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INTERNACIONAL
O arquiteto Miguel Correia, que assina o projeto da
nova capital, começou a atuar fora de Portugal há
25 anos. Ele já trabalhou na Argélia, no Iraque, em
Angola e na Líbia.

Guiné Equatorial, país da costa ocidental rico em petróleo, quer construir até 2025 uma cidade para 160 mil pessoas movida a energias renováveis

Jair Rattner / LISBOA
ESPECIAL PARA O ESTADO

Depois de Brasília e de Abu-
ja, na Nigéria, mais um país
terá sua capital construída
no centro do país. Em 2025,
a cidade de Djibloho deverá
substituir Malabo como
centro político da Guiné
Equatorial, pequeno país
de 450 mil habitantes na
costa ocidental da África.
Ela promete ser a primeira
capital ecologicamente sus-
tentável do mundo.

Além de evitar o inchaço ur-
bano nas duas principais cida-
des do país, a nova capital pro-
mete ter um papel unificador
para o território da Guiné
Equatorial. A atual capital,
Malabo, localizada em uma
ilha, é mais próxima da Repú-
blica dos Camarões que do ter-
ritório continental do país.

O projeto está sendo feito
pelo arquiteto português Mi-
guel Correia, a partir do ateliê
Future Architecture Thin-
king, em Lisboa. “Será a pri-
meira capital do mundo ecolo-
gicamente sustentável, intei-
ramente dependente de ener-
gias renováveis”, conta.

Prevista para ter 160 mil ha-
bitantes em 8.160 hectares, a
nova cidade ficará às margens
do Rio Wele, a 125 quilôme-
tros do litoral. Atualmente, o
local é ocupado por uma flo-
resta equatorial e um vilarejo
com uma dúzia de casas. Es-
tão previstos 40 mil casas e
apartamentos, além de cen-
tros empresariais, áreas de la-
zer e edifícios governamen-
tais. O conjunto terá também
uma central de produção de
energia elétrica fotovoltaica.

Ao contrário das cidades
que tentam retificar o traçado
dos rios – como ocorreu em
São Paulo com o Tietê –, Dji-
bloho procura estimular a re-

lação dos habitantes com a água
usando o curso dos rios. “Preten-
demos manter as paisagens da
água”, relata Correia. Mesmo
sendo no interior do país, a cida-
de terá uma marina e os princi-
pais edifícios públicos ficarão
próximos do rio.

Todas as casas para a popula-
ção de baixa renda terão um espa-
ço para hortas e galinheiros.

Com isso, pretende-se evitar
que ocorram fenômenos como o
das cidades-satélite de Brasília
ou o que aconteceu em Abuja, na
Nigéria, que viu nascerem fave-
las entre os bairros criados pelo
planejamento urbano.

Construção. O projeto foi en-
tregue em 2010 e as obras da no-
va cidade já começaram, espe-

cialmente a terraplanagem. Mas
os custos para erguer Djibloho
ainda não estão definidos. Uma
primeira estimativa feita pelo ar-
quiteto prevê que as obras cus-
tem€ 200 bilhões.

Uma das principais dificulda-
des é a falta de quadros qualifica-
dos no país. Não há engenheiros
nem arquitetos suficientes. Há
uma razão histórica para isso. De-

pois da independência da Espa-
nha, em 1968, o primeiro líder do
país, Francisco Nguema, elimi-
nou a oposição e também a
maior parte das pessoas com cur-
so superior. A situação só mu-
dou quando seu sobrinho, o
atual presidente Teodoro
Obiang Nguema, tomou o po-
der, em 1979.

Grande parte dos recursos pa-

ra a obra virão do petróleo,
produto responsável pela ren-
da per capita de US$ 12.900,
uma das mais altas da África.
Apesar disso, indicadores co-
mo esperança de vida (51,6
anos) e alfabetização (85%)
são de um país subdesenvolvi-
do, pois há uma forte concen-
tração de renda nas mãos de
uma minoria ligada a Obiang.

África terá 1ª capital sustentável do mundo
HABITAT
A VIDA NAS CIDADES

PROJETO

A crise financeira pela qual pas-
sa o U.S. Postal Service, o servi-
ço de correio americano,
deverá resultar no fe-
chamento de quase
4,4 mil agências pos-
tais nos próximos
anos. Boa parte
desses imóveis são
históricos, o que
está mobilizando
ONGs de patrimônio
dos Estados Unidos. A rei-
vindicação é que um deles – o
de Geneva, em Illinois – seja
tombado antes da negociação, o
que serviria para criar um mode-
lo de preservação para os ou-
tros ao redor do país.

Após o governo cubano legali-
zar a venda de imóveis, cerca

de 300 casas e aparta-
mentos estão sendo

postos à venda por
dia, segundo o
site The Atlantic
Cities. Uma das
consequências é

a “gentrificação”
do centro históri-

co de Havana – as-
sim como ocorreu em

outras capitais, famílias po-
bres acabam tendo de vender
suas residências e indo mo-
rar na periferia, deixando as
áreas mais bem localizadas
aos mais ricos.

ESTADOS UNIDOS

DIVULGACAO

Prédios históricos dos
correios estão em risco

Mundo Urbano

2. O plano prevê
integração da
cidade com o rio,
diferente de SP

HAVANAEuropa vai
começar a usar
sinalização que
muda sozinha

Rodrigo Burgarelli

3. As obras já
começaram, mas
ainda não se sabe o
custo final

Antonietta Carelli Simões – Dia
4, aos 82 anos. Era filha de Angeli-
na Mazzego e Raphael Carelli. Dei-
xa os filhos Ernesto e Rosely

Deolinda de Oliveira Graça
Martinho – Dia 4, aos 76 anos. Era

filha de Glória da Silva Graça e Ma-
nuel de Oliveira Martins. Deixa as fi-
lhas Regina e Márcia. O enterro foi
no Cemitério de Congonhas

Efigênia Grigório Francisco –
Dia 4, aos 73 anos. Era filha de Ma-

ria das Dores e Antônio Grigório.
Deixa os filhos José, Maria Auxilia-
dora, Nelson, Paulo Sérgio, Celso e
Marcelo. O enterro foi no Cemitério
do Lageado

Lourdes Conceição da Silva –
Dia 4, aos 66 anos. Era filha de Bra-
silina Delmuti da Silva e Oswaldo
Emídio da Silva

Marisa Mantilla Marques Leite

– Dia 4, aos 60 anos. Era filha de
Valderez Mantilla Marques Leite e
Luciano Marques Leite. O enterro
foi no Cemitério do Morumby

Noé de Mesquita – Aos 57 anos.
Deixa a mulher, Maria Lúcia da Sil-
va Mesquita, e três filhos. O enterro
foi no Parque dos Ipês

Luciano Bonanno – Dia 4, aos 77
anos. Era filho de Panaro Sufferi

Biaggi e Salvatore Bonanno. Deixa
os filhos Rosângela, Luciano e Bia-
gia

Nilton Bonifácio de Palhares –
Dia 4, aos 73 anos. Era filho de Na-
zaré Mandu de Palhares e Cécero
Bonifácio de Palhares. Deixa os fi-
lhos Marjorie Cristiane, Michel Lean-
dro e Alexandre Nilton. O enterro
foi no Cemitério São Luís

José Braz de Souza – Aos 69
anos. Deixa seis filhos. O enterro foi
no Parque dos Ipês Cemitério e Cre-
matório

Genauro Calixto dos Santos –
Dia 4, aos 65 anos. Era filho de Jose-
fa Pereira da Silva e Sizimo Calixto
dos Santos. Deixa os filhos João,
Cláudio, Anderson, Joacir e Janete.
O enterro foi realizado no Cemitério
de Bonsucesso, em Guarulhos

MISSAS
Iracema Brisolla Trindade – Ho-
je, às 18h, na Igreja São Gabriel, Av.
São Gabriel, 108, Jardim Paulista
(centenário de nascimento)

Henrique Maciel Diacópulos –
Hoje, às 18h, na Paróquia Nossa Se-
nhora de Fátima, Rua Darwin, 651,
Santo Amaro (7º dia)

Irene Terron – Hoje, às 18h30, na
Igreja do Santíssimo Sacramento,
R. Tutoia, 1.125, V. Mariana (7º dia)

Lucia Dias de Aguiar Cruz Le-
me – Amanhã, às 11h, na Igreja
São José, Rua Dinamarca, 32, Jar-
dim Europa (7º dia)

Ana Maria Faria e Silva Costa
Aranha – Terça-feira, às 18h30,
na Igreja São Gabriel, Av. São Ga-
briel, 108 (30 dias)

Falecimentos

DIVULGAÇÃO

Cairo ficou mais colorida após a Primavera Árabe. Uma série de grafites
dedicados aos mártires que morreram nas revoltas foi feita no centro da
cidade. Esse da foto está na rua que dá acesso ao Ministério do Interior.

MIGUEL CORREIA/AE

Arte de rua no Egito
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300 imóveis são
postos à venda por dia

4. 40 mil casas
serão construídas,
com espaços de
convivência

AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS
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1. Cidade vai ficar no interior, a 160 quilômetros
do litoral; objetivo é integrar o território do país

Já parou para pensar o quanto
de infraestrutura ociosa exis-
te em uma cidade? Um exem-
plo simples pode ser alguma
avenida que liga uma zona co-
mercial a outra residencial.
De manhã, quando todo mun-
do está indo trabalhar, um
dos lados da via fica engarrafa-
do, situação que se inverte à
noite. Metade de toda essa es-
trutura, portanto, permanece
subutilizada por todo o dia.

Uma tecnologia que está

sendo desenvolvida na Europa –
e parece coisa de ficção científi-
ca – promete acabar com essa
ociosidade. Chamado de Siste-
ma de Tráfego Inteligente (ITS,
na sigla em inglês), o projeto con-
siste na instalação de luzes de
LED no asfalto, que podem ser
programas para ampliar as pis-
tas que vão para um sentido ou
até a calçada quando há grande
concentração de pedestres, por
exemplo.

O primeiro país a testar o novo
sistema será a Dinamarca. Em
Copenhague, projetos pilotos
com pontos de ônibus virtuais
vão começar a ser testados ainda
neste ano. A ideia é que, até 2025,
a tecnologia já esteja espalhada
pela cidade e possibilite às ruas
dinamarquesas se adequarem ao
ritmo de vida da população.

US$ 30 mil

1.

É O VALOR MÉDIO
DAS TRANSAÇÕES
IMOBILIÁRIAS EM

CUBA

Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Iguatemi – Shopping Iguatemi 1a - 04, tel. 3815-3523 / fax 3814-0120 – Atendimento de 2ª a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.
Balcão Limão – Av. Prof. Celestino Bourroul, 100, tel. 3856-2139 / fax 3856-2852 – Atendimento de 2ª a 6ª das 9 às 19 horas. Só serão publicadas notícias de falecimento/missa encaminhadas pelo e-mail
falecimentos@grupoestado.com.br, com nome do remetente, endereço, RG e telefone

agradecem as manifestações de pesar e convidam para a Missa
de 7º Dia, amanhã, segunda-feira dia 11, às 19:00hs, na Igreja
Santa  Teresinha na Rua Maranhão, 617 - Higienópolis. 

Os filhos Maria Beatriz, Antonio Luiz, Antonio
Candido,  Maria Fernanda, netos, bisnetos, genro e
nora de

MAFALDA DE SOUZA LIMA FURLAN
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 jun. 2012, Metrópole, p. C7.




