
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
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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.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 11.
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