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Dia dos Bruxos
A posse de Aldo Rebelo, ontem, no Mi-
nistério do Esporte parecia cerimônia
de Halloween. Comunista quando dá
pra ser feio é um caso sério!

Quem viu, viu!
O figurinista do Faustão resolveu radi-
calizar. O mix de listras e xadrez da ca-
misa vermelha e branca do apresenta-
dor no último Domingão superou todas
as expectativas. Nem o alfaiate do

Agostinho Carrara de A Grande Fa-
mília consegue ousar tanto.

Mal comparando
Apesar de tudo, convenhamos, Ro-
naldinho Gaúcho ainda é mais queri-
do em Porto Alegre do que Sarney
no Brasil como um todo!

Contraproposta
Tem aluno da USP que topa trocar o
direito à meia-entrada na Copa do
Mundo por meio baseado no câm-
pus. Pode ser bom negócio pra todo
mundo!

Sobrevida
O ministro Carlos Lupi, do Traba-
lho, respirou aliviado. A presidente
Dilma, pelo visto, resolveu se dedi-
car agora à faxina de ONGs em seu
governo.

Pulso firme
Cristina Kirchner está tentando se-
gurar o câmbio na Argentina. Desde
a morte do marido, a presidente não
tomava medidas neste sentido.

Tutty Vasques
escreve todos os dias no portal,

de terça a sábado neste caderno
e aos domingos no Aliás

1.As empresas estão preo-
cupadas em fazer pré-
dios sustentáveis ou em
abraçar a causa verde

como marketing? Existem gran-
des incorporadoras que estão
erguendo prédios verdes para
se destacar no mercado, mas o
que elas querem mesmo é ven-
der mais unidades para ter um
lucro maior. Mas há também
projetos corretos, preocupados
realmente com o ecossistema.

2.São Paulo deveria in-
vestir mais em prédios
assim?
Sim, a cidade precisa

ter essa preocupação com am-
bientes mais saudáveis e maior
integração entre as pessoas.

● Atração fatal
Essa coisa do Felipe Massa e o Lewis
Hamilton ficarem se enroscando a
toda hora nas pistas, francamente, já
está pegando mal, né não?C onsagrada na atual turnê da

dupla Zezé Di Camargo e
Luciano, a chamada “eva-
são de privacidade” está de

volta à parada de sucessos em alto
estilo, estabelecendo novo paradig-
ma do gênero nas revistas de celebri-
dades.

Sem ninguém a lhes bisbilhotar a
vida, os dois filhos de Francisco subi-
ram ao palco em Curitiba para anun-
ciar que estão se separando – ou
não! – por motivos que vão de “briga
de irmãos” a overdose do diurético
que o mais gordinho toma pra ema-
grecer.

O povo ficou ainda mais confuso
quando, pela porta que escancarou a

intimidade dos artistas, teve jornalista
– ô, raça! – que teria visto uma baita de
uma morena, amante de um reprovada
pelo outro, versão que a dupla promete
responder com pedido de retratação na
Justiça.

Em defesa da imprensa especializada
na vida alheia pode-se evocar a Terceira
Lei de Newton sobre privacidade: “A to-
da evasão corresponde uma invasão
oposta de igual intensidade!”

Mas, seja lá o que de fato estiver acon-
tecendo com esses rapazes, o cineasta
Breno Silveira tem pela frente o desafio
de produzir Dois Filhos de Francisco 2, a
continuação da história de Zezé Di Ca-
margo e Luciano, mantendo a classifica-
ção etária “livre” do primeiro filme.

Impróprio
para menores

Denize Guedes

De espetáculo de dança em ba-
lões a apresentações de orques-
tra filarmônica: cemitérios parti-
culares da Grande São Paulo pre-
pararam várias ações especiais
para amanhã, Dia de Finados. A
ideia é proporcionar um ambien-

te de conforto para quem for aos
cemitérios.

A apresentação em balões es-
tá marcada para as 14h30, no Ce-
mitério Primaveras, em Guaru-
lhos, que espera receber 50 mil
pessoas. O espetáculo Mulheres
do Sol, da Cia Base e premiado
pela Fundação Nacional de Arte,
traz três bailarinas, suspensas
por cabos elásticos. Elas execu-
tam movimentos que remetem
ao sonho de voar e transcender.
“Não temos como tirar a dor de
ninguém, mas podemos aco-
lher”, diz Gisela Adissi, diretora
do cemitério. Haverá também

oficinas e palestras sobre o luto.
O Memorial Parque das Cere-

jeiras, em Santo Amaro, na zona
sul, terá concertos executados
pela Filarmônica de Santo Ama-
ro, às 9h e às 15h. O local, que

estima receber 20 mil pessoas,
ainda soltará balões biodegradá-
veis contendo nomes de home-
nageados e uma semente de árvo-
re nativa. Também ligados à
questão ambiental, os cemité-
rios da Associação Cemitérios
dos Protestantes (Acempro) –
como o da Paz, na zona sul, e o
Horto da Paz, em Itapecerica da
Serra – trarão um display de árvo-
re para os visitantes deixarem
mensagens (a cada cem, uma ár-
vore será plantada).

Já os 22 cemitérios munici-
pais têm previsão de receber 1,5
milhão de visitantes, entre as 7h
e as 18h. No ano passado, a visita-
ção chegou a 2,2 milhões.

Estradas. A Ecovias, que admi-
nistra o Sistema Anchieta-Imi-
grantes, estima que até 95 mil veí-
culos desçam para o litoral. O
trânsito deverá ser mais intenso
entre 10h e 13h de amanhã. /

COLABOROU FABIANO NUNES

2 PERGUNTAS PARA...

● Ceagesp
Funciona normalmente.

● Poupatempo e Procon
Fecham todos os postos.

● Shoppings
Praças de alimentação e áreas
de lazer abrem das 11h às 22h.

● Ciclofaixa de Lazer
Funciona das 7h às 16h.

● Saúde
Hospitais e AMAs abrem.

● WTorre Nações
Unidas 1 e 2
Avenida das Nações Unidas,
7.815, Pinheiros

● WTorre JK, Torre São
Paulo
Avenida Juscelino Kubitschek,
2.041, Itaim-Bibi

● Rochaverá Corporate
Towers, Torres A e B
Avenida das Nações Unidas,
14.171, Santo Amaro

● Pão de Açúcar Vila
Clementino
Rua Dr. Altino Arantes, 268,
Saúde

● Pavilhão Vicky e Joseph
Safra Kahn, Hospital Albert
Einstein
Avenida Albert Einstein, 627, Mo-
rumbi

● Edificio Jatobá
Rua Surubim, 373, Itaim-Bibi

Cemitérios têm até
concerto filarmônico
no Dia de Finados

Brasil é o 4º país
com mais prédios
sustentáveis
São Paulo tem 28 dos 37 edifícios ‘verdes’ do País; ações vão
de coleta de água de chuva até pequenas centrais hidrelétricas

● Sob suspeita
A depressão pós-parto levou um
grupo de mães dos quatro cantos do
mundo a pedir ontem à ONU reconta-
gem de bebês na soma que carimbou
uma recém-nascida filipina (foto) co-
mo o ser humano de número 7 bilhões
no planeta. Pela tabelinha de cada
uma delas, houve erro de cálculo.

Programação inclui ainda
espetáculo de dança em
balão e ações ambientais;
1,5 milhão de pessoas
devem visitar necrópoles

●✽ tuttyvasques@estadao.com.br

Siegbert Zanettini, arquiteto e
professor da FAU-USP

estadão.com.br

TUTTY
HUMOR

ABRE E FECHA

Mesmo com sua paisagem cin-
zenta e repleta de concreto, São
Paulo está cada vez mais verde.
Bem, pelo menos os prédios es-
tão. A cidade já tem atualmente
28 empreendimentos sustentá-
veis com certificações Leed (Li-
derança em Energia e Design Am-
biental, na sigla em inglês), con-
cedidas pela Green Building
Council Brasil há quatro anos a
projetos ambientalmente corre-
tos. Esse número pode crescer
ainda mais nos próximos anos, já
que ainda há outros 250 edifícios
em processo de certificação pela
entidade.

Para ganhar o título, o em-
preendimento precisa adotar
conceitos de sustentabilidade,
como reaproveitamento de ener-
gia, uso eficiente da água e utili-
zação de materiais ecologica-
mente corretos na construção.
Muitos prédios paulistanos, por
exemplo, já investem até 10% de
seu orçamento em ações inteli-
gentes, como o uso de equipa-
mentos economizadores de
água, elevadores com um meca-
nismo que recupera a energia du-
rante as frenagens, reciclagem
de lixo, estacionamento com va-
gas preferenciais para veículos
movidos a álcool e até o uso de
energia elétrica proveniente de
pequenas centrais hidrelétricas.

Com o crescente interesse nes-
se tipo de edifício, São Paulo está
fazendo com que o País já ganhe
de fato relevância no tema no ce-

nário internacional. Atualmen-
te, o mercado brasileiro já ocupa
o quarto lugar no ranking de
maior número de prédios verdes
certificados. Com 37 edifícios
nessa categoria e outros 367 em
processo de certificação, o País
fica atrás só dos Estados Unidos,
Emirados Árabes e China.

Prêmio. Esses edifícios verdes

já contam até com um prêmio só
para eles. Na semana passada, a
Green Building Council Brasil di-
vulgou os vencedores da primei-
ra edição de sua premiação volta-
do exclusivamente para as cons-
truções sustentáveis. O Eldora-
do Business Tower, prédio na zo-
na sul paulistana projetado pelo
escritório Aflalo & Gasperini,
por exemplo, ganhou como “em-
preendimento sustentável”. Ele
já havia recebido a certificação
Leed em 2006. Com diversas
ações em sua construção – como
o tratamento e aproveitamento
das águas de condensação do ar-
condicionado para o uso na irri-
gação de áreas verdes –, o prédio
consegue hoje atingir 50% de
economia de água e 30% de eco-
nomia em energia.

A Green Building Council Bra-
sil também premiou o arquiteto
e professor da Faculdade de Ar-
quitetura e Urbanismo da Uni-
versidade de São Paulo (USP)
Siegbert Zanettini, responsável
por 1,2 mil projetos feitos em
mais de 5 milhões de metros qua-
drados. É seu, por exemplo, o de-
senho da Panamericana Escola
de Arte e Design em São Paulo.

“O objetivo do prêmio é de fa-
to divulgar ainda mais a impor-
tância dos edifícios sustentá-
veis, mostrar que é possível fa-
zer construções preocupadas
com o ambiente”, diz Marcos Ca-
sado, gerente técnico do Green
Building Council Brasil.

ERIK DE CASTRO /EFE

LEANDRO SANCHES/AE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 04 set. 2011, , p. C8.




