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Carta de Curitiba: propostas para energia

Da Agência Ambiente Energia - A Agência Ambiente Energia publica com exclusividade a 
Carta de Curitiba, documento gerado a partir do Seminário Gestão Sociotecnológica em Meio 
Ambiente, que o Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico (FMASE) e o Instituto de Tecnologia 
para o Desenvolvimento (Lactec) realizaram no dia 30 de julho, em Curitiba (PR). A primeira 
edição do seminário teve como foco central a reforma do Código Florestal Brasileiro e suas 
consequências para o setor produtivo do país, em especial a geração de energia hidrelétrica, a 
indústria e o agronegócio.

Assinada por Luiz Fernando Leone Vianna, coordenador do FMASE, e o diretor superintendente 
do Lactec, Newton Pohl Ribas, a carta destaca dois pontos importantes do Código Floestal para o 
setor de energia elétrica, referentes à reserva legal e às APPs. Em busca do desenvolvimento 
socioeconômico sustentável, a carta também destaca os seguintes pontos: segurança jurídica para 
empreendedores e órgãos licenciadores; mais agilidade nos processos de licenciamento ambiental, 
segurança econômico-financeira para empreendedores e investidores; diminuição dos impactos 
sociais e ambientais; e modicidade tarifária.
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