é construído com
critérios verdes. A meta é buscar
uma certificação de mercado de
construção verde.

“O grande desafio é conciliar
baratos com tecnologias mais ca-
ras – mas que podem proporcio-
nar economia no longo prazo”,
diz o secretário. É o caso do aque-
cedor solar, que, embora mais ca-
ro que o chuveiro elétrico, pro-
porciona uma economia de cer-
ca de 30% na conta de energia.

Luz natural. Em geral, cons-
truir de forma verde custa 10%

mais que uma obra comum.
“Mas isso não é custo, é investi-
mento”, diz Marcelo Prado, ar-
quiteto responsável pelo conjun-
to de Cubatão. De longe, já se per-
cebe que as janelas dos prédios
do Rubens Lara são maiores que
as das construções populares
mais antigas que o rodeiam.

As janelas amplas, que permi-
tem maior iluminação e ventila-
ção dos imóveis, e os cilindros
metálicos, que integram o siste-
ma de captação de energia solar
para aquecer a água, são duas das
várias medidas de construção
verde utilizadas pela CDHU no
conjunto construído para abri-
gar famílias retiradas das encos-
tas da Serra do Mar.

Segundo o assessor de susten-
tabilidade da Secretaria de Habi-
tação, Gil Scatena, as medidas
que facilitam a acessibilidade
também chamaram a atenção da
ONU. “As portas são mais lar-
gas, as janelas e interruptores es-
tão em altura adequada e há apar-
tamentos térreos para portado-
res de deficiência”, explica.

estadão.com.br

Personalidades do 
meio artístico, moda, 
comportamento e 
tendências. 

Todo domingo
no Estadão.

SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA GERAL 

DA ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS 
E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Comunicamos que se acha aberta, nesta 
Secretaria da Fazenda, licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico NCC n° 35/2011, do tipo 
Menor Preço, para Aquisição de Serviço de 
Telecomunicações de Rede (Campinas), a 
ser realizada por intermédio do sistema 
eletrônico de contratações denominado “Bolsa 
Eletrônica de Compras do Governo do Estado 
de São Paulo”, cuja abertura está marcada 
para o dia 26/07/2011, às 10:00 horas.
Os interessados em participar do certame 
deverão acessar a partir de 14/07/2011, o site:
www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de 
senha de acesso ao sistema e credenciamento 
de seus representantes. O Edital da presente 
licitação encontra-se disponível no site 
www.e-negociospublicos.com.br.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




