
ara confrontar idéias com as
práticas vividas em outras ci-

dades e trocar experiências sobre
gestão pública, 560 palestrantes
de mais de 80 países se reuniram
em Porto Alegre em fevereiro pas-
sado durante a primeira edição da
Conferência Mundial sobre De-
senvolvimento de Cidades. Muito
se conversou e se pôde aprender,
já que entre os temas do evento,
que reuniu mais de 7 mil pessoas,
estavam 'Direito à cidade', 'Gover-
nança e democracia em cidades',
'Desenvolvimento local em cida-
des' e 'Sustentabilidade e cidade-
rede'.

Durante a conferência, o repre-
sentante da Unesco no Brasil,
Vincent Defourny, defendeu a
importância de se pensar em "ci-
dades educadoras''. Para ele a
educação e a produção do conhe-
cimento são valores indissociá-
veis do desenvolvimento, assim
como aspectos culturais e a ques-
tão ambiental. "Há um século, ape-
nas 4% da população mundial
viviam em cidades. Hoje mais da
metade dos habitantes do planeta
reside em centros urbanos - 2 bi-
lhões deles miseráveis, o que re-

quer políticas públicas voltadas
para melhorar a condição de vida
das pessoas", ressaltou.

O assessor do Escritório Regio-
nal para a América Latina e o Ca-
ribe do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento, Ber-
nardo Kliksberg, alertou sobre a
pobreza que ameaça o continente.
Em painel durante o evento, Kli-
ksberg lembrou que na América
Latina apenas um em cada seis
pobres conclui a universidade,
63% dos habitantes nunca nave-
garam na internet, 60 milhões
vivem sem água potável e 25% dos
jovens estão fora da escola e do
mercado de trabalho. Para ele, as
cidades são estratégicas no com-
bate à desigualdade.

Villa dei Salvador, cidade de 400
mil habitantes na periferia de
Lima, no Peru, é um exemplo de
organização e luta contra a pobre-
za. A totalidade dos moradores
tem água potável, a desnutrição
infantil em crianças com menos
de cinco anos é mínima (a média
no país e de 26%). O segredo, ga-

rante o prefeito da cidade, Jaime
Zea Usca, é a participação popu-
lar, que ocorre desde a fundação
do município, em 1971, e a conti-
nuidade nas administrações. "Os
partidos mudaram, mas sigo o
mesmo projeto de um governo de
1984", contou. O orçamento par-
ticipativo foi criado em 2000, e a
população é sempre incentivada
a criar projetos nas áreas de edu-
cação, arte e cultura para receber
recursos adicionais no orçamento.
Em Villa dei Salvador estão insta-
lados 1.200 microcomputado-
res de acesso público e pequenas
empresas que geram 17 mil em-
pregos.

Desde 1995, a prefeitura da ca-
pital colombiana realiza ações
de cultura cidadã para melhorar
a qualidade de vida dos habitan-
tes. Quem relatou os fatos duran-
te a conferência foi o ex-prefeito
do município Antanas Mockus.
Uma de suas iniciativas foi con-
tratar mímicos para uma campa-
nha de educação no trânsito. Os
atores distribuíam cartões ver-
melhos ou verdes para chamar
a atenção dos motoristas. Houve
campanhas de desarmamento, uso
racional da água e pagamento vo-
luntário de impostos adicionais.
Mais de 65 mil famílias aceitaram
o aumento de 10% nos impostos,
o que permitiu que a arrecadação
quadruplicasse em menos de 10
anos. Os acidentes fatais de trân-
sito caíram à metade em Bogotá,
e a taxa de homicídios para cada
100 mil pessoas passou de 80 para
17, em 15 anos.

O embaixador da cidade-esta-
do de Hamburgo no Brasil, Rolf
Bohn, e o economista indiano Ma-



nu Kulkarni apresentaram lados
positivos e negativos das cidades
de Hamburgo e Bangalore, respec-
tivamente. O embaixador alemão
falou sobre dois futuros projetos
de sua cidade: o Elbphilharmonie
e o novo centro comercial na Ci-
dade do Porto, que ocupará uma
área de 150 mil hectares. O El-
bphilharmonie vai ser um grande
teatro musical, que unirá tradição
e modernidade. Já Kulkarni discu-
tiu os problemas que cercam Ban-
galore, uma cidade que ele enten-
de ter duas faces: o lado bonito,
apoiado pela Microsoft, e o lado
da pobreza, da miséria e da discri-
minação de mulheres e crianças.
"O trânsito em Bangalore é tão
intenso que resultou até em de-
missões, pela dificuldade de aces-
so ao trabalho; também falta espa-
ço para pedestres e ciclistas." No
entanto, Kulkarni salientou a im-
portância do mercado de informá-
tica para a cidade e como, apesar
de tantos problemas, Bangalore
pode ter soluções com as inova-
ções tecnológicas proporcionadas
pelo mercado.

No Brasil, exemplos de ativa par-
ticipação popular, como a das ca-
pitais mineira e gaúcha, foram re-
latados por seus prefeitos. Fernan-
do Pimentel, de Belo Horizonte,
lembrou que desde 2006 a cidade

possui orçamento participativo
digital. Por meio dele, o cidadão
pode escolher obras que conside-
ra importantes para a cidade. Para
haver controle, só vota quem tem
título de eleitor. Quem não tinha
computador em casa participou
votando em máquinas disponibi-
lizadas pela prefeitura em 150
pontos gratuitos. Mais de 170 mil
votantes participaram da última
edição, o que representa 10% dos
eleitores da cidade.

Em Porto Alegre, a população
define a aplicação dos recursos da
cidade. O prefeito da capital gaú-
cha, José Fogaça, explica que tão
importante quanto cobrar solu-
ções é aprender a propor alter-
nativas de desenvolvimento. Lá,
97% da população têm água enca-
nada e 99,8% usufruem de energia
elétrica; a coleta de lixo atinge
99% dos moradores.

Alternativas para o transporte
público sustentável no Brasil, cri-
térios para realização de boas prá-
ticas de governança e preservação
do ambiente aliado ao desenvolvi-
mento também estiveram em pau-
ta. Representantes do Centro de
Transporte Sustentável do Brasil
(CTS-Brasil) alertaram que o trans-
porte é responsável pela emissão
de 23% dos gases de efeito estufa
e por mais de 70% da poluição
urbana no mundo. O presidente da
CTS-Brasil, Luis Antônio Lindau,

sugere corredores exclusivos para
transporte coletivo, como em Curi-
tiba, Porto Alegre e na Cidade do
México, e ônibus que queimem
combustíveis mais limpos que o
diesel atual, como o biodiesel e o
etanol. Para ele, o espaço urbano,
mesmo com a construção de via-
dutos e perimetrais, tem limites
físicos. "E preciso repensar as po-
líticas de transporte urbano com
urgência."

A diretora da Embarq, organi-
zação não-governamental que
trabalha com problemas de mobi-
lidade urbana nos municípios,
Nancy Kete, avaliou as cidades
sustentáveis no futuro, lembrando
que mais da metade da população
mundial vive em zonas urbanas,
devendo chegar a 4,9 bilhões por
volta de 2030. 'Apesar dos proble-
mas, as cidades podem se tornar
sustentáveis se souberem satisfa-
zer as necessidades dos moradores
atuais sem comprometer as das
gerações futuras." Ela entende que
grandes cidades, como Paris, Lon-
dres ou Nova York, se tornaram
viáveis porque seus líderes as
projetaram fazendo escolhas pen-
sadas. Kete lembrou também que
a Europa trabalha atualmente com
a meta de reduzir o tráfego de
veículos em 40% até 2020.

A questão do lixo nas áreas
urbanas também foi tratada du-
rante o evento. Atraiu a atenção
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Museu do Lixo, em Florianópolis

dos participantes uma iniciativa
de educação ambiental de Floria-
nópolis. Desde 2003, a Compa-
nhia Melhoramentos da Capital
(Comcap) mantém na capital ca-
tarinense um museu diferente: o
Museu do Lixo, destinado a valo-
rizar a reciclagem. Em seus 200 m2
o museu guarda centenas de itens
descartados, como latas de refri-
gerante e cerveja, telefones celu-
lares, peças de microcomputado-
res, ferros de passar roupa, má-
quinas fotográfica e de costura...
Ao visitá-lo, as pessoas, principal-
mente as crianças, compreendem
melhor a necessidade de mudar
de atitude em relação à produção,
separação e ao reaproveitamento
de materiais descartáveis, visando
à preservação do ambiente. Se-
gundo o educador ambiental e
coordenador do Museu do Lixo,
Valdinei Marques, 215 escolas e
mais de 5.500 pessoas visitaram o
museu em 2007.

No encontro de Porto Alegre foi
lançada a idéia de premiar os mu-
nicípios comprometidos com a
inclusão de todos os seus cida-
dãos. O prêmio 'Cidades inclusi-
vas', que ficou conhecido durante
o evento como Prêmio Nobel das
Cidades, terá critérios definidos
em outubro em Nanjing, na China,
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durante o Fórum Urbano Mun-
dial. A iniciativa deve premiar
projetos de inovação e de atendi-
mentos a serviços básicos, como
habitação, saneamento, educação
e evolução, entre outros.

"A Conferência foi uma opor-
tunidade de mapear experiências
inovadoras de gestão e participa-
ção democráticas nos municípios,
que apresentaram suas iniciativas.
Muito se discutiu e aprendeu, e
era justamente esse o nosso obje-
tivo", avaliou o coordenador do
evento, Cezar Busatto, chefe da
Casa Civil do Governo do Rio
Grande do Sul. As atividades fo-
ram promovidas pelos seguintes
organismos: prefeitura de Porto
Alegre e de Roma, Ministério das
Cidades, Confederação Nacional
dos Municípios e governo do Rio
Grande do Sul, com o apoio de
várias instituições, entre elas a
Unesco, UN-Habitat, Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento
e Banco Mundial, em parceria
com a Federação Latino-america-
na de Cidades, Municípios e As-
sociações e com a organização
mundial Cidades e Governos Lo-
cais Unidos, constituída em Paris
em 2004 e que representa mais de
3 mil cidades e municípios de
todo o mundo.

Bianca Garrido
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