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Nas últimas semanas, uma série de mobilizações tomaram conta deNas últimas semanas, uma série de mobilizações tomaram conta de

diversas cidades do país. Na pauta: questionamentos sobre o diversas cidades do país. Na pauta: questionamentos sobre o modusmodus

operandioperandi do sistema político e a qualidade de vida nessas cidades. do sistema político e a qualidade de vida nessas cidades.

A primeira reivindicação propunha uma reflexãoA primeira reivindicação propunha uma reflexão

sobre a mobilidade urbana. A demanda foisobre a mobilidade urbana. A demanda foi

atendida e o aumento da tarifa revogado. Mas aatendida e o aumento da tarifa revogado. Mas a

sensação é de que ainda falta muito a sersensação é de que ainda falta muito a ser

transformado. Mas como?transformado. Mas como?

Ana Carla Fonseca defende o desenvolvimento dasAna Carla Fonseca defende o desenvolvimento das

metrópoles por meio da criatividade. Sóciametrópoles por meio da criatividade. Sócia

diretora da consultoria Garimpo de Soluções, economista e urbanista pordiretora da consultoria Garimpo de Soluções, economista e urbanista por

formação e assessora para a ONU sobre economia criativa, formação e assessora para a ONU sobre economia criativa, ela faz aela faz a

curadoria de evento sobre o tema em São Paulocuradoria de evento sobre o tema em São Paulo, nesta quinta e sexta-‐feira, nesta quinta e sexta-‐feira

(27 e 28/6).(27 e 28/6).

A especialista também comemora a indicação ao A especialista também comemora a indicação ao Prêmio Claudia 2013Prêmio Claudia 2013,,

voltado a mulheres que são destaque nas áreas em que atuam. ”Ana Carlavoltado a mulheres que são destaque nas áreas em que atuam. ”Ana Carla

ensina a ganhar dinheiro e a ser feliz com a cultura que respeita osensina a ganhar dinheiro e a ser feliz com a cultura que respeita os

talentos”, diz a descrição no site da premiação (talentos”, diz a descrição no site da premiação (clique aquiclique aqui para ver o para ver o

perfil e votar).perfil e votar).

Nesta entrevista, ela comenta o papel da criatividade como eixo deNesta entrevista, ela comenta o papel da criatividade como eixo de

desenvolvimento das cidades e a sensação de ser indicada ao prêmio.desenvolvimento das cidades e a sensação de ser indicada ao prêmio.

Cultura e MercadoCultura e Mercado –  – As concorrentes ao Prêmio Claudia são escolhidas porAs concorrentes ao Prêmio Claudia são escolhidas por

meio de indicações de personalidades de diferentes áreas. O que essameio de indicações de personalidades de diferentes áreas. O que essa

indicação representa para você?indicação representa para você?

Ana Carla FonsecaAna Carla Fonseca – Representa um conjunto de coisas: a maior – Representa um conjunto de coisas: a maior

maturidade de um tema ao qual me dedico com afinco há 15 anos; um graumaturidade de um tema ao qual me dedico com afinco há 15 anos; um grau

de abertura ampliado a novos olhares sobre o desenvolvimento; e, acimade abertura ampliado a novos olhares sobre o desenvolvimento; e, acima

de tudo, o reconhecimento da importância de desenvolvermos no Brasilde tudo, o reconhecimento da importância de desenvolvermos no Brasil

um trabalho pioneiro e inovador, voltado à valorização dos trabalhadoresum trabalho pioneiro e inovador, voltado à valorização dos trabalhadores
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