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Professora Ana Carla Fonseca apresentou
exemplos de cidades criativas (Foto: Fabio Rodrigues/G1)
A 1ª edição do Agenda São Carlos, realizada nesta quinta-feira (12) no Sesc, reuniu especialistas, autoridades e moradores para o debate sobre
cidades criativas e os desafios que o município tem pela frente para seu desenvolvimento.

Idealizado pela Oceano Azul Eventos com o apoio da EPTV, da Tribuna Araraquara e da rádio Jovem Pan, o debate contou com a participação do
prefeito Paulo Altomani (PSDB), do presidente da Câmara Municipal, Lucas Fernandes (PMDB), do diretor de relações institucionais do grupo
EPTV, Paulo Brasileiro, e com a apresentação de Ana Carla Fonseca, uma das maiores especialistas em economia criativa no mundo.
Na palestra, ela apresentou exemplos de cidades que conseguiram se reinventar e falou sobre como a criatividade e a participação da população
podem transformar a realidade.
"A criatividade é algo de que todo mundo dispõe e a gente pode utilizar a favor, inclusive, da cidade. Como isso se dá? O que a gente percebe é
que existem inúmeros exemplos no mundo de cidades que se transformaram, por exemplo, a partir de políticas públicas iluminadas, outras a partir
de empresas que eram mais ativas e tantas outras a partir da criatividade do cidadão que se mobiliza, que é o que a gente chama de cidadania
ativa", explicou a professora.
saiba mais
Agenda São Carlos realiza 1ª edição
para debater o tema cidades criativas
'Agenda' ressalta a importância dos
cidadãos em mudanças de Araraquara
Agenda Araraquara realiza 2ª edição
para discutir a inteligência coletiva
"O que significa isso? Você juntar seus vizinhos para tomarem conta da praça que está na frente, que está virando ponto de droga, de lixo etc. E, a
partir do momento em que aquela praça é bem cuidada, outros moradores de outras praças igualmente abandonadas falam 'se ele está fazendo, eu
também posso'", completou.
Ana Carla também defendeu a importância do diálogo e lembrou que a tomada de decisões não pode ficar só com o governo. "Como a gente sabe
da insconstância das nossas gestões, você não pode ficar à mercê de quem estiver sentado na cadeira. A sociedade civil é quem faz esse amálgama
entre as diferentes gestões".
Qualidade de vida
Para Renato Anelli, professor de arquitetura e coordenador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), as mudanças
na cidade passam também pelo investimento na qualidade de vida dos moradores.
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"Uma cidade que não investe na sua qualidade de vida urbana não tem como ter um desenvolvimento econômico, não tem como ter emprego",
afirmou.

Agenda São Carlos reuniu moradores,
especialistas e autoridades (Foto: Fabio Rodrigues/G1)
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Motorista furta carro de padre e rouba estabelecimento para comprar crack
12/05/2016

Preço do etanol varia até R$ 0,49 nas cidades da região de São Carlos, SP
12/05/2016
Adolescentes são apreendidos com porções de cocaína, maconha e crack
Dois jovens foram detidos em Mococa e outros dois em São Carlos (SP). Um indivíduo também
foi preso por tráfico em Boa Esperança do Sul.
12/05/2016

Mesmo com decisão judicial, famílias da região não recebem canabidiol
12/05/2016
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