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DA REDAÇÃO

O
prefeito Fernando Had-
dad e o vice-presidente
Michel Temer abriram
na sexta-feira o Simpó-

sio "São Paulo: Força da Diversi-
dade", evento que defendeu a
candidatura da cidade à sede da
Exposição Universal (Expo)
2020. Durante todo o dia, espe-
cialistas em economia, política,
cultura, tecnologia e meio am-
biente explicaram aos delega-
dos do Bureau Internacional de
Exposições (BIE) a importância
da diversidade cultural para
promover desenvolvimento, te-
ma proposto por São Paulo para
concorrer ao evento. Participam
do encontro membros do BIE
que têm direito a voto para a es-
colha da cidade sede.

“Das cidades concorrentes
São Paulo com certeza é a mais
cosmopolita de todas. A cidade
tem no seu DNA o acolhimento
de povos de todo o mundo. Te-
mos migrantes de todos os esta-
dos brasileiros. É uma cidade
culturalmente e economica-
mente muito evoluída”, afirmou
Haddad, defendendo o lema da
candidatura paulistana, 

“Força da Diversidade, Har-
monia para o Crescimento”. Du-
rante as sessões plenárias e as
mesas redondas, os delegados
do BIE receberam mais infor-
mações sobre o tema, o projeto
arquitetônico do espaço de ex-
posições e o legado do evento
para a cidade. O projeto tem o
apoio das três esferas de gover-
no e da sociedade civil. “São
Paulo se organiza para receber a
Expo. O prefeito está empenha-
do e o governo federal oferece
recursos e apoio para que o
evento tenha sucesso”, disse Mi-
chel Temer. 

Simpósio

O simpósio discutiu desen-
volvimento e políticas públi-
cas, sustentabilidade, em-
preendedorismo e a convivên-
cia harmoniosa entre os povos.
O cientista Miguel Nicolelis e
os historiadores Nicolau Se-
vcenko (Universidade Harvard)
e Luiz Felipe Alencastro (Uni-
versidade de Paris Sorbonne)
participaram do evento. 

A candidatura é composta de
diversas fases, que incluem en-
trega de dossiê, apresentações e
visitas técnicas com a delegação
de 167 países membros do BIE.
Um dos pontos importantes da
competição é o planejamento

do legado que o evento deixará
para a população local. 

“Nós temos uma oportuni-
dade de oferecer emprego, ren-
da e mobilidade a uma popu-
lação que hoje está excluída do
desenvolvimento econômico
da cidade. A população de Piri-
tuba, Brasilândia e Perus está
muito distante dos postos de
trabalho”, defendeu Haddad.
Está prevista a implantação de
programas de habitação so-
cial, equipamentos de saúde,
educação e infraestrutura de
transporte. 

O terreno previsto para a Ex-
po é composto principalmente
por uma área privada desabita-
da com grande cobertura vege-
tal não nativa. O projeto prevê
a construção do novo parque
de exposições e a recuperação
da mata nativa da região, para
criação de um espaço de lazer
três vezes maior do que o Par-
que do Ibirapuera, destinado à
população local. “Vamos refor-
çar a nossa vocação de princi-
pal destino de turismo de ne-

gócios com a construção de
um centro de eventos três ve-
zes maior que o Anhembi, para
continuarmos recebendo as
feiras, convenções e congres-
sos. Além disso, tem todo o in-
vestimento em mobilidade:
tem a linha 6 do metrô, a liga-
ção do Rodoanel para a o Aero-
porto de Guarulhos”, explicou
o prefeito.Plenárias

Expoente

O ministro do Turismo, Gas-
tão Vieira, participou da primei-
ra plenária do simpósio, cujo te-
ma foi ‘Brasil 2020: Agenda para
o Desenvolvimento’. Na oca-
sião, o ministro apresentou o
país como um potencial ex-
poente turístico e salientou a
importância do Programa de
Aceleração do Crescimento nes-
te contexto. “O setor de infraes-
trutura é um dos maiores garga-
los da economia brasileira, o
que limita a competitividade
em praticamente todos os seto-
res, inclusive no nosso, o do tu-

rismo. O PAC, por sua vez, é o
maior programa de investimen-
tos em infraestrutura da história
recente no Brasil”, afirmou. 

A segunda plenária, ‘Força da
Diversidade, Harmonia para o
Crescimento’, teve como objeti-
vo expor às delegações como o
tema proposto por São Paulo
buscará aumentar o diálogo em
um mundo cada vez mais glo-
balizado. A plenária foi condu-
zida por Leonardo Barchini, se-
cretário municipal de Relações
Internacionais, Lucien Muñoz,
representante da Unesco no
Brasil e Nicolau Sevcenko, pro-
fessor de Harvard. 

Barchini apresentou o tema
diversidade não apenas como
um conceito, mas como um
bem que deve ser aproveitado
pela Expo 2020. “A exposição
mostrará a diversidade como
um elemento fundamental para
acelerar o desenvolvimento,
permitindo novas formas criati-
vas e artísticas de se fazer pre-
sente na humanidade”, afir-
mou. (Com Secom-SP)

Capital apresenta sua
candidatura à Expo 2020

PELA DIVERSIDADE

FÁBIO ARANTES/SECOM-SP

Cidade propõe debate sobre a importância da diversidade para o desenvolvimento.
Delegados do bureau que escolherá a sede participaram de simpósio na sexta

Das concorrentes
São Paulo é a mais
cosmopolita. Tem
no seu DNA o
acolhimento de
povos de todo o
mundo. E com
certeza é
culturalmente
muito evoluída.”

Fernando Haddad
Prefeito de São Paulo

Evento mundial

DA REDAÇÃO

A Expo 2020, que acontecerá entre 15 de maio
a 15 de novembro, deverá reunir quase 30 mi-
lhões de visitantes. A cidade-sede será anunciada
em novembro deste ano. As exposições universais
acontecem a cada cinco anos. Durante seis me-
ses, a Expo reúne governos de diversos países, or-
ganizações nacionais, internacionais e empresas

para discutir temas de relevância global como
tecnologia, sustentabilidade, inovação, urbanis-
mo e economia. São Paulo concorre como sede
com Dubai (Emirados Árabes Unidos); Ekate-
rimburgo (Rússia) e Izmir (Turquia). Caso a can-
didatura paulistana tenha sucesso, o evento será
custeado integralmente pelas suas próprias re-
ceitas oriundas de bilheteria, patrocínios, entre
outros, durante o período de realização.

Esperados 30 milhões de visitantes

EDUCAÇÃO
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Maria Luisa Fernandes, de 18
anos, estudante do 3.º ano do
Ensino Médio do Colégio Hum-
boldt, em Interlagos, Zona Sul
de São Paulo, sempre quis estu-
dar no exterior. A jovem, que
tem aulas em alemão e portu-
guês, é o retrato de uma tendên-
cia observada nas escolas bilín-
gues e internacionais: famílias
que optam por esse ensino para
que os filhos possam, no futuro,
ter mais facilidade para estudar
fora e não por causa de ligações
com o idioma ou com a cultura
do outro país.

"É mais fácil estudar na Ale-
manha do que em outro país.
Mas, para isso, é preciso saber a
língua. Há muitas bolsas para
estudantes estrangeiros, e ainda
tenho os caminhos abertos pela
escola”, diz Maria Luisa, que se
prepara para estudar Economia

em Munique em 2014.
Silvia Adrião, diretora da Scuo-

la Italiana Eugênio Montale, no
Morumbi, diz que a mudança é
observada há três anos. “Antes, a
maioria dos alunos descendia de
italianos. Agora há uma tendên-
cia de famílias que não têm laços
com a Itália e buscam o ensino
bilíngue para abrir as portas de
universidades europeias e ame-
ricanas para os filhos.”

A mudança de perfil fez cres-
cer em 43% o número de alunos
matriculados nesses colégios
entre 2008 e 2011, de acordo
com a Corus Consultores. E, se-
gundo a Organização das Esco-
las Bilíngues de São Paulo (Oe-
bi), a capital paulista concentra
75 das 119 instituições do País
que focam em um idioma es-
trangeiro.

O currículo dessas escolas é
formatado basicamente de três
maneiras. Elas seguem a grade

brasileira – atendendo às exi-
gências do Ministério da Educa-
ção (MEC) –, a internacional ou
integram as duas. Neste caso, o
currículo brasileiro é enriqueci-
do com conteúdos de História,
Geografia e Literatura do país
de origem da escola, mas no
idioma estrangeiro. Disciplinas
como Matemática e Química
costumam ser ministradas nas
duas línguas.

Carga horária

No Colégio Miguel de Cer-
vantes, também no Morumbi, o
currículo integrado significa ho-
rário estendido três tardes por
semana. “Isso representa um
acréscimo de 30% na carga ho-
rária”, afirma Cibele Alonso,
coordenadora da escola de ori-
gem espanhola. A ampliação do
horário é usada ainda em disci-
plinas como artes e música,

além de um terceiro idioma.
O aprendizado de dois idio-

mas na primeira infância (de 0 a
6 anos) já foi visto com reservas.
Havia quem falasse que o bilin-
guismo poderia sobrecarregar o
cérebro ainda em formação.
Hoje, especialistas afirmam que
a habilidade de falar duas lín-
guas prematuramente exerce
uma influência positiva. Eles
ressaltam, porém, que nenhu-
ma criança fica mais inteligente
porque aprende a falar mais de
um idioma.

“O bilinguismo não aumenta
a inteligência, mas exerce uma
influência sobre a habilidade
cognitiva”, diz a psicóloga Eliza-
bete Flory, doutora no tema pe-
lo Instituto de Psicologia da
Universidade de São Paulo
(USP). Elizabete afirma que, pa-
ra ter a vantagem cognitiva, os
bilíngues devem usar os dois
idiomas a vida inteira.

Escolas bilíngues atraem alunos
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Não era bem essa a ideia,
mas ontem, no Dia Mundial
Sem Carro, muita gente resol-
veu tirar o veículo da garagem.
Na Avenida Paulista, o movi-
mento travou a via durante
quase todo o dia. Além das in-
terdições programadas para
marcar a data, a lentidão tam-
bém foi provocada pela Ciclo-
faixa de Lazer e pelo receio dos
motoristas em avançar na fai-
xa exclusiva para ônibus, mes-
mo com o aval da Companhia
de Engenharia de Tráfego
(CET). No centro, a restrição a
automóveis funcionou me-
lhor, mesmo sem a imposição
de multas.

Quem arriscou rodar pelas
vias do centro de carro correu
o risco de, no máximo, receber
uma infração simbólica, com
objetivo educativo, de acordo
com a Secretaria dos Trans-
portes. Cerca de 30 agentes es-
tavam incumbidos ontem de
passar a “bronca” adiante. 

Segundo a reportagem apu-
rou, cada um tinha em mãos
um bloco com 30 folhas a se-
rem distribuídas aos motoris-
tas desobedientes. No fim de
manhã, boa parte já havia en-
tregue toda a sua cota. O veto a
carros funcionou na área in-
terna da chamada rótula cen-
tral, que engloba a Praça Cló-
vis e as avenidas Mercúrio, Se-
nador Queiroz, Ipiranga e São
Luís, além do Viaduto Maria
Paula.

Quem aderiu à campanha
pôde aproveitar a região cen-
tral com mais tranquilidade.
Na Avenida Paulista, enquanto
motoristas sofriam com o trân-
sito, o designer Fábio Nitschke

Gomes, de 41 anos, passeou
pela via com sua bike trailer
(bicicleta com anexo para car-
ga), transportando seus filhos
gêmeos, Theo e Martim.

“Na década de 1990, eu ia
de bicicleta para o trabalho, o
que era incomum. Hoje, ainda
tem muita coisa para fazer,
mas já está bem melhor. Os
motoristas nunca tiveram tão
conscientes, e há muito mais
ciclovias”, diz Gomes. Segun-
do ele, os três já rodaram 1,5
mil quilômetros.

Onde os carros não circula-
ram, bicicletas e skates toma-
ram o espaço público. A “inva-
são” começou na noite de sá-
bado, com uma pedalada no-
turna pela cidade. Puxados
pelo prefeito Fernando Had-
dad (PT), cerca de mil ciclistas
percorreram 33 quilômetros,
da zona sul ao centro. 

A atração fez parte da 7.ª Vi-
rada Esportiva, realizada no
fim de semana. Ao todo, foram
cerca de 2 mil atividades. Já no
Parque do Carmo, zona leste, a
festa tirou os paulistanos do
chão, literalmente. O local
abrigou o Air Show, que reuniu
simulador de paraquedismo,
asa-delta e bungee jump. 

Corujão

O governador Geraldo Alck-
min (PSDB) anunicou um pro-
jeto para linhas da Empresa
Metropolitana de Transportes
Urbanos (EMTU). Batizada de
Corujão o serviço atenderá 18
cidades da grande São Paulo e
colocará à disposição dos
usuários 5 linhas de ônibus
24h nas sextas-feiras e sába-
dos. O valor da tarifa será o
mesmo praticado pela EMTU
durante o dia.

Avenida Paulista trava no
Dia Mundial sem Carro

TRANSPORTE

AGÊNCIA ESTADO 

A prefeitura de São Paulo
inaugura hoje mais 20,4 km
de faixas exclusivas para os
ônibus. Com isso, a malha de
pistas para o transporte pú-
blico chegará a 190,2 km. A
previsão é de que a capital
tenha 220 km até o final des-
te ano, de acordo com deter-
minação feita pelo prefeito
Fernando Haddad à Compa-
nhia de Engenharia de Tráfe-
go (CET).

No Eixo Norte/Sul, serão
mais 1,5 km em trechos da
Avenida Tiradentes, Rua Bri-
gadeiro Tobias, Avenida Cás-
per Líbero e no Túnel do
Anhangabaú, no sentido Sul
(aeroporto). Segundo o CET, a
exclusividade do transporte
coletivo pela nova faixa valerá
de segunda a sexta-feira das 6
às 22 horas e aos sábados, das
6 às 14 horas. O Eixo Norte/Sul

da cidade passará a ter 28,7
km de espaço destinado aos
ônibus.

Na Zona Leste serão mais
quatro vias, que totalizam 8,7
km de faixas exclusivas. A Ave-
nida Professor Luiz Ignácio de
Anhaia Mello terá 4,1 km de
pistas para o transporte públi-
co, entre a Rua Francisco Fett
e a Rua Itamumbuca. Os ôni-
bus trafegarão com exclusivi-
dade de segunda a sexta-feira,
das 6 às 9 horas no sentido
Centro e das 17 às 20 horas em
direção ao bairro.

O motorista que invadir a
faixa exclusiva à direita de
ônibus pode perder três pon-
tos na carteira de habilitação e
ainda receber multa de R$
53,20. O motorista que invade
os corredores de ônibus pode
levar multa de R$ 127,69 e ain-
da perder cinco pontos na car-
teira por cometer a infração,
considerada grave.

Capital ganha mais 20,4
km de faixas exclusivas

SEMINÁRIO

DA REDAÇÃO 

Os resultados de um estudo
sobre a relação entre mortes,
adoecimento e poluição at-
mosférica em São Paulo serão
divulgados hoje durante o se-
minário Mobilidade Urbana e
Poluição do Ar: A Visão da Saú-
de, na Câmara Municipal.

“Esta é a primeira vez em
que é divulgada uma avaliação
do impacto da poluição at-
mosférica sob a visão de saúde
no estado”, diz a médica Evan-
gelina Vormittag, do Instituto
Saúde e Sustentabilidade, res-
ponsável pelo seminário.
“Poucas pessoas sabem, mas

anualmente morrem 15 mil
pessoas no estado em decor-
rência da poluição”, diz.

A pesquisa, intitulada “Ava-
liação do impacto da poluição
atmosférica sob a visão da saú-
de no Estado de São Paulo”,
realizada com informações de
2006 a 2011, utiliza como base
a análise do poluente PM 2,5
(material particulado) compa-
rada aos níveis considerados
seguros pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), pa-
ra apresentar dados sobre o
adoecimento, a  mortalidade e
os gastos públicos atribuídos à
poluição atmosférica.  (Com
Agência Fapesp)

Mobilidade e poluição
em discussão naCâmara
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