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“Our commitment to biodiversity: 
  
Conservation of biodiversity is one of the key 
responsibilities of local authorities. In Curitiba, 
this commitment is put into practice in the daily 
actions of our administration, be it in the 
preservation of the environment, in the 
modernization of our public transportation, or in 
our policies on urban planning.  
  
We have reaffirmed this commitment in various 
global fora, such as the Conference of the Parties 
of the Convention on Biological Diversity, and 
the Meeting of the Parties acting for the 
Cartagena Convention on Biosafety, hosted by 
Curitiba in March 2006, and the Cities and 
Biodiversity meeting in March 2007, in which 
we welcomed mayors of several cities around 
the globe to discuss a more significant role for 
cities in the challenge to protect life on Earth. 
  
The celebrations around the International 
Biodiversity Day on May 22 of this year were a 
suitable opportunity to reiterate our productive 

partnership with the Convention on Biological Diversity, and to emphasize the message that we 
will take to the ninth Conference of the Parties in Bonn, in May 2008: more power to cities in the 
campaign against global warming and its deleterious effects on one of the world’s most precious 
assets, biodiversity.” 
 
 
“Nosso compromisso com a biodiversidade: 
  
A conservação da diversidade biológica é uma das responsabilidades fundamentais da autoridade 
local. Em Curitiba, o compromisso com a biodiversidade se afirma cotidianamente nas ações de 
nossa gestão, seja na preservação do ambiente, na modernização do sistema de transporte coletivo 
ou nas políticas de planejamento urbano. 
  
Este compromisso tem sido reafirmado nos fóruns globais, como a COP8/MOP3, que Curitiba 
sediou em 2006, e no evento Cidades e Biodiversidade, em que recebemos prefeitos de diferentes 
partes do planeta, em março deste ano, para discutir um papel mais preponderante das cidades 
nesta ampla mobilização.  
  
A comemoração do Dia da Biodiversidade, neste 22 de maio, é oportunidade propícia para 
reiterar nossa produtiva parceria com a Convenção da Diversidade Biológica e enfatizar nossa 
palavra de ordem na COP9: todo poder às cidades na luta contra o aquecimento global.” 


