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27/10/2009
Urbanista francês discute proposta de
transformação da região Oeste da cidade

Imprima esta página

 Debate sobre políticas públicas faz parte do calendário
de eventos do Ano da França no Brasil.

 

 Especialistas brasileiros e franceses em meio ambiente e
urbanismo realizam, em 28.10, das 18h30 às 22h00, um
debate sobre políticas públicas enfocando o tema
“Ambiências Urbanas da Cidade de São Paulo – O que a
cidade está fazendo para se transformar? Um olhar para a
Região Macro Oeste”. O encontro, que integra o calendário
de eventos do Ano da França no Brasil, vai ocorrer na
Universidade Mogi das Cruzes - UMC, Câmpus Villa-Lobos,
Avenida Imperatriz Leopoldina, 550, Vila Leopoldina, Zona
Oeste da Capital.

O debate, com transmissão ao vivo pela internet, está
sendo promovido pelo Fórum Agenda 21 Macro Oeste, com
o apoio da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -
CETESB, secretarias municipais do Verde e do Meio
Ambiente e da Coordenação das Subprefeituras, além da
UMC.

Segundo Cintia Okamura, da CETESB e coordenadora da
equipe brasileira do Projeto Ambiências Urbanas, o principal
foco do evento será a palestra do professor Jean-Paul
Thibaud, diretor de pesquisas do CRESSON - Centre de
Recherche sur L’Espace Sonore et l’Environnement Urbain e
coordenador da Rede Internacional de Ambiências Urbanas,
que irá subsidiar a proposta do Fórum Agenda 21 Macro
Oeste sobre a contribuição das ambiências urbanas na
construção de políticas públicas para a cidade de São
Paulo.

O campo das ambiências urbanas vem sendo desenvolvido
no Brasil, em cooperação com a França, desde 2002.
Okamura diz que “a noção de ambiência traz como
contribuição uma abordagem mais abrangente e qualitativa
do ambiente, na qual são considerados não apenas os
aspectos físicos, mas também os sociais, incluindo a
percepção da população e as suas práticas”.

O encontro, similar à que aconteceu na Macro Leste da
Capital, em 30 de junho passado, se propõe a discutir as
transformações preconizadas para a região. O Fórum
Agenda 21 Macro Oeste abrange as áreas de atuação das
subprefeituras do Butantã, da Lapa e de Pinheiros,
constituindo um espaço aberto à participação de
organizações da sociedade civil, iniciativa privada e poder
público para a discussão de ações embasadas em estudos e
documentos oficiais, priorizando pontos considerados
críticos, para alcançar o desenvolvimento sustentável da
Região Macro Oeste, esperando que tenha reflexos sobre
toda a cidade.

A Macro Oeste vai lançar também o Festival de Imagens
que terá como tema as Ambiências Urbanas, com a
finalidade de articular e promover a integração das
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organizações que atuam na região, segundo parâmetros da
Agenda 21. “A atividade, explica Okamura, vai mostrar as
ações desenvolvidas, por meio de imagens produzidas pelas
próprias entidades.”

Informações no link http://www.iniciativalocal.com.br/

Programa

18h30 - Recepção – Inscrição
19h00 - Abertura: com convidados presentes
Tema: “A contribuição do campo das Ambiências Urbanas
na construção das políticas públicas da Cidade de São
Paulo”
Moderadora - Cintia Okamura, conselheira do Fórum
Agenda 21 Macro Oeste e coordenadora da equipe brasileira
do Projeto Pirve - Ambiências Urbanas -
CETESB/Universidade de São Paulo – USP.

Apresentações

19h30 - A Contribuição do Campo das Ambiências Urbanas
na Construção das Políticas Públicas - Profº Dr. Jean-Paul
Thibaud, diretor de Pesquisa do CNRS - Centre National de
la Recherche Scientifique e pesquisador do Cresson -
Centre de Recherche sur l'Espace Sonore et
l'Environnement Urbain, Grenoble, França. (com tradução
consecutiva)
20h00 - Políticas Públicas e Ambiência: O que a Cidade
está fazendo para se transformar? - Rubens Borges,
secretário executivo do FEMA e professor da UMC.
20h15 – Festival de Imagens - Proposta para a Região
Macro Oeste - Eduardo Fidel, conselheiro do Fórum Agenda
21 Macro Oeste e presidente da Iniciativa Local
20h30 - Debate Aberto ao Público
Debatedores Convidados: Carlos Celso do Amaral e Silva,
professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP, e
Carolina Maria Rodrígues Zuccolillo, LABEURB/UNICAMP
22h00 - Encerramento

Texto
Newton Miura
Fotografia
Divulgação

http://www.iniciativalocal.com.br/28out09/programa.html
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