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Vida na cidade

Rodrigo Burgarelli

C oberta de pichações,
a fachada de pasti-
lhas acinzentadas do
antigo Hotel Pão de

Açúcar é exemplo do abando-
no no centro de São Paulo. O
edifício está vazio há quase dez
anos e hoje só abriga um zela-
dor. Mas isso vai mudar. A lei
que prevê impostos mais caros
para imóveis vazios está fazen-
do com que prédios abandona-
dos no centro voltem a funcio-
nar – e o Pão de Açúcar é ape-
nas um dos casos.

O chamado IPTU progressi-
vo entrou em vigor há cerca de
um ano e já está modificando a
cara do centro. Essa legislação

prevê que imóveis ociosos locali-
zados na área central da cidade e
em Zonas Especiais de Interesse
Social (Zeis) paguem 15% a mais
de imposto por ano. Se a proprie-
dade continuar sem uso, a Prefei-
tura pode então desapropriá-la
em troca de títulos da dívida pú-
blica, que podem ser parcelados
em até dez anos.

Para evitar essas penalidades,
proprietários de edifícios ociosos
têm percebido que é mais vantajo-
so encontrar um uso para seus
imóveis. Os pioneiros nesse senti-
do são os hotéis. Abundantes por
causa da grande procura que ha-
via até meados do século 20, os
hotéis do centro da cidade foram
ficando cada vez mais ociosos à
medida que o eixo hoteleiro se

deslocava para a região da Aveni-
da Paulista e para a zona sul.

Esses hotéis agora lideram um
processo de revitalização privada
da área central, já que basta uma
simples reforma para que voltem
a funcionar como moradia. Isso
ocorreu com o prédio centenário
onde funcionava o Hotel Britâ-
nia. Projetado por Ramos de Aze-
vedo e construído em 1918, o pré-
dio fica no início da Avenida São
João, perto do Vale do Anhanga-
baú. Foi adquirido por uma em-
presa com capital suficiente para
reformá-lo e transformá-lo em
um edifício residencial.

Todos os antigos quartos deram
espaço a 28 quitinetes de 40 m²,
queestão sendo alugadas por volta
de R$ 850 mensais, sem contar o

condomínio. O sucesso é tama-
nhoqueapenastrês aindaestavam
disponíveis na semana passada,
quando a reportagem visitou o lu-
gar. “Tem muita gente querendo

Protesto vai
lembrar mortos
no trânsito

“Este é mais um
serviço de utili-

dade pública da Pre-
feitura.
Entre as metrópoles do mundo,
São Paulo é uma das mais bem
servidas de faixas de pedestre.
São mais de 90 mil. 14 mil acaba-
ram de ser revitalizadas. Elas fo-
ram feitas para sua proteção. En-
tão, pedestre, colabore fazendo
sua parte. Só atravesse na faixa
e, onde não tiver semáforo, sina-
lize com a mão sempre que for
usar a faixa. Dê preferência à vi-
da e respeite a faixa de pedes-
tre.”

SP pede
respeito ao
pedestre.
Por telefone
Ação atinge 4 milhões de números e integra
2ª fase da campanha contra atropelamentos

Paulo Sampaio

Parentes de vítimas de acidentes
de trânsito farão manifestação
contra a violência e a impunidade
no domingo, na frente do portão
4 do Parque do Ibirapuera, zona
sul de São Paulo. “Não queremos
deixar a data passar em branco”,
diz o empresário Nilton Gurman,
referindo-se ao Dia Mundial em
Memória das Vítimas de Trânsi-
to, instituído em 2005 pela Orga-
nização das Nações Unidas
(ONU) e celebrado no terceiro
domingo de novembro.

Nilton é tio de Vitor Gurman,
administrador de 24 anos que
morreu em julho, após ser atrope-
lado pela nutricionista Gabriella
Guerrero Pereira na Vila Madale-
na, zona oeste.

A iniciativa da manifestação foi
da deputada federal Keiko Ota
(PSB-SP), mãe do garoto Ives, se-
questrado e morto há 14 anos,
quando tinha 8. “A manifestação
é para protestar contra a violên-
cia e a impunidade no País de ma-
neira geral”, diz a deputada, fun-
dadora do grupo União em Defe-
sa das Vítimas de Violência.

Ela é uma das que participam
do movimento criado pelo site
www.naofoiacidente.org, que
pretende recolher assinaturas e
abrir petição pública para mudar
a lei que regula acidentes envol-
vendo motoristas embriagados.
O site foi fundado pelo palestran-
te Rafael Baltresca, de 31 anos. No
dia 17 de setembro, ele perdeu a
mãe e a irmã, atropeladas na fren-
te do Shopping Villa-Lobos.

SÃO PAULO
CONTRA OS
ATROPELAMENTOS

IMPOSTO MAIOR PARA IMÓVEL OCIOSO
COMEÇA A MUDAR CARA DO CENTRO
Para fugir do IPTU progressivo e até de desapropriação, donos estão reformando e dando uso a prédios

Bruno Ribeiro

A Prefeitura de São Paulo está
telefonando para os paulista-
nos para divulgar a segunda fa-
se da campanha de proteção ao
pedestre – um conjunto de
ações para evitar mortes por
atropelamento. Quem recebe o
telefonema escuta uma mensa-
gem pedindo a colaboração do
cidadão: “Só atravesse na faixa
e, onde não houver semáforo,
sinalize com a mão sempre que
for usar a faixa. Dê preferência
à vida e respeite a faixa de pe-
destre”, diz um locutor.

A mensagem que está sendo en-
viada a quatro milhões de telefo-
nes da cidade, sem prazo para ser
concluída, também faz propagan-

da das ações da Prefeitura, dizen-
do que a capital tem 90 mil faixas
de pedestre e que 14 mil delas aca-
baram de ser revitalizadas. “Elas
foram feitas para a sua proteção”,
afirma o locutor.

A campanha é de responsabili-
dade da Secretaria Executiva de
Comunicação, que não divulgou
os custos da ação. Em nota, a se-
cretaria informou que as chama-
das estão sendo “realizadas por
meio da nova central 156, que pos-
sibilita o envio de mensagens gra-
vadas” e que uma campanha pare-
cida, conscientizando os morado-
res a não deixar água parada por
causa da dengue, também está
em curso. “Esse tipo de ação é
complementar. Ajuda a campa-
nha realizada por meios conven-
cionais”, justifica a nota enviada
ontem.

Segundo a Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET), a cam-
panha já reduziu em 13% o núme-
ro de mortes por atropelamento
na cidade, na comparação entre
11 de maio e 31 de junho deste ano
com o mesmo período de 2010.
Na área onde funcionou o projeto-
piloto (região central e o entorno
da Avenida Paulista), essa redu-
ção foi maior: de nove mortes no
ano passado para três neste ano.

Multas. A segunda fase da cam-
panha foi lançada há uma sema-
na. O foco das peças publicitárias
– há, também, um anúncio de TV
– é orientar o pedestre a usar a
faixa. A primeira fase, ocorrida
em maio, preferiu orientar os mo-
toristas a parar o carro e dar prefe-
rência a pedestres que fariam a
travessia. Além da publicidade,
outra frente de ações foi a aplica-
ção de multas – previstas no Códi-
go de Trânsito Brasileiro – para
veículos. Até agora, quase 40 mil
pessoas foram multadas.

● Vazio

22.087
imóveis vagos existem no centro
de SP, ou 13% das casas e
apartamentos da região, segundo
o Censo 2010 do IBGE

5 milhões
de metros quadrados são
ocupados por imóveis ociosos
na região do centro

Avenida São João. Quartos do edifício projetado por Ramos de Azevedo (à dir.), onde funcionava o Hotel Britânia, deram lugar a 2
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