
‘Beduínos’ da Era Wi-Fi

Nordestinos voltam para casa depois de ‘enricar’

Mais de 4 mil normas municipais
foram aprovadas em duas décadas

Primeiro
mundo
desembarca
emSP

Imóvel popular fica até
121% mais caro em um ano

Leis transformam o
dia a dia da cidade

ESPECIAL

Com centro expandido saturado, cidadão é empurrado
para franjas; Barra Funda é a aposta da vez

● Estudo revela que a
temperatura média de
São Paulo nos últimos 70 anos
subiu 2,1 graus Celsius, três
vezes a média
mundial

● Airbus A330 da
TAM passa da pista
de Congonhas e se
choca com um edifí-
cio, em 17 de julho. Os
187 ocupantes do
avião e 12 pessoas
em terra
morreram

Novo perfil da imigração inclui
europeus e executivos americanos

Cremilda Aguiar
Rodrigo Burgarelli

Europeus em busca de aprimo-
ramento profissional, executi-
vos americanos para ocupar al-
tos cargos em multinacionais,
investidores internacionais de
olhonocrescimentoeconômico
brasileiro. A São Paulo do sécu-
lo 21 vai atrair estrangeiros que
não estão fugindo da pobreza,
mas sim querendo construir
uma vida confortável e promis-
sora na maior metrópole do
País. Esse é o novo retrato da
imigração na capital paulista.

Segundo Allan Blau, inte-
grante do conselho da Ameri-
can Society of São Paulo, o nú-
mero de pessoas que deixarão
paísesdesenvolvidoscomdesti-
no à cidade deve aumentar nos
próximosanos,seguindooavan-
ço econômico do Brasil. “Para
transferir tecnologia, empre-
sas americanas terão de trazer
especialistas de lá, por exem-
plo.Haverámais investimentos
emais americanosaqui.Não te-
nhodúvidadequeéolugarpara
se estar na próxima década.”

Foi pensando dessa maneira

que os estudantes franceses
Adrien Nardin e Aymeric Des-
bois, ambos de 22 anos, resolve-
ram vir para São Paulo. Os dois
cursavam Engenharia Civil em
Nantes, mas não hesitaram em
trocar seu país pelo Brasil em
julho deste ano, para concluir o
curso na USP. “A faculdade de
Engenharia é reconhecida no
mundo todo”, diz Aymeric.

Seu colega, Adrien, afirma
quepretendecontinuaraquide-
pois de se formar, pois acredita
que essa experiência será valo-
rizada profissionalmente na
França: “Quero começar aqui
fazendo um trabalho que tenha
ligação entre os dois países, nu-
ma empresa francesa.”

Essa tendência, contudo,
nãodescartaavindadepessoas
que, por falta de perspectivas
no país de origem, escolhem
SãoPaulocomodestino.“Ocen-
so 2010 vai apontar também
crescimentodasmigraçõeslati-
no-americanas. É uma mão de
obra menos qualificada, que
atua em áreas específicas, co-
mocosturaeoutrosnichos”,ex-
plicaRosanaBaeninger,profes-
sora da Unicamp e pesquisado-

ra do Núcleo de Estudos de Po-
pulação (Nepo).

A boliviana Nilda Catoretty,
34 anos, é um desses casos. Ela
e os sete filhos enfrentaram
três dias de viagem de ônibus
de La Paz até São Paulo dois
anos atrás. Nilda trabalha com
costura e diz não sentir falta de
seupaís.“Avidaaquinãoéfácil,
mas ainda é melhor do que lá.”

Essa diversidade, segundo
Rosana, coloca São Paulo no
mesmo patamar de capitais co-
mo Nova York e Tóquio, conhe-
cidascomometrópolesinterna-
cionais. “A tendência é mesclar
situações de fluxos migrató-
rios, o que tem uma contribui-
ção importante para essa nova
face do Brasil.” ●

●●●Na contramão dos estrangei-
ros, nordestinos deixam a capital
e voltam para casa. Segundo o
IBGE, mais pessoas saíram de
São Paulo para o Nordeste nos
últimos anos do que o contrário,
o que reverteu um fluxo de migra-
ção histórico de um dos grupos
mais relevantes na composição
populacional da cidade. No come-
ço desta década, só para se ter
uma ideia, um em cada cinco mo-
radores da capital havia nascido
em algum Estado nordestino.
Manuel Virgílio do Nascimento e
sua mulher Raimunda, que na

década de 90 passaram dois dias
em um ônibus com dez de seus
23 filhos, entre Primeira Lagoa
(RN) e São Paulo, já encararam a
viagem de volta. Antes, porém,
ele “fez a vida” na capital. Traba-
lhou numa fábrica de refrigeran-
tes e só voltou para casa após se
aposentar.
A questão cultural explica em
parte a migração de retorno. “A
ligação com o Nordeste é muito
forte. ‘Enricar e voltar’ é o lema
desses imigrantes”, diz José Mar-
cos da Cunha, professor de Demo-
grafia na Unicamp e pesquisador

do Núcleo de Estudos de Popula-
ção (Nepo). Os planos do desem-
pregado Ivanildo dos Santos, de
Vitória da Conquista (BA), encai-
xam-se nessa ideia: “Quero jun-
tar dinheiro, voltar pra Bahia e
montar um negócio”.
Outros motivos explicam a volta
dos imigrantes, diz o geógrafo e
professor da PUC Paulo Moraes:
saturação do mercado de traba-
lho paulista e aumento de empre-
go e salário no Nordeste. Entre
2003 e 2008, a renda do nordes-
tino cresceu mais de 42%. A mé-
dia do País foi 28%. ● C.A e R.B.

Se alguma empresa de logística
aceitasse o desafio de distri-
buir, ordenadamente, os 11 mi-
lhõesdemoradoresdeSãoPau-
lo, ela teria um trabalho e tanto.
Enquanto isso não acontece, a
população vai se agrupando
por sua conta e risco. Mais pela
conta do que pelo risco, já que
viver na capital não é para o or-
çamento de qualquer um.

De 2008 para cá, o preço mé-
diodoimóvelmaisbaratovalori-
zou 121%, segundo o Conselho
Regional de Corretores de Imó-
veis do Estado de São Paulo
(Creci-SP). O metro quadrado
no Itaim Bibi, área nobre, pulou
de R$ 2.301,59 para R$ 3.285,71.
Para o presidente do Creci, Jo-
séAugustoVianaNeto,essava-
lorizaçãoédesastrosa."Hábair-
ros com preços proibitivos até
para a classe média."

O arquiteto José Renato
Kehl concorda: "Morar na Me-
sopotâmia está cada dia mais
caro", diz, referindo-se à área
delimitada pelas marginais dos
rios Tietê e Pinheiros. Com o
centroexpandidoquasesatura-
do, a saída é atravessar as pon-
tes. “O cidadão está sendo em-
purradoparaasfranjasdacida-
de, onde há terrenos maiores e

mais baratos”, afirma o diretor
da Empresa Brasileira de Estu-
dos de Patrimônio (Embraesp),
Luiz Paulo Pompéia.

Os arredores da região cen-

tral começam a ser uma opção
de preço baixo e qualidade de
vida. “Quem não tem dinheiro
para morar no Tatuapé, migra
para os bairros seguintes, mais

baratos”, diz o coordenador
da pós-graduação em Negó-
cios Imobiliários da Funda-
ção Armando Álvares Pen-
teado(Faap),RicardoAlmei-
da. A parte boa é que mesmo
osbairrosmaisdistantesvão
se tornando autossuficien-
tes. “O mercado imobiliário
não leva só moradores a uma
região, leva também servi-
ços, infraestrutura, produ-
tos agregados”, afirma .

AprofessoraAndréaSan-
tos, por exemplo, mora no
Jardim Umarizal, na zona
sul da cidade, e quase nunca
precisa ir até o centro. “Es-
tou próxima de shoppings,
supermercados, posso pas-
sar meses sem sair dessa
área. Além disso, trabalho
perto e minha família toda
mora por aqui”, afirma.

Com os melhores preços
dentro da “Mesopotâmia”, a
BarraFunda,ricaemcomér-
cio,serviços etransporte pú-
blico,éamais novaaposta do
mercado imobiliário. O Ipi-
ranga, hoje “Novo Ipiranga”,
éoutraopção.Melhorgaran-
tir terreno nessas áreas an-
tes que virem moda, como
aconteceu com a Vila Nova
Leopoldina nos últimos
anos, e os valores disparem.
Ou como a Nova Luz, que
nem deixou de ser Cracolân-
diaejátemterrenoscompre-
ço de Jardins, segundo Via-
na Neto. ● NATALY COSTA

APOSTA–Os francesesAymericDesbois (àesq.) eAdrienNardinnaUSP: “AEngenhariaé reconhecida nomundo todo”,diz Aymeric

● Inauguração da Ponte
Octavio Frias de Oliveira sobre
o Rio Pinheiros, em 10 de maio.
O projeto custou R$ 260
milhões e foi alvo de críticas

● Entra em vigor, em 6 de
dezembro, a Lei 14.223, que
criou o projeto Cidade Limpa.
As normas foram feitas para
eliminar a poluição visual,
proibindo todo tipo de
publicidade externa, como
outdoors, painéis em prédios,
backlights e frontlights

Éproibidofumar.Éproibidoan-
dar de carro em determinado
dia da semana. É proibido fazer
barulho de madrugada. Entre
1989 e 2009, foram aprovadas
cercade4mil leisemSãoPaulo.
Sãomaisde15milnormasmuni-
cipais.É verdadeque muitasdi-
zem respeito a coisas insignifi-
cantes, mas há também as que
mudam a dinâmica da cidade, o
cotidiano dos moradores.

Isso sem falar das legisla-
ções estaduais e federais que
afetam diretamente quem mo-
ra na capital paulista. A lei anti-
fumo talvez seja o exemplo
mais recente. “Essa lei quer
obrigar o fumante a parar com
o cigarro fazendo a pessoa ir fu-
mar na chuva, por exemplo”,
dizMilenaHannud, criadorado
site Eu Fumo. Ela fuma há 34
anos e acredita que restrições
tão duras acabam provocando
preconceito.

Para a coordenadora do Nú-
cleo de Estudos da História So-
cialda Cidade(NEHSC), Yvone
Dias Avelino, é natural opor-se
a uma nova regra. “Só pelo fato
de vir de cima para baixo, gera
resistência.”

Ela diz que uma explicação
para o surgimento de tantas

leis que, de certa forma, inva-
dem a privacidade do morador
é o fato de São Paulo estar em
plena transformação de hábi-
tos, por conta do desenvolvi-
mento tecnológico acelerado.
“Os governos agora passara a
tem de legislar sobre assuntos
que antes não eram necessá-
rios”, afirma.

CONVIVÊNCIA
Segundo Lucila Lacreta, urba-
nista e diretora do Defenda São
Paulo, a necessidade de estabe-
lecernovasregrasdeve-seàmo-
numentalidade da capital, com
seus 11 milhões de habitantes.
“Quanto mais gente você tem
num aglomerado urbano, mais
regrasvocêprecisaparagaran-
tir boa convivência”, explica a
especialista.

O secretário Municipal de
Negócios Jurídicos de São Pau-
lo, Cláudio Lembo, diz que uma
lei pode surgir por demanda da
sociedade ou pela detecção da
necessidadeporpartedogover-
no. E, quando o assunto é legis-
lar, muitas vezes São Paulo sai
nafrente,comofoi ocasodo uso
docintodesegurança,obrigató-
rio na capital desde 1994. ● ISA-

DORA PERON

● Museu do Futebol, no Estádio
do Pacaembu, abre as portas
em 29 de setembro. O espaço
interativo, com 6.900 m² em
três andares, conta com 15
ambientes que mostram a
trajetória dos mais de cem
anos do esporte no Brasil

● Em 5 de junho, a Lei 14.933
estabelece a Política de Mudan-
ça do Clima para o Município e
tem como meta reduzir, até
2012, 30% das emissões de
gases que produzem o efeito
estufa. Em 9 de novembro, go-
verno estadual sanciona lei de-
terminando que São Paulo terá
até 2020 para reduzir em 20%
os gases do efeito estufa em
comparação com 2005
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●●●Em uma pequena lan house na
zona norte, o funcionário público
Sebastian Andrade, 58 anos, tem
encontro marcado, via MSN, com
uma amiga de Minas. Em outro
ponto da cidade, a corintiana Ma-
ria Carolina Cintra, 32, palpita
sobre o campeonato brasileiro no
Twitter, usando seu smartphone.
Quando a rede mundial de com-
putadores deu seus primeiros
passos em terras brasileiras, em
1989, atividades como essas
eram praticamente inimaginá-
veis. Passadas duas décadas, a
Internet extrapolou os computa-
dores e passou a existir em qual-
quer lugar. "Ferramentas como
GPS e Wi-Fi reconfiguram práti-
cas cotidianas das grandes cida-
des, transformando seus morado-
res em 'beduínos' e dando novo
sentido aos espaços públicos",
diz André Lemos, da Universida-

de Federal da Bahia (UFBA).
Para Silvio Meira, pesquisador da
Tecnologia da Informação, em
um futuro próximo, as novas mí-
dias poderão aliviar um dos maio-
res pesadelos paulistanos. "Mui-
tos não vão precisar nem sair de
casa para trabalhar, o que pode
desengarrafar São Paulo."
Mas para que a cidade mais rica
do País possa se beneficiar de
um modelo que já é tendência
mundial, muito precisa ser feito.
São Paulo ainda não oferece In-
ternet sem fio em espaços públi-
cos, por exemplo. "A maior eco-
nomia do País peca por dificultar
o estabelecimento de uma dinâ-
mica econômica criativa", diz
Gilson Schwartz, economista e
idealizador da Cidade do Conheci-
mento, da USP. "É a engenharia
do cimento no lugar do conheci-
mento." ● CLARA MASSOTE
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