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Nesta semana, Curitiba é o Bra-
sil na Suécia. A capital para-
naense foi selecionada como
uma das seis finalistas do Globe
Award, uma premiação estabe-
lecida pela rede de negócios
sueca Globe Forum para esco-
lher a cidade mais sustentável
do mundo. É a terceira edição
dessa categoria no prêmio, que
nos anos anteriores teve como
vencedores Cardiff (País de Ga-
les) em 2009 e a capital nórdica
Estocolmo, em 2008. Na edição
deste ano, Curitiba concorre
com a “dona da casa” Malmö
(Suécia); Murcia (Espanha),
Songpa (Coreia da Sul), Star-
gard Szczecinski (Polônia) e
Sidney, na Austrália. A vence-
dora será escolhida por um júri
de 21 especialistas – do qual faz
parte um brasileiro, Carlos Ar-
ruda, coordenador da Fundação
Dom Cabral. A vencedora será
conhecida amanhã. O critério

para selecionar as cidades fina-
listas foi a existência de iniciati-
vas sustentáveis que estejam em
vigor há pelo menos dois anos
em sete áreas, chamadas de Ca-
pital pelo conselho do prêmio.
Esses sete Capitais são o Am-
biental, o Social, o Intelectual, o
Técnico, o Cultural, o Político e
o Financeiro. “O ponto forte da
Curitiba é o setor ambiental, es-
pecialmente na grande área
verde da cidade e na criação de
parques em diversos locais do
município”, explica Arruda.
“Por outro lado, a exemplo do
que acontece em outras cidades
dos países em desenvolvimento,
Curitiba ainda sofre com o des-
nível social”, completa.

Viva o verde
Pesquisas recentes mostram
que Curitiba tem um índice de
áreas verdes na casa de 55 me-
tros quadrados por habitante,
mais do que o triplo do mínimo
recomendado pela Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU),

de 16 metros quadrados por
pessoa. A maior parte desse
verde é composta por novos
parques distribuídos de modo
a proteger as matas localizadas
nas beiras dos rios locais, além
da arborização presente nas
ruas e nas praças. Na década de
1970, o índice de área verde da
capital chegou a ser inferior a 1
metro quadrado por habitante.

A organização do Globe
Award destacou também o Pla-
no Diretor Municipal de Curiti-
ba, que reorganizou o território
urbano da cidade de modo a
considerar bacias hidrográficas
como unidades básicas de pla-
nejamentos. Na visão da enti-
dade, isso permitiu uma “ges-
tão ambiental interdisciplinar”
e reduziu os custos de gestão e
os resíduos poluidores.

A primeira vez
Além de finalista, Curitiba é
pioneira: trata-se da primeira
cidade da América Latina a che-
gar à fase final nos três anos da

premiação. “Não surpreende
que cidades como Estocolmo
sejam premiadas, pois são locais
em que tudo já está certinho. O
mais impressionante é que lo-
cais de países pouco lembrados
como o próprio Brasil, a Coreia
do Sul e a Polônia consigam en-
trar na disputa”, afirma Arruda.

Segundo o coordenador da
Dom Cabral, o problema é que
atualmente no país não faltam
projetos, mas sim continuidade.
“Quando os governos mudam
por aqui, a tendência é que os
recursos sejam sempre realoca-
dos”, pondera Arruda. “Mas es-
tamos percebendo que, nas ci-
dades que se destacam em todo
o mundo, o que faz a diferença é
a amplitude: projetos sociais,
ambientais e culturais que con-
tinuem ao longo de várias ad-
ministrações.” Em Curitiba, por
exemplo, há programas que co-
meçaram há 30 anos. “É impor-
tante que os projetos deixem de
ser de governo e passem a ser da
comunidade”, conclui. ■

Curitiba disputa posto de cidade
mais sustentável do mundo
Qualidade ambiental coloca capital paranaense entre as finalistas de prêmio criado por instituição sueca

IMPRENSA

Wall Street Journal questiona
entusiasmo em relação ao governo Lula
Em artigo publicado ontem no Wall Street Journal, a jornalista Mary
Anastasia O’Grady critica o entusiasmo em relação ao Brasil e questiona
os resultados dos mandatos do presidente Lula e da gestão do presidente
do Banco Central, Henrique Meirelles. Ambos, na sua avaliação, pouco
fizeram além de dar continuidade aos avanços promovidos pelo governo
de Fernando Henrique Cardoso e pelo ex-presidente do BC Armínio Fraga.

CARVÃO

Operação ‘Corcel Negro’ do Ibama
pune 33 empresas em 14 estados
O Ibama informou, ontem, ter embargado 33 empresas, entre siderúrgicas
e transportadoras de carvão. A ação fez parte da Operação Corcel Negro,
realizada de 22 a 31 de março, para fiscalizar o transporte, a produção
e o consumo de carvão. Com o embargo, as empresas ficam impedidas
de funcionar até decisão judicial. Foram 260 autos de infração, com
multas de R$ 275 milhões. O Pará foi o campeão de irregularidades.

Divulgação

“O ponto forte
de Curitiba
é o setor ambiental,
especialmente
a grande área verde.
Por outro lado,
a cidade ainda
sofre com o
desnível social

Carlos Arruda,
coordenador da

Fundação Dom Cabral
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1 Ópera de Arame, em Curitiba: aspecto cultural conta pontos na disputa;
2 Em Estocolmo, o uso de bicicletas como transporte ajudou na vitória
3 Incentivo à energia solar reduziu consumo de eletricidade em Cardiff
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 16.
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