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Obras aceleradas no Edifício Ventura, no Guarujá •	
Central Park 

Em bom ritmo as vendas dos lotes do Ilhéus, o novo •	
módulo da Riviera de São Lourenço 

Projeto recupera o jundu da Praia de São Lourenço•	  

Continuam as obras de infraestrutura no •	
Espaço Cerâmica
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Combate à CriseUm novo conceito de 
moradia popUlar

Para o presidente 
da Fiesp/Ciesp – 
Federação e Centro 

das Indústrias do Estado de 
São Paulo, Paulo Skaf, o 
empresariado tem combatido 

esta crise como sempre faz: 
com coragem, seriedade 
e muito trabalho. “Todos 
estamos empenhados em 
manter o nível de empregos e 
crescer”, afirma. Pág. 2

Há dois anos à frente 
da Secretaria da 
Habitação do 

Estado de São Paulo e da 
CDHU – Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano, o engenheiro Lair 

Krähenbühl vem enfrentando o 
desafio de combater o elevado 
déficit habitacional. Vários 
projetos foram desenvolvidos 
nesse sentido, criando um novo 
padrão de moradia popular. 
Pág. 3

RAFAEL NEDDERMEYER

Política educacional consciente. 
Três palavras do  

Presidente da FIESP nesta 
entrevista que, se tivessem 

sido levadas a sério na história 
de nosso País, já teriam 

transformado este melancólico 
e preocupante quadro da 

sociedade brasileira onde 
tanto despreparo de alunos e 

professores sinaliza um futuro que ninguém de nós deseja.
Ninguém de nós deseja um País onde a capacidade 

intelectual de seus cidadãos venha beirando os níveis mais 
baixos do mundo em desenvolvimento. Quando se observa 

que o kilo do produto exportado pela França é negociado 
por 180 dólares e o dos nossos bens está na média de 8 

dólares, pode se realizar quanto a liderança de nosso País 
tanto governantes quanto governados ainda tem que 

trabalhar para que a educação 
de nosso povo venha 
efetivamente ser tratada com 
prioridade absoluta.

Como diz o Presidente 
da FIESP, não se pode falar 
em progresso e crescimento 
sem uma política educacional 
consistente. E aí vemos 
o exemplo que nos dá o 

SENAI, quando nos informa que em 2008 o número de 
matriculados supera um milhão espalhados nos cursos da 
Entidade por todo o Estado de São Paulo.

Nesta direção, nossa Fundação 10 de Agosto, com 
sede na Riviera de São Lourenço, voltada para a educação 
gratuita na região de Bertioga, acaba de cerrar fileira com 
o SENAI, através de Convênio, para instauração de novos 
cursos a serem monitorados pela Entidade.

edUCaÇÃo, 
proGresso e 
CresCimento
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medidas urgentes para 
enfrentar a crise

A sociedade está apreensiva com a rapidez com que a crise se alastrou

A maior preocupação hoje, 
não só dos trabalhadores, 
mas também dos 

empresários, da sociedade e do 
governo, é manter o nível de 
empregos. “Com uma previsão 
de crescimento mundial para este 
ano próxima de zero e de 1% 
para o Brasil, o impacto sobre o 
emprego será intenso”, afirma 
Paulo Skaf, presidente da Fiesp/
Ciesp – Federação e Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo. “Por isso, para nós, este 
assunto é prioridade. Em nosso 
entendimento, não é necessário 
flexibilizar ou criar novas leis, 
mas utilizar recursos já previstos 
na Constituição brasileira, 
como a redução da jornada de 
trabalho, banco de horas e férias 
coletivas. O tempo poupado 
dos trabalhadores pode ser 
preenchido com cursos gratuitos 
de qualificação profissional. No 
Senai de São Paulo, por exemplo, 
oferecemos 100 mil vagas de 
cursos para trabalhadores que 
tiverem redução ou suspensão da 
jornada de trabalho”.

Ele afirma que a indústria 
quer fazer sua parte, mas necessita 
da ajuda governamental para 
criar condições que propiciem 
a retomada do crescimento, 
garantam a continuidade da 
produção e a manutenção do 
emprego. “O que a sociedade 
espera do governo são medidas 
práticas e imediatas, evitando 
a ampliação da crise e de suas 
consequências. É premente o 
governo reduzir juros, spreads 
bancários, impostos e também 
investir em infraestrutura. 
São ações básicas que devem 
ser tomadas o quanto antes.  
Se quisermos sair da crise, 
precisamos ser ágeis, o tempo 
não vai nos esperar. O Brasil tem 

o maior spread do mundo, que 
chega a ser 10 vezes superior ao 
dos países desenvolvidos”.

não existe  
solução mágica 

“A Fiesp tem exercido 
sua liderança de maneira 
compartilhada, ouvindo o governo, 
as centrais sindicais e os demais 
setores da sociedade brasileira”, 
ressalta Paulo Skaf. “Sabemos 
que não existe solução mágica 
para combater a crise. Apenas 
por meio de um conjunto de 
medidas sólidas, consensuais, que 
respeitem as necessidades de todos 
os brasileiros, é que nossa nação 
conseguirá emergir e descolar-se 
da crise, espero, muito mais rápido 
do que outros países. Agora, o 
mais urgente é garantir que os 
recursos injetados no sistema 
financeiro por meio da liberação 
dos depósitos compulsórios 
cheguem à economia real”.

Outro ponto fundamental, 
a seu ver, é um drástico corte 
das despesas de custeio das 
máquinas estatais. “O governo, 
com algumas exceções, continua 
sendo gastador e, o que é mais 
grave, sem devolver à sociedade 

benefícios e serviços proporcionais 
ao montante de recursos que retira 
nos impostos. É essencial ainda, 
como temos defendido sempre, a 
desoneração tributária em larga 
escala. Quanto mais desoneração, 
mais a sociedade vai aplaudir, 
como o fez na derrubada da CPMF”.

Um setor estratégico

Com a crise, o Brasil, sem 
dúvida, sofre algum impacto, 
já que uma parcela expressiva 
da economia nacional depende 
das exportações. Como grande 
parte dos países desenvolvidos 
já se encontra em recessão, não 
há como não ser afetado. Uma 
saída para dinamizar a economia 
e incrementar os empregos é 
incentivar a construção civil. 
“O amadurecimento do setor 
brasileiro da construção, com 
gestão modernizada, novo sistema 
de financiamento e captação de 
recursos via mercado de capitais, 
é sólido e o capacita a crescer, 
mesmo diante da turbulência”, 
observa o presidente da Fiesp. 
“É um setor estratégico e 
imprescindível na neutralização 
dos efeitos da crise. É por meio 
de investimentos maciços em 

infraestrutura e habitação que 
vamos gerar mais empregos e 
manter a competitividade de 
nossa economia. Um dos grandes 
méritos do construbusiness é 
justamente integrar diferentes elos 
da economia nacional e propor 
soluções de longo alcance para 
toda a sociedade”.

política educacional

Diante da rápida expansão do 
mercado da construção, o Senai 
de São Paulo, entidade ligada à 
Fiesp, preocupou-se em atender 
prontamente a necessidade do 
segmento de suprir a escassez 
de mão-de-obra qualificada. 
“Investimos mais de R$ 7 milhões 
para a capacitação anual de  
42 mil profissionais para o setor, 
cujo índice de postos de trabalho 
teve um aumento superior a 50% 
nos últimos cinco anos”, conta 
Skaf. Os cursos de capacitação 
e de requalificação incluem a 
formação de pedreiros, eletricistas, 
encanadores e outras categorias 
fundamentais.

Uma das bandeiras da Fiesp 
é justamente o entendimento de 
que não se pode falar em progresso 
e crescimento sem uma política 
educacional consistente. “Através 
do Senai, contribuímos para que 
trabalhadores tenham oportunidade 
de desenvolver uma carreira e 
para que as empresas melhorem 
e ampliem sua produtividade”, 
afirma o presidente. “Em 2008, 
tivemos mais de 1 milhão de 
matrículas em nossos cursos de 
capacitação espalhados por todo 
o estado de São Paulo. Com uma 
formação completa, preparamos 
um profissional para enfrentar o 
mercado de trabalho e um ser 
humano pronto para os desafios 
da vida”.

paulo skaf: “Se quisermos sair da crise, 
precisamos ser ágeis” 

kENiA FERNANDEs
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Uma atuação diferenciada 
na secretaria da Habitação

O secretário Lair Krähenbühl adota medidas que beneficiam as moradias populares

Fornecendo moradias 
para a população de até 
10 salários mínimos, 

a Secretaria da Habitação do 
Estado de São Paulo, através 
da CDHU – Companhia de 
Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano, vem correndo contra 
o tempo para combater o déficit 
nesse segmento no estado, 
que atinge 880 mil unidades. 
“Estamos numa fase muito 
aquecida, com quase 
90 mil moradias em produção, 
que proporcionam 54 mil 
empregos”, informa o secretário 
Lair Krähenbühl, que também 
preside a CDHU. “Neste 
momento, a ação do governo 
é importantíssima, inclusive 
para cobrir eventuais paradas 
de novos empreendimentos. O 
papel do governo é manter os 
empregos que aí estão, garantir 
os orçamentos e executar um 
papel estável neste processo”.

Ele afirma que a construção 
civil e a indústria imobiliária 
têm uma atuação de destaque 
na manutenção dos empregos. 
Segundo dados da Fipe – 
Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas, para cada milhão de 
reais investidos na construção, 
são gerados 41 empregos. Só 
na produção de moradias, a 
Secretaria da Habitação sustenta 
mais de 50 mil empregos no 
ano. O estado de São Paulo 
tem hoje dois milhões de 
desempregados, dos quais mais 
de 60% na região metropolitana. 
Cabe a ele tentar manter o ritmo 
de investimentos para garantir 
as frentes de trabalho. “Nesse 
sentido, estamos tomando 
medidas anticíclicas importantes, 
entre as quais antecipar a compra 
de ativos, como computadores, 
mesas e cadeiras”, afirma Lair. 

“Poderíamos deixar para o fim do 
ano, mas vamos inverter a lógica, 
comprar no início para continuar 
mantendo o emprego de alguma 
forma”.

novo padrão

Assegurar moradias 
mais dignas e que melhor se 
encaixem às necessidades dos 
usuários tem sido a meta do 
secretário. “Desenvolvemos 
um novo padrão de habitação 
popular, atendendo a uma antiga 
reivindicação dos compradores: 
três dormitórios e não apenas 
dois e área útil ampliada de       
42 m2 para 64 m2”. Além disso, 
foi criado o desenho universal, 
ou seja todas as habitações 
da CDHU são adaptadas ou 
adaptáveis para deficientes 
físicos.

Outra prioridade é a 
regularização fundiária, 
considerada tão importante 
quanto a construção de novos 
empreendimentos. “Não 
entregamos mais nenhum imóvel 
que não esteja regularizado”, 
observa Lair. “É um absurdo 
exigir isso da iniciativa privada 
e o próprio governo não cumprir. 

E fizemos convênios com as 
prefeituras para que também 
regularizem seus imóveis, com 
a criação do Programa Cidade 
Legal. Segundo a Fundação 
IBGE, o estado de São Paulo tem 
três milhões e meio de imóveis 
irregulares. Com a escritura do 
imóvel registrada em cartório, o 
cidadão tem acesso ao mercado 
formal e ao crédito”.

As altas taxas cartoriais eram 
um dos grandes obstáculos para 
a legalização das moradias. No 
final do ano passado, o governo 
estadual aprovou uma lei que 
reduziu em 90% os valores para 
o primeiro registro de imóveis de 
interesse social. Antes dessa lei, 
que está sendo regulamentada, 
os custos poderiam chegar 
a R$ 2.000,00, muito acima 
das condições financeiras dos 
compradores. Atualmente, cerca 
de 800 mil imóveis estão em fase 
de regularização.

Mais um medida que 
beneficiou as moradias 
de interesse social foi a 
criação do Fundo Garantidor 
Habitacional no ano passado. 
Esse instrumento permite ao 
governo paulista ser avalista nas 
aquisições ou financiamentos 

feitos para famílias de baixa 
renda por agentes imobiliários 
do setor privado, que sempre 
evitaram construir casas para 
a baixa renda com medo da 
inadimplência. “Além de 
estimular a participação de 
empreendedores imobiliários 
e instituições financeiras nos 
investimentos para a baixa renda, 
pode inclusive proporcionar uma 
redução na taxa de juros”, diz 
Lair. “Esse fundo estadual, que 
está sendo regulamentado, deve 
alavancar as PPPs – Parcerias 
Público-Privadas, que ainda não 
se concretizaram pela falta de 
garantias”.

dignidade  
para os idosos 

Mais uma bandeira de Lair 
Krähenbühl à frente da Sehab: 
o Projeto Vila Dignidade, 
uma nova concepção de 
atendimento ao idoso, lançado 
em março. Em parceria com os 
municípios, prevê a construção 
de condomínios com até 24 
unidades em terrenos da CDHU 
ou doados pelas prefeituras. 
Com equipamentos fornecidos 
pelo Fundo de Solidariedade do 
Estado, os empreendimentos 
serão geridos pelos municípios. 
Já aderiram 10 municípios, 
sendo que está em execução o 
projeto piloto em Caraguatatuba 
e outros em fase de implantação, 
como em Cubatão e em Santos. 
“Baseado em algo parecido que 
existe no Canadá, adaptamos 
alguns itens para as nossas 
características como, por 
exemplo, o usufruto vitalício”, 
comenta Lair. “É um projeto de 
primeiro mundo, que vai garantir 
condições dignas de moradia 
para nossos velhinhos”.

lair Krähenbühl: “Neste momento,  
a ação do governo é importantíssima” 

DiVULGAÇÃO
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Continuam, em ritmo 
acelerado, as obras 
do Edifício Ventura, 

lançado pela SolBrasil-PGC 
no Guarujá Central Park, 
empreendimento que a Sobloco 
está realizando na Praia da 
Enseada. Ocupando um terreno 
de 4.369 m2, o prédio terá 138 
apartamentos com áreas úteis 
de 111 m2 e 119 m2, com três 
dormitórios e terraço.

Na ampla área de 
lazer, com paisagismo a 
cargo de Benedito Abbud, 
serão implantados piscina  
adulto e infantil com 
cascata, churrasqueira, 
spa, sauna, fitness, quadra 

poliesportiva, prainha, 
playground, brinquedoteca e 
salão de festas, entre outros 
equipamentos. A previsão 
de entrega do edifício aos 
compradores é fevereiro 
de 2011.

www.sobloco.com.br
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São Caetano

Um dos diferenciais da 
Riviera de São Lourenço 
são as excelentes 

condições de limpeza do local, 
desde as ruas, avenidas e a 
praia. Por trás disso, uma equipe 
de quase 70 funcionários da 
Associação dos Amigos da 
Riviera atuou intensamente na 
última temporada. Operando 
nove caminhões, tratores e três 
peruas, eles fizeram em média 
15 viagens por dia em dezembro 

e janeiro, coletando restos de 
poda e materiais recicláveis. Os 
trabalhos da Central de Triagem 
também foram intensificados, 
com a contratação de mais 
18 funcionários para os dias 
de maior movimento. Para 
se ter uma ideia do volume, 
excluindo-se os reciclados 
triados e comercializados, foram 
coletados, nos meses de janeiro 
e fevereiro, 9.594 m3 de poda e 
reciclável.

A Associação dos 
Amigos da Riviera 
de São Lourenço vai 

recuperar uma extensão de 
2.700 metros do jundu da Praia 
de São Lourenço, afetado pelo 
processo erosivo provocado 
pelo fenômeno de marés e ondas 
de ressaca. A restauração dos 

taludes do jundu será iniciada 
no dia 30 de março.

Um novo bairro surgiu 
na Riviera de São 
Lourenço: o Ilhéus, no 

módulo 24. Os terrenos, cujos 

lotes ocupam áreas a partir de 
396 m2, tiveram suas vendas 
iniciadas em dezembro e vêm 
tendo ótima aceitação.

Até o final de 
fevereiro, as obras de 
urbanização do Espaço 

Cerâmica, em São Caetano 
do Sul, já contavam com 601 
mil metros cúbicos de aterro 
compactado (98,66%), 2,6 km 
de rede de esgoto (70,82%), 
5,2 km de rede de água tratada 
(73,22%), 3 km de rede de 
gás (62,13%), 24 mil m² de 
pavimentação (tráfego pesado 
83,11% e tráfego leve 95%), 
entre outras.

a manutenção da limpeza 
como diferencial

recuperação do jundu

no módulo 24 da riviera,
vendas bem-sucedidas

Continuam as obras no 
espaço Cerâmica

RivieRa

mais um edifício no 
Guarujá Central park

GuaRujá
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