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Sampa Bikers organiza passeios
no mês de fevereiro
Para as pessoas que querem iniciar uma atividade física mas não
sabem ao certo qual modalidade
escolher, uma ótima dica é a prática do ciclismo. A cada dia que passa a Prefeitura de São Paulo investe em espaços destinados a pratica
da modalidade aumentando a segurança. A equipe Sampa Bikers,
fundada 17 anos atrás pelo ciclista
Paulo de Tarso, promove passeios
semanais, às quartas-feiras e aos
domingos. Os passeios do meio
da semana são noturnos e partem
da Pizzaria Camelo, na Avenida
Juscelino Kubitschek, 151, com
início as 21h. São duas horas de
pedalada onde são percorridos 25
quilômetros,
aproximadamente.
Ao final do passeio, as pessoas
que quiserem podem ficar para
comer uma saborosa pizza e repor as energias. Para acompanhar
o grupo, o ciclista precisa estar
equipado com capacete e vestir a
camiseta do grupo, que custa R$
60 e pode ser adquirida antes do
passeio. Com ela é possível acompanhar o grupo o ano todo.
Durante o Verão, o Sampa Bikers
organiza aos domingos o Bike
Tour de Verão. Com saída às 8h
da bicicletaria Ciclo Ravena, situ-

Ponto cultural
SHOW

Sandália de Prata agita carnaval no Studio SP

Edição 010, ano 1
06 de fevereiro de 2010
distribuição gratuita

anuncie

Diretor de Redaç ão
Daniel Castello Branco

(11) 32 97-26 62

registro nº 55.101

Fórmula Indy 300 estréia em São
Paulo no mês de março

ada na Rua Diogo Jacome, 690.
A primeira parte do trajeto é feita
na Ciclofaixa de Lazer que liga o
Parque das Bicicletas ao Parque
do Ibirapuera. Depois de uma volta completa, o grupo segue para
fazer um percurso diferente a cada
domingo. O trajeto total varia entre
35 e 40 km. O retorno é por volta
das 11h, no mesmo local. O último
dia do Bike Tour de Verão será
no dia 28 de fevereiro, quando o

grupo irá percorrer os principais
pontos turístico do centro da cidade de São Paulo. As inscrições
começam no dia 17 de fevereiro,
através do site da organização e
custa R$ 30,00 com direito a um
kit com a camiseta do passeio. Todos participantes também concorrem a uma camiseta exclusiva do
Evento. O site para informações é:
www.sampabikers.com.br ou pelo
telefone 5517-7733.

A banda Sandália de Prata levará
seu sambalanço irresistível para o
Studio SP no dia 13 de fevereiro, no
sábado de carnaval. A casa abre às
23h e o show acontece às 1h.
Samba rock, Partido alto, Soul e
Gafieira. Esses são os principais
ingredientes da sonoridade da
banda Sandália de Prata, formada
em 2003, composta por Ully Costa
(voz), Sandro Lima (violão e guitarra), Carlinhos “Creck” (baixo), Paulinho Sorriso (bateria), Dado Tristão
(teclados), Tito Amorim (percussão),
João Lenhari (trompete), Jorge Neto
(trombone) e Marcelo Fernandes
(sax).

No repertório canções autorais
como “Gildete”, “Reza Forte” e “Dida”,
além de releituras de músicas de Jorge Bem Jor, Bebeto, Gilberto Gil e um
cover, para lá de inspirado, de “Check
My Machine”, de Paul Mc Cartney.
A festa conta, ainda, com a discotecagem do DJ Tata Aeroplano.

Serviço:
Studio SP - Rua Augusta, 591
Sábado, dia 13 de fevereiro, a partir
das 23h
Preço: R$ 25
Telefone para contato:
11 3129-7040

Uma das provas mais tradicionais
do automobilismo norte-americano, a Fórmula Indy, terá sua primeira etapa disputada em São Paulo, em um circuito de rua inédito,
montado para a competição. Um
dos motivos de realizar o evento
usando o complexo do Sambódromo do Anhembi, que passará pela
Marginal Tietê, Av. Olavo Fontoura
e dentro do próprio Sambódromo,
foi poupar o Autódromo de Interlagos, que deve estar preparado
para receber a Fórmula 1 em 7
de novembro, segundo o Prefeito
Gilberto Kassab. A corrida marcada para o dia 14 de março con-

tará com 11 curvas, 4.180 m de
extensão, 75 voltas e a reta mais
longa da competição, com 1,5 km,
posicionada na Marginal do Tietê.
Os veículos são equipados com
motores V8 de 3,5 litros que desenvolvem 650 cavalos de potência. “Vou poder passar a 320 km/h
sem levar multa”, brincou Tony Kanaan, piloto da equipe Andretti Autosport e campeão da competição
em 2004. Ainda não é certo, mas
já está quase fechado o quadro de
brasileiros que disputarão o campeonato este ano. São eles: Hélio
Castro Neves, Raphael Matos,
Vitor Meira, Bia Figueiredo, Tony

Kanaan, Mario Romacini e Mario
Moraes. No dia 02 de fevereiro o
presidente Lula esteve com cinco
pilotos que representarão o Brasil
e recebeu das mãos do vice-presidente da liga, Terry Angstadt, um
capacete decorado com a bandeira do Brasil e o logo da São Paulo
Indy 300. No dia 03 foi a vez do
prefeito Gilberto Kassab receber
os corredores na sede da SPTuris,
empresa de Turismo e Eventos da
Cidade de São Paulo, responsável pela administração do Parque
Anhembi e do Autódromo de Interlagos. O prefeito comemorou: “O
importante era que a Indy viesse

Divulgação

para o Brasil. As outras cidades
(concorrentes) não puderam atender ao caderno de encargos exigidos pela Indy, que tem um alto
custo. Com muito esforço, a Prefeitura de São Paulo fez um investimento expressivo, de R$ 12 mi-

lhões, que serão recompensados,
pois os turistas vão trazer isso de
volta”, destacou.
A São Paulo Indy 300 terá transmissão ao vivo pelos canais Band
e Bandsports, além das rádios
Band e BandNews FM.
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Projeto Tamar
comemora 30 anos
de preservação

Projeto Tamar/Zaira Matheus

Os mares do mundo são o habitat de
sete espécies de tartaruga, sendo
que cinco delas usam o território brasileiro para desovar (quatro no litoral
e uma em ilhas oceânicas). Se não
fosse pelo Projeto Tamar - ICMBio,
fundando em 1980, as espécies Oliva, Tartaruga de Pente, Cabeçuda,
Verde e de Couro não teriam tido
nenhuma chance, como diz a Presidente Neca Marcovaldi, da Fundação Pró-Tamar que co-administra
o Projeto junto ao ICMBio tendo a
Petrobrás como patrocinador oficial.
Em janeiro de 2010 a organização
comemorou o 30º aniversário, com
muitos números positivos: são 10
milhões de filhotes que nasceram
sob a proteção do Tamar, 20 mil é
o número de desovas monitoradas
anualmente, 900 mil filhotes são liberados no mar todos os anos, além de
contar com 23 bases de pesquisa,
11 centros de visitantes que recebem 1,5 milhão de pessoas por ano.
O projeto é tido como um exemplo
a ser seguido. Recebeu em 1997
o prêmio J. Paul Getty – concedido
anualmente pela WWF (World Wil-

dlife Foundation) e considerado o
Prêmio Nobel do Meio Ambiente, em
2003 o Prêmio Unesco na categoria
Meio Ambiente, entre outros. O nascimento do projeto se deu depois que
os estudantes de Oceanologia Catu,
Guy, Neca, Nice e Lauro presenciaram a matança de 11 tartarugas de
uma só vez no Atol das Rocas, em
1977. Após dois anos, começa no
IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) a montagem
da equipe que deu origem ao Projeto. No início foi difícil esclarecer os
pescadores, acostumados a matar
as tartarugas para comer sua carne
e usar seu casco para confeccionar
pentes e outros utensílios. Diante de
muita pesquisa e monitoramento, a
equipe conseguiu mapear as praias
que eram utilizadas como maternidade e passaram a visitá-las, conscientizando os pescadores e moradores
locais e muitas vezes contratando
os tartarugueiros, antes acostumados a matá-las, agora para cuidar
dos ninhos das tartarugas e difundir
a consciência de preservação para
os demais, o que foi crucial para o
sucesso do Tamar. O trabalho vem
dando muito certo e hoje, somente
30% dos ovos encontrados precisam ser transferidos para cercados
de incubação. Mesmo assim o trabalho não é fácil, pois de cada mil
tartarugas nascidas, somente um ou
dois filhotes chegam a fase adulta,
ou seja, 30 anos. As tartarugas chegam a viver de 80 a 100 anos. Mais
informações podem ser obtidas no
site: www.tamar30 anos.org.br.
Com informações do Estado de São
Paulo

Quy Nhon. Não foi provado se o animal capturado é o mesmo que desferiu os ataques, pois nenhuma das
vítimas conseguiu avistar o animal
com clareza, porém, se realmente
foi este o animal responsável pelos
ataques, as vítimas têm muita sorte
de estarem vivas, pois sua mandíbula ultrapassa um metro de diâmetro
e poderiam facilmente engolir uma
pessoa inteira.
Com informações do Portal Terra
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Avenidas 23 de Maio
e Rubem Berta terão
limite de velocidade
reduzido

Tubarão de 5 metros é
capturado no Vietnã

Um tubarão branco de uma tonelada e 5 metros de comprimento foi
morto próximo a província de Phu
Yen, Vietnã, na quinta-feira, dia 4 de
fevereiro. Havia uma recompensa
oferecida pelo governo local de 400
euros para quem capturasse o animal, suspeito de atacar dezenas de
banhistas desde o mês de julho. Em
janeiro, pelo menos três pessoas foram atacadas nos braços e nas pernas enquanto nadavam na praia de
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A partir de sábado, dia 6 de fevereiro, a Companhia de Engenharia e Tráfego (CET) irá alterar a
velocidade regulamentada para
as avenidas 23 de Maio e Rubem
Berta, de 80 km/h para 70 km/h.
A alteração visa aumentar a segurança na via, além de igualar
a velocidade em todo o corredor
norte-sul, exceto no trecho entre
o viaduto Dona Paulina e o túnel
do Anhangabaú, onde, em razão
de uma curva acentuada, é limitada em 60 km/h.
O corredor norte-sul tem 8,3 km
entre a praça das Bandeiras e
o viaduto João Julião da Costa
Aguiar e engloba além das avenidas 23 de Maio e Rubem Berta,
a avenida Moreira Guimarães,
onde a velocidade máxima permitida já é de 70km/h. Com a mudança, a CET pretende diminuir
o risco de acidentes em quatro

vezes.
A CET já está substituindo as 51
placas que são distribuídas no
trecho, instaladas a cada 200
metros , proporcionando ampla
visibilidade da nova regulamentação de velocidade.
Os usuários dessas avenidas
serão avisados também da mudança por meio de seis faixas colocadas nos principais pontos de
acesso ao corredor. Serão três
faixas no sentido centro e outras
três no sentido bairro, que serão fixadas nos viadutos Borges
Lagoa, Pedro de Toledo, Tutóia
(sentido centro e sentido bairro),
Paraíso e Jaceguai.
A CET informa que os radares
localizados nas avenidas autuarão, a partir do dia 6 de fevereiro,
sábado, os veículos que desrespeitarem a nova regulamentação.
Com informações do Portal Uol

