
Sob a ótica da experiência de
quem já participou da organiza-
ção de uma edição da Copa do
Mundo ou dos Jogos Olímpicos,
o Brasil é visto como um país
que tem pela frente a grande
oportunidade de dar um passo
adiante em razão dos eventos es-
portivos que irá sediar. Não só
pelos ganhos que certamente te-
rá em melhorias para sua popu-
lação, mas também nos avanços
que pode conquistar em inova-
ção e mudança de paradigma na
organização de suas cidades.

“Tanto a Copa, quanto as
Olimpíadas chamam ainda
mais a atenção do mundo para o
Brasil, que mostra neste mo-
mento grande ambição com
crescimento econômico e força
política global. Essas questões
geram sintonia e possibilitam
mudanças em vários níveis”,
diz Joan Clos, subsecretário-ge-
ral da ONU, diretor-executivo
da Onu-Habitat e ex-prefeito
de Barcelona — sede dos Jogos
Olímpicos de 1992.

E foi o que se viu na África do
Sul, por exemplo. Parks Tau,
prefeito de Johanesburgo, con-
ta que a maior conquista que a
Copa do Mundo trouxe ao país
foi a oportunidade de ver bran-
cos e negros atuando juntos em
razão de algo comum. “E isso tu-
do por causa do futebol! Foi co-
mo mágica, um sucesso em ter-
mos de unidade das pessoas. A
experiência de pensar toda a
preparação para a Copa do Mun-
do foi única. Brancos e negros
formaram um time e, finalmen-
te, se sentiram em casa”, diz.

Tau acrescenta, contudo, que
evidentemente também houve
ganho em relação à infraestrutu-
ra. Mas Johanesburgo ainda tem
questões a serem resolvidas,
por exemplo, em relação à
água, saneamento e eletricida-
de. Pesquisa recente divulgada
pela consultoria PwC confirma
a contínua necessidade de me-
lhorias para a cidade africana.

De 26 cidades avaliadas em rela-
ção ao destaque nas áreas finan-
ceira, comercial e cultural, Joha-
nesburgo ficou na penúltima po-
sição, atrás apenas de Mumbai.
“Mas não há como negar as me-
lhorias no desenvolvimento hu-
mano”, pondera Parks Tau.

Ele lembra ainda que a organi-

zação da Copa trouxe ao país a
necessidade de lidar com mui-
tos questionamentos em rela-
ção à capacidade sul-africana
de realizar tudo o que o evento
demandava. “Se não tivésse-
mos acreditado que conseguiría-
mos, não teria sido possível. É
imprescindível o comprometi-
mento de todos — governo, em-
presas e sociedade civil — na im-
plantação da agenda comum.”

Tau acredita que, assim como
aconteceu na África do Sul, o
Brasil terá ainda mais facilidade
para reunir sua população em
torno dessa causa. “O futebol
ajuda a envolver as pessoas”,
afirma. E é nessa possibilidade
que Joan Clos se baseia para
acreditar que os brasileiros po-
derão ir além nos movimentos
que farão em razão da Copa e
das Olimpíadas. “Essa oportuni-
dade pode ser utilizada para dar
uns passos além das necessida-
des imediatas para a concretiza-
ção dos jogos. É imprescindível
pensar no que virá depois”,
diz. ■ *A repórter viajou a convite

da organização do 10º Congresso Mun-

dial Metropolis

A organização de uma Copa é
uma das melhores oportunida-
des que o Brasil poderia ter para
reorganizar suas cidades e me-
lhorar as condições de vida de
sua população. Essa é uma das
ponderações feitas por estudio-
sos e governantes de vários paí-
ses que se reúnem na 10º edição
do Congresso Mundial Metropo-
lis, em Porto Alegre.

“As mudanças pelas quais o
mundo passa afetam aspectos
das grandes cidades como o
meio ambiente, a governabili-
dade urbana e a qualidade de vi-
da dos cidadãos e são necessá-
rias devido à crise, à escassez
do petróleo e ao esgotamento
do atual modelo de crescimen-
to”, afirmou o presidente da re-

de Metropolis, o francês Jean-
Paul Huchon.

Com o tema “cidades em tran-
sição”, esta é a primeira vez que
uma cidade da América do Sul
recebe uma edição do evento,
que debate questões como ino-
vação urbana, transporte, agri-
cultura periurbana, energias re-
nováveis e o papel da infância e
juventude nas cidades.

A Metropolis — Associação
Mundial de Grandes Metrópo-
les, criada em 1985, é uma re-
de internacional que agrupa
grandes cidades e governos
com o objetivo de fomentar a
transferência e a troca de co-
nhecimentos e boas práticas ur-
banas. O evento reúne pessoas
de vários países e continentes,
entre governadores, deputa-
dos, prefeitos, secretários, ges-
tores de políticas urbanas e ur-
banistas. ■ C.B.

Mundial é chance de melhorar
a infraestrutura das cidades
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SÃOPAULO

Inflaçãopaulista fica em 0,60%
na terceira prévia do mês

Porto Alegre sedia evento
que discute transições das
cidades no mundo

Copa não resolveu
problemas urbanos
de Johanesburgo

PARANÁ

Tempo favorece colheita e governo do
estado eleva previsão para safra de milho
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O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na

cidade de São Paulo, ficou em 0,60% na terceira leitura de novembro,

ante alta de 0,59% na segunda, informou ontem a Fundação

Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Todas as sete classes

de despesas apresentaram alta de preços, com destaque para

habitação e alimentação, de 0,51% e 0,80%, respectivamente.

O tempo tem favorecido o desenvolvimento das lavouras da safra

2011/12 do Paraná, o que levou o governo estadual a elevar a projeção

da primeira safra de milho do Estado, o maior produtor do cereal

do Brasil. O estado deverá produzir 7,42 milhões de toneladas de milho

na safra de verão, cerca de 100 mil toneladas acima da previsão

anterior, informou o Deral (Departamento de Economia Rural). Reuters

“

Apesar dos avanços na infraestrutura, cidade sul-africana continua com
sérios gargalos nas áreas de saneamento, energia e fornecimento de água

Tanto a Copa
quanto a Olimpíada
chamam ainda
mais a atenção do
mundo para o Brasil,
que mostra neste
momento grande
ambição com
crescimento
econômico e força
política global

Joan Clos
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diretor executivo da Onu-Habitat
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