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SINAIS PARTICULARES

D e 18 a 29 de outu-
bro, em Nagoya,
no Japão, nova
reunião da Con-
vençãoda Diver-
sidade Biológica

(CDB) – que nasceu no Rio de
Janeiro, em 1992 – discutirá ca-
minhos para tentar reverter o
atual quadro de perda da biodi-
versidade no mundo, que é, jun-
to com mudanças climáticas, a
maior “ameaça à sobrevivência
da espécie humana”, segundo o
ex-secretário-geral da ONU Ko-
fi Annan. Já estamos consumin-
do pelo menos mais de 30% de
recursos naturais acima da capa-
cidadede reposição do nossopla-
neta, diz o Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente. E
isso contribui decisivamente pa-
ra o desaparecimento progressi-
vo das espécies em terra e no
mar – o que significa a perda de
pelo menos US$ 2 trilhões
anuais, segundo recente con-
gresso científico em Curitiba.

O biólogo norte-americano
Edward Wilson, considerado a
maior autoridade nesse campo
dabiodiversidade, dizqueconhe-
cemos 280 mil espécies de plan-
tasdas 320milque se estima exis-
tirem; 6.830 anfíbios (25% do to-
tal estimado); só 16 mil nemató-
deos em 15 milhões; e 900 mil in-
setos de 5 milhões. Ao todo, há
entre 1,5 milhão e 1,8 milhão de
espécies catalogadas, mas elas
podem ser de 10 milhões a 15 mi-
lhões. Numa tonelada de terra
fértil pode haver 4 milhões de
bactérias. Na boca humana são
700 (Eco 21, maio de 2010). Num
de seus livros, Wilson, que é o
maior especialista conhecido em
formigas, diz que estas domina-
rão o nosso planeta, porque já
são alguns quatrilhões de indiví-
duos; e no espaço de uma gera-
ção humana (20 anos) as formi-
gas se reproduzem 20 vezes.

Há outros dados impressio-
nantes. O comércio mundial de
recursosnaturaisem2008jáche-
gava a US$ 3,7 trilhões, seis vezes
mais que em 2002, um quarto do
comércio total, diz a Organiza-
çãoMundial do Comércio(Esta-
do, 24/7). A Rússia lidera, por
causa do petróleo. E os Estados
Unidos lideram as importações,
com 15,2% do total. Só o comér-
cio mundial de medicamentos
derivados de plantas está em tor-
no de US$ 250 bilhões/ano, se-
gundo o biólogo Thomas Love-
joy. E o Brasil tem lugar destaca-
do entre os detentores de biodi-
versidade – entre 15% e 20% do
total mundial. São 103.870 espé-
cies animais conhecidas; 41.121
espécies incluindo vegetais, fun-
gos e algas; 9.101 espécies mari-
nhas; e quase 2.600 espécies de
peixes de água doce, das quais

800ameaçadasdeextinção (aba-
cia mais ameaçada é a do Para-
ná).O valor anual dessabiodiver-
sidade brasileira é calculado em
US$ 2 trilhões.

Mas a perda da biodiversidade
no mundo é assombrosa – entre
US$ 2 trilhões e US$ 4,5 trilhões
anuais (atétrês vezes o PIBbrasi-
leiro), segundo especialistas que
participaram das discussões em
Curitiba. “Estamos sentados
num baú de ouro e não sabemos
o que fazer com ele”, diz o secre-
táriode Biodiversidadeno Minis-
tério do Meio Ambiente, Bráulio
Dias (Estado, 2/9). Por falta de
apoio financeiro e político, co-
menta ele, “estamos queimando
a biodiversidade” (curiosamen-
te,nodia 16/9, emque o presiden-
te da República e a ministra do
Meio Ambiente lançavam em
Brasília um plano de ações para o
Cerrado – para ampliar a fiscali-

zação, reduzir o desmatamento
e evitar as queimadas –, faltou
energia três vezes durante a ceri-
mônia, porque queimadas no
Cerrado brasiliense interrompe-
ram a transmissão).

O Brasil pretende mostrar em
Nagoya que está atento à ques-
tão. Tem 310 áreas federais e 374
estaduais de conservação. Mas
faltam recursos e pessoal para
cuidar bem delas. Na Amazônia,
quase 13% do território são ter-
ras indígenas – o melhor cami-
nho para conservar a biodiversi-
dade,segundorelatórios científi-
cos nacionais e internacionais.
Mas essas áreas também têm si-
doinvadidas. Em 26,7% das áreas
deconservaçãosãopermitidasal-
gumasatividades,como ecoturis-
mo, manejo de recursos naturais
e até agricultura (Estado, 3/9).

A reunião de Nagoya terá três
eixos principais: 1) Como evitar
o colapso de estoques pesquei-
ros, perda de espécies na Amazô-
nia e processos de extinção pro-
vocados por espécies invasoras;
2) fluxos financeiros para ajudar
países mais pobres a proteger
grandes áreas importantes para
a biodiversidade; 3) novas regras
internacionais para “acesso
transparente”arecursos biológi-
cos, assegurando que países e co-
munidadesdetentores desses re-
cursos recebam uma parte dos
benefícios de sua exploração.
Em 2002 os 193 países signatá-
rios da convenção já se haviam
comprometido a reduzir as per-
das até 2010. Não aconteceu.
“Agora é tudo ou nada”, diz o se-
cretário executivo da conven-
ção,Ahmed Djoghlaf.A “explora-
ção em excesso ameaça o mun-
do, alerta o secretário-geral da
ONU, Ban Ki-moon. De fato, há
estudos indicando ameaças à so-

brevivência de 520 milhões de
pessoasporcausa do esgotamen-
to próximo de estoques pesquei-
ros em 65% das águas marítimas.

NãoseráfácilemNagoya.Oter-
ceiroponto–“acessotransparen-
te” –, principalmente, envolve
uma discussão até aqui sem saída
entre governos, comunidades,
cientistas e empresas. No Brasil
vigora uma medida provisória
(2.986,de 2001)que tentou disci-
plinar a questão. Os Ministérios
do Meio Ambiente e da Ciência e
Tecnologia vêm discutindo um
novo texto. Cientistas acusam
ambientalistas,comunidadestra-
dicionais e indígenas de impedir
o acesso a espécies. Os acusados
retrucamquenuncaobtêmparti-
cipação na exploração de produ-
tos obtidos a partir das pesquisas
acadêmicas.Cientistasargumen-
tam que desenvolver uma droga
a partir de espécies da biodiversi-
dade chega a exigir até uma déca-
da de pesquisa, investimentos de
até US$ 1 bilhão.

Seja como for, o mundo está
alarmado. A Noruega já criou um
banco de sementes em monta-
nhas geladas próximas ao Ártico,
que tem sido chamada de “cofre
do juízo final”. No Brasil, a refe-
rência é o Centro de Pesquisas
em Recursos Genéticos e Biotec-
nologias (Cenargen), da Embra-
pa, com acesso a 671 espécies. No
mundo já são 1.500 bancos.

É por essas coisas que passa o
futuro humano. Por isso é bom
prestar a atenção em Nagoya.
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A televisão aberta
brasileiracomple-
tou 60 anos. Des-
de a primeira
transmissão da
TV Tupi, em São

Paulo, no dia 18 de setembro de
1950, por uma iniciativa ousada
deAssisChateaubriand, aevolu-
çãotecnológica, o arrojo empre-
sariale o talento dos nossos pro-
fissionais fizeram da televisão
um case de padrão internacio-
nal. Com penetração de 95,7%
nos domicílios do País (2009,
Pnad/IBGE), este meio popular
por vocação tem sido capaz de
integrar milhões de pessoas, va-
lorizar as realidades regionais e
dar-lhes acesso gratuito a infor-
mação, cultura e entretenimen-
to. Seu papel para o fortaleci-
mento da identidade nacional é
incontestável.

Nos mais longínquos rin-
cões, cidadãos conectam-se
com o restante do Brasil e com
o mundo por intermédio de seu
televisor e, independentemen-
te de classe social ou nível de
instrução, têm acesso às mes-
mas informações.

Ementrevista à revista Época,
em 2006, o sociólogo francês
Dominique Wolton afirma que
a televisão provocou uma revo-
lução na vida de milhões de pes-
soas. Para ele, que é um dos
mais respeitados especialistas
em comunicação no mundo, a
televisão “produz uma cultura

mediana acessível, sensibiliza o
telespectador para outras cultu-
ras e reflete o mundo contempo-
râneo”, instigando o cidadão a
buscar informação e conheci-
mento antes ignorados.

NaspalavrasdeWolton,a “cul-
tura televisivapopular”é, em sín-
tese, o que as pessoas têm em
comum,mas, ao ser repartidaen-
tre os pares, fortalece a noção de
democracia. Dessa forma, a TV
promove umindiscutível proces-
so de evolução social, como ob-
servamos no Brasil nas últimas
décadas.

Dados de recente pesquisa en-
comendada à empresa Meta pela
Secretaria de Comunicação So-
cial da Presidência da República
(Secom), sobre o acesso à infor-
mação e a formação da opinião
da população brasileira, mos-
tram que as percepções de Wol-
ton em relação ao papel deste

meio de comunicação estão cor-
retas. A pesquisa revela, por
exemplo,que,para66,3%daspes-
soas, a televisão aberta é o meio
de comunicação mais relevante
para buscar informação e, para
69,4%, é a mídia mais confiável.
Quanto à programação, 64,6%
dos entrevistados consideram
os telejornais os programas mais
importantes, seguidos das nove-
las, com 16,4%. O levantamento
ouviu 12 mil pessoas em639 cida-
des de cinco regiões do País.

Com noticiários, reportagens,
entrevistasedebates entrecandi-
datos,atelevisão temsido funda-
mentalparaaconsolidaçãodade-
mocracia. Além de prover infor-
mação e estimular a discussão de
temas de interesse nacional, é
com a produção regular de séries
e campanhas de utilidade públi-
caque este meio estabelece com-
promisso com as demandas so-
ciais, seja de dimensão nacional
ou comunitária, de qualquer pe-
quena cidade interiorana.

Issosóépossível graças ao mo-
delo federativo de radiodifusão,
semelhanteao que ocorre em ou-
tros países de dimensões conti-
nentais. Baseado no conceito de
redes de programação básica, ele
combinagrandes centros de pro-
dução, dotados de tecnologia
avançada, e profissionais alta-
mente qualificados, capazes de
fornecer conteúdo a milhares de
emissoras e municípios. O mes-
mo acontece no sentido inverso
– as emissoras afiliadas às redes
nacionais contribuem com a sua
visão regional e local.

Marcado pela diversidadeepe-
la pluralidade, este modelo com-
preende 496 emissoras de televi-
são, sendo 295 comerciais e 201
educativas, e mais de 5 mil esta-
ções retransmissoras. A indús-

tria televisiva brasileira gera mais
de 200 mil postos de trabalho, di-
retos e indiretos, produz 70 mil
horas/ano e, apenas em progra-
mas jornalísticos, 180 mil horas/
ano. Cerca de 70% desse conteú-
doénacional–90%,seconsidera-
do apenas o horário nobre.

Uma das grandes contribui-
ções do setor é, por certo, o estí-
muloaodesenvolvimentoeconô-
mico e social. Estudo da empresa
TendênciasConsultoriaIntegra-
da realizado em 2007, com base
noconceitoeconométrico,verifi-
cou que a inserção de meios de
comunicação, entre eles a TV,
tem efeito positivo sobre o Índi-
ce de Desenvolvimento Huma-
no (IDH). A televisão leva infor-
mação atualizada sobre tendên-
cias de mercado, oportunidades
de trabalho e novos produtos e
tecnologias, contribuindo para
tornar mais robustos os merca-
dos regionais e locais.

Como está organizado, o mo-
delo brasileiro dá oportunidade
às pequenas e médias empresas
de anunciarem seus produtos e
serviços localmente a um custo
adequado à sua realidade finan-
ceira, alcançando o público-alvo,
melhorandosuasvendas e geran-
do empregos.

Para se ter uma ideia desse al-
cance e de seu impacto na econo-
mia,amesma pesquisa revelaque
maisde5.600agênciasdepublici-
dade interagem com o setor de
radiodifusão. A maioria de seus
clientes são pequenas empresas
quecompramespaçosemprogra-
mação local de TV: dos 45 mil
anunciantes anuais de TV, 94%
têm gastos anuais inferiores a R$
50 mil. Esses números atestam
outra característica essencial do
modelo brasileiro de televisão: a
multiplicidadedeanunciantesga-
rante independência e qualidade
na produção de conteúdo.

Até 2012 teremos dissemina-
do no Brasil o padrão digital de
televisão, que, mais do que quali-
dade superior de imagem e som,
permitirá o avanço da mobilida-
de e da portabilidade, ou seja, a
capacidadedeotelespectadorre-
ceber o sinal em aparelhos portá-
teis ou celulares. O sistema nipo-
brasileiro também se internacio-
naliza e é adotado até o momen-
to por 11 países.

É um passo decisivo para a in-
serçãoda TV no ambiente de ace-
lerada convergência tecnológi-
ca, que permitirá cada vez mais o
acesso a voz, vídeo, dados e texto
nas mais variadas plataformas.

Portanto, ao completar 60
anos de existência, percebemos
que a televisão brasileira conti-
nua forte e rejuvenescida, cum-
prindo o seu papel para o cresci-
mento econômico e a consolida-
ção da democracia.
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Japão discutirá
rumos do mundo

IMPRENSA E DEMOCRACIA
Manifesto

A partir de 22 de setembro de
2010, data da leitura do Manifes-
to em Defesa da Democracia, vol-
tei a sentir a deliciosa sensação
de acreditar que ainda existem
paladinos da preservação de nos-
sas instituições. Plantada a se-
mente, que venham logo os fru-
tos, condizentes com o Estado
Democrático de Direito!
ELISABETH L. LIBERTUCI
elisabeth@libertuci.com.br
São Paulo

A voz dos paulistas

Parabéns, São Paulo! Mais uma
vez, a voz dos paulistas nas Arca-
das do Largo de São Francisco re-
pudia essa falsa democracia pre-
gada por falsos democratas, cor-
ruptos e caudilhos.
ANNA SYLVIA LEMOS DE TOLEDO

ana.sylvia@hotmail.com
Colina

Coragem e firmeza

Cumprimento os ilustres cida-
dãos brasileiros que se posiciona-
ram, de forma corajosa e firme,
contra as ameaças às instituições
democráticas que ocorrem no
País, ao divulgarem o Manifesto
em Defesa da Democracia, ao
mesmo tempo que me solidarizo
com o jornal O Estado de S.
Paulo por sua postura indepen-
dente, sadia e vital para os desti-
nos da Nação, ao informar sobre
o que está acontecendo não só
contra a imprensa, que está sen-
do agredida, mas contra os princí-
pios institucionais que deveriam
nortear a vida de nosso Brasil.
Nossa entidade, ao longo de seus
120 anos de vida, sempre defen-
deu – e continuará defendendo –
cada princípio democrático con-
quistado ao longo de toda a His-

tória deste país. Parabéns!
EDSON JOSÉ RAMON, presidente
da Associação Comercial do Paraná
presidencia@acp.org.br
Curitiba

Censura nunca mais

De um lado, dom Paulo Evaristo
Arns, Hélio Bicudo, Paulo Bros-
sard, Carlos Velloso, Miguel Rea-
le Júnior. Do outro, Sarney, Ja-
der, Renan, Collor, Maluf, além
dos que pregam o totalitarismo,
o controle total da sociedade. Fal-
tam dez dias para a nossa deci-
são. De que lado nós, brasileiros,
vamos ficar?
LUIZ NUSBAUM
lnusbaum@uol.com.br
São Paulo

Cheiro de fascismo

É preocupante o rumo que Lula
está imprimindo a seus pronun-

ciamentos. A neolíngua de que fa-
lava Orwell, largamente usada pe-
lo presidente, baseia-se numa in-
digência verbal e numa sintaxe
elementar a fim de limitar os ins-
trumentos para um raciocínio crí-
tico. Devemos estar alertas para
identificar essas várias formas de
neolíngua, mesmo que assumam
um aspecto ingênuo de comuni-
cação. O “nunca antes neste
país” tem cheiro de fascismo,
que provém geralmente da frus-
tração individual ou social.
MARIA DA GLÓRIA DE ROSA
mg-de-rosa@hotmail.com
Agudos

Stalinismo

Acorda, Brasil! Um dos lemas de
Stalin: “Infiltrar, unificar e con-
trolar.” O que o Lula tem feito
até hoje?
LUIZ FELIPE DE C. KASTRUP
lfckastrup@gmail.com
São Paulo

E agora?

Já que perguntar não ofende... O
Manifesto em Defesa da Demo-
cracia foi lançado, mas quem vai
dar prosseguimento ao movimen-
to? Não temos liderança, a oposi-
ção é omissa, o Senado, a Câma-
ra, o STF ou quem de direito...
Ora, deixa pra lá. Só nos resta per-
guntar: e agora, José?
JOSÉ CAETANO
zedobeque@terra.com.br
Santa Fé do Sul

Às ruas!

Lendo os comentários de ilustres
juristas, artistas e acadêmicos, te-
nho a completa certeza de que
Lula, realmente, não sabe nada,
principalmente o que é fascismo,
comunismo e democracia. O que
será do futuro do nosso país? Va-
mos ter de ir às ruas para salvar o
que nos resta de democracia e li-

berdade de expressão.
ORLANDO MARTINS
orboma@sunrise.com.br
São Paulo

Bizarro

Sou jornalista e achei que nada
mais me surpreenderia ao acom-
panhar o noticiário. Estava enga-
nada. Ver o presidente do Sindi-
cato dos Jornalistas de São Paulo
defendendo uma manifestação
contra a imprensa foi, no míni-
mo, bizarro.
REGINA RODA
reginaroda@hotmail.com
São José dos Campos

Canto de cisne

A truculência do presidente Lula
contra a imprensa é seu canto de
cisne. Desespera-se antevendo o
que lhe vai acontecer a partir de
janeiro, caso a sua candidata seja
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A imprensa que se cuide

LOREDANO

Forte e rejuvenescida,
ela cumpre o seu papel
para a consolidação
da democracia no País

Para tentar reverter
o atual quadro
da assombrosa perda
da biodiversidade
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A2.




