
 Neste sábado (26) todos os brasi-
leiros estão convidados a colabo-
rar um pouco mais com o meio
ambient.Será realizada amanhã,
entre 20h30 e 21h30 (horário de
Brasília), mais uma edição do mo-
vimento A Hora do Planeta, ou
Earth Hour, como é conhecido
globalmente.

Apagar as luzes durante uma
hora é um meio encontrado para
conscientizar as pessoas quanto à
colaboração na melhoria e uso de
energia elétrica, e consequente-
mente na colaboração como meio
ambiente, principalmente contra
o aquecimento global.

Para incentivar os paulistanos a
colaborarem com o movimento, a
Prefeitura de São Paulo anunciou
na última terça-feira (22) que pelo
terceiro ano seguido a cidade par-
ticipará do movimento. Assim, co-
mo em edições passadas, durante
esta hora, alguns monumentos da
capital paulista serão apagados. •

Mas, para mostrar a importân-
cia da Hora do Planeta, não serão
quaisquer monumentos que te-
rão suas luzes desligadas, mas sim,
alguns pontos turísticos. Neste
ano a prefeitura apagará as luzes
da Ponte Octávio Frias de Oliveira
(Ponte Estaiada); do Estádio Paulo
Machado de Carvalho, o Pacaem-
bu; do Mercado Municipal; do
Teatro Municipal; da sede da pró-
pria prefeitura; do Monumento às
Bandeiras; do Obelisco do Ibira-
puera, e também da Biblioteca
Municipal Mário de Andrade, re-
centementereinaugurada.

A cidade de São Paulo, inclusive,
participa do movimento desde a
primeira vez em que ele ocorreu
no Brasil, em 2009. A cada ano, a
capital amplia os monumentos
apagados, e tenta desta forma
conscientizar ainda mais os mora-
dores do município a também
aderirem a Horado Planeta.

"Essa é uma adesão muito im-
portante. É um movimento que vi-
sa conscientizar as pessoas para a

São Paulo adere
ao movimento
'Hora do Planeta'
questão do meio ambiente. E a ci-
dade de São Paulo quer dar esse
exemplo com seu engajamento e
também com as nossas políticas
públicas de revisão da questão
ambiental", contextualizou o pre-
feito da cidade Gilberto Kassab, no
dia em que oficializou a participa-
ção paulistana ao movimento
deste ano. "Cada ano vamos agre-
gando novos monumentos pau-
listanos, e assim aumentando a
participação da cidade de São
PaulonaHorado Planeta", disse.

A Hora do Planeta é um movi-
mento articulado pela organiza-

ção não-governamental (ONG)
WWF, junto às suas redes espalha-
das pelos países, inclusive com
parcerias entre prefeituras e go-
vernos de várias cidades e estados
do mundo. Presente no evento
que oficializou a participação
paulistana, opresidentedoconse-
Iho diretor do WWF-Brasil, Álvaro
de Souza, ratificou a importância
da participação da cidade de São
Paulo novamente no movimento.

"A meta da Rede WWF era con-
quistar a adesão das 25 megacida-
des do mundo, o WWF-Brasil con-
tribuiu para ultrapassar essa meta

com a inclusão de São Paulo ao
movimento", afirmou Álvaro de
Souza.

Histórico
O movimento Earth Hour iniciou
timidamente em 2007, na Austrá-
lia, por intermédio da WWF local.
Na oportunidade, no dia 31 de
março daquele ano, a cidade de
Sydney foi a pioneira e conseguiu
conscientizardoismilhõesdemo-
radores a participarem da atitude
e que voluntariamente apagas-
sem as luzes de suas casas. O obje-
tivo inicial era que houvesse uma
redução em 5% no consumo de
energia elétrica, porém, este nú-
mero mais do que dobrou e che-
goua 10,2%.

Em 2008, com divulgação mais
abrangente, 50 milhões de pes-
soas de 371 cidades ao redor do
mundo aderiram à Horado Plane-
ta. Naquele ano os governos pas-
saram a incentivar a campanha, e
foi a primeira vez que importantes

Monumentos de São Paulo, co-
mo a Ponte Estaiada, terão suas
luzes apagadas neste sábado em
participação à Hora do Planeta

monumentos mundiais tiveram
suas luzes apagadas, entre eles a
Ponte Golden Gate nos Estados
Unidos, o Coliseu de Roma e a
Opera House de Sidney.

Em 2009, no ano em que o Brasil
participou pela primeira vez, qua-
se um bilhão de pessoas aderiram
ao movimento, e voluntariamente
apagaram suas luzes pelo período
de uma hora.

No ano passado, a Hora do Pla-
neta manteve registros recordes.
Ao todo foram 4.200 cidades, de
125 nações ao redor do mundo
que participaram do movimento..
No Brasil os números também su-
biram, com a participação de três
governos, 98 prefeituras, três mil
empresase579organizações.

Este ano
Consolidada, e batedora de recor-
des, este ano a Hora do Planetano-
vamente conseguiu aumentar o
número de participantes. Até o fe-
chamento desta edição, 3.800 ci-
dades de 131 países já haviam de-
clarado apoio ao movimento, en-
tre elas megacidades como Nova
Délhi, Mumbai, Buenos Aires,
Moscou, Teerã, Londres, Rio de Ja-
neiro, entre outras. De acordo com
informações oficiais todos conti-
nentes e territórios membros do
G-20 (grupo dos paíes mais ricos)
estão representados no movi-
mento. Neste sábado, no período
das 20h30 às 21h30, participe! To-
dos estão convidados a apagar
suas luzes pelo período de uma
hora para mostrar seu apoio ao
combate ao aquecimento global.
Esse é um gesto que simboliza a
preocupação com o meio am-
biente e manifesta um desejo de
mudanças e melhorias ambien-
tais. O planeta com você.
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