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Senado aprova projeto Copa Limpa 
 
A iniciativa prevê, entre outras soluções sustentáveis, a utilização de 
energias alternativas nos estádios que receberão os jogos da Copa do 
Mundo 2014 no Brasil. A ideia é sugerir soluções sustentáveis para os 
estádios do Mundial 2014, como o uso da energia solar. 
 
O projeto Copa Limpa foi aprovado em audiência pública realizada no Senado 
na terça-feira, 02/06. A iniciativa prevê, entre outras soluções sustentáveis, a 
utilização de energias alternativas nos estádios que receberão os jogos da 
Copa do Mundo 2014, no Brasil. 
 
O debate passou pela Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas 
(CMMC) e discutiu ainda, além da ênfase na energia solar, ações como 
reutilização de água, coleta seletiva de lixo, projetos de saneamento básico, 
redução das emissões de gás carbônico nas obras e melhorias na mobilidade 
urbana, o que inclui os setores de transporte e segurança pública. 
 
O grupo passa a atuar em conjunto com o que já é coordenado pela Casa Civil 
da Presidência da República, formado pelos ministros do Meio Ambiente, 
Turismo, Esportes, Planejamento e Fazenda, e terá também o apoio da 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Federação Internacional de 
Futebol (Fifa). 
 
Segundo a presidente da comissão, senadora Ideli Salvatti (PT-SC), a ideia é 
que o Mundial tenha "uma marca diferenciada, sustentável e limpa", o que 
pode atrair mais investidores estrangeiros. 
 
O grupo deve agora apresentar o projeto ao presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva e ao presidente da Fifa, Joseph Blatter, e também visitar a Alemanha para 
conhecer o planejamento utilizado na última Copa, reunindo, na comissão, 
governadores e prefeitos das 12 sedes brasileiras. 
 
"Esta é a maior plataforma de divulgação de um país moderno. É a 
oportunidade de melhorar a infraestrutura urbana e qualificar os serviços", 
afirmou o ministro dos Esportes, Orlando Silva. 
 
fonte: Jornal da Energia 
 
 


