
Chicago possui mais de 50
caldeiras a gás natural para
aquecimento de prédios. Um
simples “ajuste” na operação
gerou economia de US$ 1,65
milhão e redução de quase 8 mil
toneladas de gases poluentes.

A cidade possui uma rede pública
de aluguel de bicicletas integrada
à rede de transporte público.
A prefeitura estima que 960
toneladas de CO2 deixaram
de ser emitidas durante os
primeiros seis meses do projeto.

O sistema de aquecimento
de Copenhague funciona com
a captura do calor residual
emitido por usinas de incineração
de lixo e fruto da produção
de eletricidade. O calor residual
é retido e destinado às casas.

O presidente do Banco Mun-
dial, Robert Zoellick, e o prefei-
to de Nova York e presidente do
C-40 (Climate Leadership
Group), Michael Bloomberg, as-
sinaram ontem em São Paulo
um protocolo de intenções des-
tinado a facilitar o acesso das ci-
dades a recursos para projetos
locais de proteção a mudanças
climáticas. O valor dos recursos
não foi detalhado, mas Zoellick
frisou várias vezes que se trata
de uma “janela de oportunida-
des”, destinada a financiar
ideias criativas para implemen-
tação de projetos de infraestru-
tura e apoio técnico para medi-
ção das emissões de gases causa-
dores do efeito estufa.

É a primeira vez que o Banco
Mundial assina protocolo de in-
tenções visando cooperar dire-
tamente com as cidades com es-
se objetivo. O banco já destinou
um montante de US$ 15 bilhões
em financiamentos para diferen-
tes projetos ligados a membros
do C-40, sendo US$ 5 bilhões
apenas no ano passado. A dife-
rença é que, agora, as cidades
poderão contar com financia-
mento específicos para projetos
de sustentabilidade, o que se da-
ria por meio do acesso a fundos
de investimentos ‘verdes’, que
até agora eram mais voltados,
por exemplo, à proteção de flo-
restas e não para áreas urbanas.

Segundo Zoellick, esse meca-
nismo começou a ser desenvol-
vido pelo Banco Mundial nos
últimos três anos para ajudar
os países menos desenvolvi-
dos, o que ajudou a alavancar,
em nível global, um montante
na ordem de US$ 6,4 bilhões,
sendo 30% do valor captado
junto ao setor privado.

Mas o volume tende a ser
maior nos próximos anos dian-
te das perspectivas de negócios
que se abrem com a adoção da
sustentabilidade como novo pa-

radigma do desenvolvimento
global. “Podemos levantar até
US$ 50 bilhões nos próximos
anos”, afirmou Zoellick.

Protagonistas
O encontro contou ainda com a
presença de Bill Clinton, presi-
dente da Iniciativa Climática
Clinton (CCI), fundação cujo ob-
jetivo é diminuir as principais
causas do efeito estufa. Um acor-
do entre a organização e o C-40
visa facilitar o acesso a investi-
mentos e o apoio a projetos em
países em desenvolvimento.
“Só consigo pensar em um futu-
ro sustentável como forma da
economia se desenvolver no
mundo hoje”, afirmou.

Segundo Bloomberg, as cida-
des têm um papel de protagonis-
tas na adoção de soluções visan-
do a mitigação ou adaptação às
mudanças climáticas, uma vez
que são responsáveis por 70%
das emissões de gases do efeito
estufa. “Juntas, nossas cidades
podem fazer coisas que os gover-
nos nacionais não fizeram ou
não querem fazer”, afirmou, re-
ferindo-se à falta de decisões
nas conferências das Nações
Unidas sobre mudanças climáti-
cas. Em sua opinião, “o acordo
é um marco do reconhecimento
do Banco Mundial da liderança
das cidades no combate às mu-
danças climáticas”.

O prefeito de São Paulo, Gil-
berto Kassab, anfitrião do encon-
tro, afirmou que a participação
do Banco Mundial vai dar um ca-
ráter mais amplo às ações das
prefeituras. “É nas cidades que
está o lixo, a poluição, o déficit
de saneamento, o racionamento
de água, as carências de trans-
porte e os graves problemas so-
ciais”, afirmou. “Temos de le-
vantar a voz para sensibilizar os
governantes que se reunirão nas
próximas convenções da ONU
— a COP17, em Durban, na Áfri-
ca do Sul; e a Rio+20, no Rio de
Janeiro. Não é possível susten-
tar, nem repetir as vacilações
das convenções anteriores. ■
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Produtores de energia divulgam
índices oficial de geração de
energia renovável. Os dados são
anunciados à população que pode
optar por serviços de contratação
de energia de empresas com
responsabilidade social.

BancoMundial
abre crédito para
cidades do C-40
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Proposta, anunciada em encontro dos prefeitos em São Paulo, é
facilitar financiamento para o combate às mudanças climáticas
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O Banco Mundial
já destinou
US$ 15 bilhões em
financiamentos para
diferentes projetos
ligados a membros
do C-40, sendo
US$ 5 bilhões apenas
no ano passado

Tóquio incentivauso
deenergia renovável
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O encontro dos prefeitos das 40
maiores cidades do mundo é or-
ganizado a cada dois anos com
o objetivo de servir como uma
vitrine das experiências da rede
e para trocar ideias visando o
lançamento de programas con-
juntos. A rede parte do princí-
pio de que grandes cidades co-
mo Toronto, Jacarta, Londres,
Joanesburgo, São Paulo e Nova
York têm problemas comuns,
como trânsito congestionado,
deficiência de transportes, sa-
neamento, excesso de lixo; e as
soluções podem ser mais ou me-
nos as mesmas, adaptadas às ne-
cessidades de cada local.

O prefeito de Melbourne, Ro-
bert Doyle, por exemplo, con-
tou que, em sua cidade, o incen-
tivo ao transporte público, me-
diante tarifa diferenciada fora
do horário de pico, foi muito
bem sucedido. Michael Bloom-
berg, ex-prefeito de Nova York,
por sua vez, sugeriu o uso de
ônibus maiores, capazes de
transportar mais passageiros e
movidos a eletricidade ou a
combustíveis renováveis como
alternativa para reduzir as emis-
sões de gases poluentes.

Ele também citou uma inicia-
tiva polêmica, adotada em Lon-
dres, que ele não conseguiu em-
placar em Nova York: a cobran-
ça de uma espécie de pedágio
para cada carro que entra na re-
gião central da cidade. Londres
também foi lembrada devido
aos esforços realizados para a

adoção de um sistema de trans-
porte limpo durante os Jogos
Olímpicos, como o incentivo ao
uso da bicicleta, de táxis não po-
luentes e do metrô.

Cálculo das emissões
Um dos pontos levantados pelo
prefeito de Nova York durante o
encontro foi a necessidade de as
cidades medirem da mesma for-
ma a quantidade e a origem de
emissões de gases causadores do
efeito estufa. “A ideia é estabele-
cer uma metodologia comum pe-
la qual possamos comparar as
emissões, reduzi-las e adotar es-
tratégias para o futuro”, afirmou.
Segundo Bloomberg, isso vai faci-
litar o acesso a investimentos.
“Há investidores interessados em
projetos verdes, mas é necessário
resolver essas questões de padro-
nização das emissões”, disse.

O C-40 estabeleceu parceria
com o Carbon Disclosure Pro-
ject (CDP), organização que de-
tém o maior banco de dados de
informações corporativas pri-
márias sobre mudanças climáti-
cas do mundo, para lançar o
CDP Cities, que oferece às cida-
des um sistema para a informa-
ção de suas emissões. ■

Até 2002, 15% da Amazônia foi desmatada
Antonio Milena

Encontro
vira vitrine
de boas ideias

Problemascomuns

Transporteémaior
fonte deemissões
nasmetrópoles

São Paulo foi escolhida para
sediar a Cúpula de Prefeitos da
Rede C-40 por algumas de suas
iniciativas, como a lei municipal
de mudanças climáticas,
destinada a reduzir as emissões
de poluentes, e o programa de
inspeção veicular.Segundo a
prefeitura, os transportes,
principalmente os carros, são a
maior fonte de emissões do
município. Na semana passada, a
cidade ganhou uma frota de
ônibus movido a etanol, que está
sendo usada para transportar os
convidados do C-40 como
demonstração. O prefeito, no
entanto, usou um carro 100%
elétrico, o Nissan Leaf, para se
locomover junto com o prefeito
de Nova York. M.F.

Prefeitos apresentam soluções
e buscam maneiras de
padronizar medição de poluentes

Cerca de 15% da vegetação original da Amazônia Legal foram
desmatados, o que equivale à retirada de 2,6 bilhões de árvores e ao
desmate de uma área de 600 mil quilômetros quadrados até 2002. Os
dados fazem parte da pesquisa Geoestatísticas de Recursos Naturais da
Amazônia Legal, do IBGE. Isso corresponde à destruição de 4,7 bilhões
de metros cúbicos de madeira de uma área que representava 4 milhões
de quilômetros quadrados cobertos por florestas.
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A proposta é que as
cidades monitorem
seu progresso na
redução de gases
do efeito estufa e
compartilhem seus
dados, utilizando os
mesmos protocolos

AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA
GESTÃO DE PROCESSOS – AMGESP

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo 4101-3917/2008
Modalidade: Pregão Presencial n.º AMGESP 15.008/2010
Tipo: menor preço.
Objeto: Contratação dos serviços de vigilância armada patrimonial destinada 
a UNCISAL.
Data de realização: 16 de junho de 2011 às 09:00 h
Disponibilidade: endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br
Todas as referências de tempo obedecerão ao horário de Brasília/DF
Informações: Fone: 82 3315-3477/3092, Fax: 82 3315-7246/7241

Maceió, 1 de junho de 2011.
Kiteria Blanche Nascimento Alves

Diretora Técnica de Logística

Congestionamentossãoa
realidadedeSãoPaulo,masnão
exclusividadedacapitalpaulista
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