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CAI CHEFE DO IPHAN
O superintendente do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Amazonas,
Juliano Valente, foi afastado ontem, uma semana depois
de liberar o licenciamento para a construção do
Porto das Lajes no Encontro das Águas.

Construção civil cria programa de
sustentabilidade para o setor

O Encontros Estadão & Cultura,
ciclo de eventos criado para esti-
mular a participação do público
no debate de temas tratados pe-
lo jornal, retorna nesta semana
com assuntos relacionados a sus-
tentabilidade e meio ambiente.
O evento, que começa hoje e ter-
mina na sexta-feira, ocorre sem-
pre a partir das 12h30, na Livra-
ria Cultura do Conjunto Nacio-
nal, na Avenida Paulista.

O tema de hoje é alimentação
saudável, com a presença do pro-
fessor da Universidade Federal
de São Paulo (Unifesp) Daniel
Bandoni e do chef do restauran-
te Dois Cozinha Contemporâ-
nea, Daniel Broide.

Amanhã, o mote do debate é
um dos temas mais polêmicos
da agenda pública do País: o no-
vo Código Florestal. A ex-minis-
tra do Meio Ambiente Marina Sil-
va fala da mobilização para que o
Senado altere o Código aprova-
do em maio pela Câmara.

Em evento na capital paulista
na semana passada, Marina dei-
xou clara sua posição. “Que a aca-
demia possa mobilizar os forma-
dores de opinião, as empresas e
os setores da sociedade que te-

nham uma visão diferente da
aprovada na Câmara”, disse.

Na sexta-feira, último dia, a
cineasta e apresentadora de
TV Marina Person e o empre-
sário Helio Mattar, presiden-
te do Instituto Akatu, falarão
sobre consumo responsável.

O evento é gratuito e o pú-
blico será admitido por or-
dem de chegada. Perguntas
podem ser enviadas pelo Face-
book do Estado (facebook.
com/estadao)e pelo Twitter
do Planeta (planeta_esta-
dao), que transmitirá os deba-
tes ao vivo.

PLANETA

● Amanhã
O Código Florestal. Debatedo-
ra: Marina Silva (líder ambien-
talista e ex-ministra do Meio
Ambiente). Mediação: Simone
Iwasso (chefe de reportagem
do caderno Vida, do Estado) e
Roldão Arruda (repórter de
política do Estado)

● Sexta
Vida e consumo sustentável.
Debatedores: Marina Person
(apresentadora de TV) e
Helio Mattar (presidente da
ONG Instituto Akatu).
Mediação: Leandro Quintani-
lha (colunista do Planeta)

‘Estadão & Cultura’
debate de hoje a sexta
temas ambientais

Bunker nazista se torna usina sustentável
Torre que resistiu a bombardeios e tentativas de implosão na cidade alemã de Hamburgo fornecerá energia elétrica para 3 mil residências

}

IBERO: cruzeiros com navio-benefício.

DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade de cabines. | PARCELAMENTO EM ATÉ 10 VEZES SEM JUROS no cartão de
crédito. Ou de 1 a 10 vezes com juros com cheque pré-datado/boleto, sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios
credenciados. | IBERO INCLUSIVE, PROGRAMA DE BEBIDAS INCLUÍDAS, que oferece água mineral, cerveja, refrigerante e vinho da casa servidos durante o almoço e o jantar no buffet e restaurantes principais | * PROMOÇÕES VÁLIDAS
ATÉ 31/08/2011 (limite de 50 cabines por saída): • GRÁTIS 2º hóspede na mesma cabine dupla, sobre a tarifa Tabela, somente para Grand Mistral e Grand Holiday. EXCETO Reveillon e cruzeiros de Janeiro e Minis 5, 8, 18, 25 NOV e 21 DEZ
no Grand Mistral e 2, 6, 18 DEZ e 11 FEV no Grand Holiday. Não cumulativa a outras promoções. • DESCONTO 50% para o 2º hóspede somente em cabine dupla externa, varanda e suíte na tarifa vigente, VÁLIDO: Reveillon no Grand Mistral e
cruzeiros de Janeiro no Grand Mistral e Grand Holiday. EXCETO 30/12 e 7/01 no Grand Holiday. Não cumulativa a outras promoções. | Todos os preços, SEM ENTRADA, mencionados em Reais, são por pessoa em cabine dupla referindo-se
somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,64 de 05/08/2011, sujeito à variação cambial na data do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência
ao viajante não inclusas. | Consulte condições específicas: www.iberocruzeiros.com.br | **FAMÍLIA 4x3, excluindo aéreo e taxas: o 4º hóspede viaja GRÁTIS quando não mais disponíveis cabines quádruplas: sendo 2 adultos e 2 menores de 18
anos da mesma família em duas cabines duplas. Capacidade limitada de cabines. | ***AIR BÔNUS: US$150 de desconto para 1º e 2º hóspedes para cruzeiros de 6 ou mais noites. Não estão incluídos, nos preços aqui publicados, os impostos e
taxas incidentes sobre o cruzeiro. Preços referem-se a embarque Santos, para embarque Rio, consulte valores e disponibilidade.

LUXTRAVEL CENTRO

113017-5656
www.luxtravel.com.br

NASCIMENTO CENTRO

113156-9944
www.nascimento.com.br

VISUAL TURISMO CENTRO

113235-2030
www.visualturismo.com.br

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
www.SubmarinoViagens.com.br

AGAXTUR JD EUROPA

112369-7484
www.agaxtur.com.br

ALTO ASTRAL BUTANTÃ

113743-3592
AMERICANAS.COM

4003-4313
www.AmericanasViagens.com

CVC

112146-7011
www.cvc.com.br

E mais: até 10x SEM JUROS, no cartão de crédito | **Família 4x3 | TRAVEL ACE | ***AIR BÔNUS: US$ 150 desconto

GRAND HOLIDAY

Somente marítimo, POR PESSOA,

10x SEM JUROS no cartão de crédito:

GRAND MISTRAL
ILHAS TROPICAIS 6 noites

GRÁTIS 2º hóspede
na mesma cabine dupla.
Embarque Santos 04/12, 
Angra, Búzios, Ilhabela,
Porto Belo | cat. B, interna, 
a partir de US$ 919:

1º HÓSPEDE R$ 1.507,16 ou

10x R$ 150,72
2º HÓSPEDE GRÁTIS

MINI 3 noites

GRÁTIS 2º hóspede
na mesma cabine dupla.
Embarque Santos 22/11,
Angra, Ilhabela | cat. F, externa, 
a partir de US$ 699:

1º HÓSPEDE R$ 1.146,36 ou

10x R$ 114,64
2º HÓSPEDE GRÁTIS

PRAIAS 7 noites

GRÁTIS 2º hóspede
na mesma cabine dupla.
Embarque Santos 25/11, 
Rio, Búzios, Angra, Ilhabela, 
Porto Belo | cat. C, interna
a partir de US$ 1.099:

1º HÓSPEDE R$ 1.802,36 ou

10x R$ 180,24
2º HÓSPEDE GRÁTIS
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50% Desconto
para 2º hóspede

somente em cabine dupla externa, 
varanda e suíte na tarifa vigente.

VÁLIDO: Reveillon no Grand Mistral e 
cruzeiros de Janeiro no Grand Mistral e

Grand Holiday. Não cumulativa a outras
promoções. Consulte exceções.

Aproveite as vantagens exclusivas

até 31/8/11*

GRÁTIS 2º hóspede
na mesma cabine dupla, sobre a tarifa Tabela, 

SOMENTE para Grand Mistral e Grand Holiday. 
Não cumulativa a outras promoções. Consulte exceções.iberocruzeiros.com.br

VERÃO
2011/12

Festa temática em
todos os cruzeiros!

Incluídas no almoço e jantar.

A Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (CBIC) en-
trega hoje à presidente Dilma
Rousseff o Programa Constru-

ção Sustentável, que reúne as
propostas do setor para o gover-
no e a sociedade brasileira. A pro-
posta do CBIC foi discutida por

um conselho composto por
ONGs, sindicatos, parlamenta-
res e empresariado. O modelo
utilizado é baseado na estratégia
do governo britânico para cons-
trução sustentável. “A diferença
é que na Grã-Bretanha o tema é
política pública. Aqui, o máximo
que podemos fazer é sugerir me-

didas para o governo e a socieda-
de”, diz o vice-presidente do
CBIC, João Carlos Martins.

O documento a ser entregue à
presidente está dividido em sete
eixos: mudanças climáticas; de-
senvolvimento humano; ener-
gia; água; materiais e sistemas;
resíduos; e meio ambiente, in-

fraestrutura e desenvolvimento
urbano.

“O próximo passo é começar
um inventário de emissões da ca-
deia produtiva da construção ci-
vil brasileira”, esclarece Mar-
tins. “Os dados gerais adotados
para o setor contabilizam que
20% das emissões ocorrem no

decorrer da obra e os outros
80% no pós-obra. Mas, aqui,
as maiores emissões ocorrem
durante a execução.” Segun-
do ele, no Brasil, o transporte
é o grande vilão das emissões
no setor. “A matéria-prima es-
tá cada vez mais longe dos
grandes centros”, explica.

PROGRAMAÇÃOEvento com entrada livre
na Livraria Cultura
discute alimentação
saudável, Código Florestal
e consumo responsável

HAMBURGO

Durante a 2.ª Guerra, até 30
mil pessoas se aglomeravam
no bunker de Wilhelmsburg,
na cidade alemã de Hambur-
go, buscando abrigo contra as
bombas lançadas pelos Alia-
dos – a enorme torre construí-
da no Terceiro Reich por
Adolf Hitler é tão resistente
que sobreviveu às tentativas
de implodi-la no pós-guerra.
Décadas mais tarde, o edifício
estava em ruínas. Mas agora
urbanistas fazem dele um abri-
go para um importante proje-
to de energia renovável.

A modernização do “bun-
kerda energia”está bem adian-
tada. Escavadeiras puseram
por terra suas paredes de 2 me-
tros de espessura, abrindo
uma das fachadas. A reforma
deve ser concluída no início
de 2013 e a parte central oca
abrigará uma usina termoelé-
trica movida a biomassa. O te-
to e a parede do lado sul serão
cobertos de painéis solares e a
usina terá um tanque de arma-
zenamento para bombear
água para casas vizinhas.

A iniciativa é da IBA Ham-
burg, projeto de renovação
que busca soluções ambien-
tais para as cidades. Urbanis-
tas e especialistas em energia
pretendem mostrar que as ci-
dades podem fazer mais que
importar energia renovável
de áreas rurais. Segundo eles,
as cidades, que consomem
80% dos recursos, estão de-
morando para repensar a fon-
te da energia que consomem.

Concentrando-se no bairro

de Wilhelmsburg, a equipe do
IBA dá uma amostra em peque-
na escala do que pode ser uma
paisagem urbana sustentável.
“Estamos realizando algo novo,
trazendo a produção de energia
para o centro do ambiente urba-
no”, disse Karsten Wessel, coor-
denador do projeto Cidades e
Mudança Climática. “Na Alema-
nha, temos povoados que são
100% suficientes em termos

energéticos, mas estão quase to-
dos em áreas rurais.”

Em 2010, Munique anunciou
planos para consumir apenas
energia renovável em 2015. “Mas
o que eles pretendem é importar
energia da Europa e de fazendas
eólicas em alto-mar”, diz Wes-
sel. “Nosso trabalho é local.” Ele
e seus colegas pretendem tornar
Wilhelmsburg num bairro isen-
to de carbono e suprir suas neces-

sidades com energias renová-
veis dentro de 15 anos. Em 2050,
as energias renováveis também
deverão prover os sistemas de
aquecimento do bairro.

A bordo de uma construção
flutuante repleta de painéis sola-
res no Elba, os urbanistas traba-
lham para atingir sua ambiciosa
meta. Sua colorida “casa flutuan-
te” abriga uma exposição do pro-
jeto. Guias conduzem grupos de

bicicleta em visitas ao local. Da
sacada, os visitantes observam a
paisagem industrial. É um bairro
que abriga uma das maiores po-
pulações imigrantes de Hambur-
go e importantes vias de tráfego.

Ambivalência. Mas a reação
dos moradores tem sido ambiva-
lente. Margaret Mackert, que
cria um centro de documenta-
ção sobre a torre, diz que o local

é importante e sua história
precisa ser preservada. “Para
as pessoas mais velhas, que
eram crianças durante a guer-
ra, o bunker é visto como algo
positivo, como se oferecesse
proteção. Os mais jovens o
consideram um memorial
feio e ameaçador – mas sabem
que é importante que perma-
neça.” / DER SPIEGEL. TRADUÇÃO

DE TEREZINHA MARTINO

ALBERTO CESAR ARAUJO/AE–12/8/2010
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




