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O Brasil deu ontem o primeiro
passo para a implementação
das metas para conservação da
biodiversidade firmadas em
2010 na reunião de Nagoya, no
Japão. O Ministério do
Meio Ambiente lan-
çou, em parceria
com as ONGs
WWF-Brasil e Insti-
tuto de Pesquisas
Ecológicas (IPÊ), o
processo de elabora-
ção do plano brasilei-
ro para implementa-
ção das metas. O empur-
rão veio do governo britânico:
em visita ao Brasil, a ministra
do Meio Ambiente e Alimenta-
ção da Grã-Bretanha, Caroline
Spelman, anunciou um apoio
de R$ 232 mil para o processo.

Uma pesquisa da Unicamp
demonstrou que os frutos
caídos no chão da Mata Atlân-
tica, ricos em lipídios, são
importantes para duas espé-

cies de formigas carnívo-
ras. Os frutos fazem

com que os inse-
tos ainda imatu-
ros se desenvol-
vam e se tornem
adultos em me-

nos tempo. O tra-
balho foi desenvol-

vido por Claudia
Bottcher, do Instituto

de Biologia, e mostrou que as
formigas são mais importan-
tes do que se imaginava no
processo de dispersão de se-
mentes na floresta. /ANDREA

VIALLI e KARINA NINNI

Depois de uma semana reuni-
dos em Bangcoc, os países fi-
nalmente chegaram ontem a
um consenso e definiram co-
mo será o trabalho na área de
clima durante este ano.

O chefe da delegação brasi-
leira em Bangcoc, o diplomata
André Corrêa do Lago, expli-
cou por que foi tão difícil ado-
tar essa agenda. “Se fizer uma
análise muito superficial se dá
conta que a agenda era na ver-
dade a ratificação do processo

da Conferência do Clima de
Cancún (COP-16).”

Em Cancún houve consen-
so, por exemplo, em se criar
um fundo para permitir que os
países em desenvolvimento
recebam recursos das nações
industrializadas para reduzir
suas emissões de CO2. Tam-
bém foi estabelecido o meca-
nismo de Redução de Emis-
sões por Desmatamento e De-
gradação Florestal (Redd), re-
levante para o Brasil. /A.B.
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A Defensoria Pública de São
Paulo em Taubaté, no Vale do
Paraíba, obteve decisão limi-
nar favorável da 1.ª Vara Cível
da Comarca de Guaratingue-
tá suspendendo o plantio de
eucalipto no território do mu-
nicípio. A medida vale até que
sejam realizados estudos de
impacto ambiental e audiên-
cias públicas prévias sobre ca-
da empreendimento que faz o
cultivo dessa árvore.

A decisão determina tam-
bém a suspensão de corte de
eucaliptona Fazenda Santa Ri-
ta 5, que pertence à empresa
de papel e celulose Fibria. De
acordo com a ação, o empreen-
dimento desrespeita normas

ambientais. Na fazenda, localiza-
da em uma área de topo de mor-
ro, estão as nascentes que abaste-
cem com água potável as terras
baixas do entorno.

A decisão decorre de ação civil
pública que foi proposta pelo de-
fensor Wagner Giron de La Tor-
re. O ajuizamento ocorreu após
pequenos agricultores da região
terem procurado o órgão para re-
latar impactos como a diminui-
ção no abastecimento de água
potável, contaminação de lençol
freático e êxodo de animais.

Em nota, a Fibria afirma que
“conduz suas operações de acor-
do com as melhores práticas de
manejo florestal” e diz que cum-
prirá a decisão liminar.

Evandro Fadel / CURITIBA

Uma psicóloga que faz parte do
corpo clínico da maternidade de
Curitiba onde nasceram as trigê-
meas que estão sob tutela do
Conselho Tutelar afirmou à Jus-
tiça que os pais não têm “saúde
mental” para cuidar das crian-
ças. O depoimento baseou a deci-
são do desembargador Ruy
Muggiati de negar que os pais re-
cuperassem a guarda das bebês.

As trigêmeas nasceram em 24
de janeiro, após reprodução as-

sistida. Os pais saíram sem as fi-
lhas do hospital depois que fun-
cionários acionaram o Conselho
Tutelar alegando que eles que-
riam levar apenas duas meninas
e colocar a outra para adoção.
Um documento com a disposi-
ção do casal teria sido firmado
ainda na gravidez, período em
que os pais teriam também bus-
cado meios para fazer um aborto
fora do Brasil.

O depoimento da psicóloga
foi publicado no Diário Eletrôni-
co do Tribunal de Justiça do Para-
ná em 14 de março.

A advogada do casal, Marga-
reth Zanardini, disse ontem, por
meio da secretária, que “até se-
gunda ordem” não estava autori-
zada pela família a falar. Durante
a semana, ela insinuou que a re-
jeição seria um “equívoco” em

razão do “estado puerperal da
mãe”. No processo, o desembar-
gador disse que ela alegou que “o
pai induziu a genitora a dar uma
das meninas para adoção e, ape-
sar de o caso ser inédito, os pais
ficaram incertos em qual criança
entregar”. O “arrependimento”
teria ocorrido em 22 de feverei-
ro, mas quatro dias antes a Justi-
ça já havia determinado que as

meninas ficassem no abrigo.
Segundo o diretor clínico do

Centro de Fertilidade de Curiti-
ba, Karam Abou Saab, responsá-
vel pela transferência dos em-
briões, os pais sabiam que te-
riam trigêmeas.

A família. O pai é nutricionista
e a mãe, economista. São jovens
e com situação financeira está-
vel, diz o processo. Segundo a psi-
cóloga, eles teriam orientado ou-
tros membros da família, que es-
tariam acreditando que o casal
teria tido apenas duas meninas,
a não visitá-las na maternidade.
O hospital tomou a decisão de
procurar o Conselho Tutelar pa-
ra receber orientação. “Acredita-
mos que esses pais não possuem
saúde mental para criar as meni-
nas, e elas não merecem ser sepa-

radas”, afirmou a profissional.
Segundo descrição feita por

Muggiati, o Ministério Público
fez o pedido de proteção para as
crianças e, no estudo social, “os
pais mantiveram-se irredutíveis
em relação à desvinculação afeti-
va com relação a uma das filhas

trigêmeas”.
De acordo com ele, a criança

foi declarada em “situação de ris-
co” quando foi homologada, em
18 de fevereiro, a manifestação
de que umas das meninas – desta
vez nominada – fosse entregue
para a família substituta.

Casal não pode cuidar das bebês, diz psicóloga

Brasil dá primeiro passo
em plano de metas

Formigas se ajudam
na Mata Atlântica

Guaratinguetá suspende
plantio de eucalipto

● A Bolívia, que foi o único país
a não aceitar o Acordo de Can-
cún no ano passado, novamente
criticou os resultados da negocia-
ção climática. O embaixador Pa-
blo Solón ressaltou que, com as
metas anunciadas até agora pe-
los países para cortar as emis-
sões dos gases-estufa, as na-
ções em desenvolvimento farão
um esforço maior do que as in-
dustrializadas.

Ele também lembrou que es-
sas metas ainda estão longe de
atingir a ambição necessária pa-
ra limitar o aumento da tempera-
tura do planeta a 2ºC – que é o
nível considerado ainda seguro
pelos cientistas.

Suas fontes de informação são
o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (Pnuma) e
o Instituto Ambiental de Estocol-
mo. “É muito triste o fato de que
16 meses depois da COP-15, em
Copenhague, nenhum país me-
lhorou suas metas”, afirmou So-
lón. / A.B.

Leia. França quer proibir
carros antigos em oito cidades
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Começa a ser exibido hoje, às 18 horas, a série Diário do Golfinho, pelo
canal pago Animal Planet. O programa acompanhará comunidades de
golfinhos e os esforços de pesquisadores para sua conservação.
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Países
tentam
manter
Kyoto vivo
Protocolo que criou metas de redução de
emissões de gases-estufa acaba em 2012

Na TV, um reality show de golfinhos
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2 mil
pessoas participaram da reunião

194 nações
fazem parte da Conferência do
Clima das Nações Unidas

Bolívia critica
resultados de
negociação
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“A Constituição é intransigente
nessa questão, o que importa
é o que é melhor para as
crianças.”
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A REPÓRTER VIAJOU A

CONVITE DA ORGANIZAÇÃO

DA CONFERÊNCIA

Fora de Kyoto. Poluição na cidade de Baikalsk, na Sibéria: Rússia é um dos países que ameaçam abandonar o tratado

Os dois filhotes de panda-vermelho (Ailurus fulgens)
que nasceram recentemente no zoo de Dortmund,
Alemanha, tiveram de ser alimentados por
tratadores. A mãe morreu no cativeiro.

DIVULGAÇÃO
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Gravidez. Casal sabia que teria trigêmeas, diz Karam Saab

Afra Balazina
ENVIADA ESPECIAL / BANGCOC

Começou nesta semana em
Bangcoc, na Tailândia, uma
tentativa dos países em desen-
volvimento de manter o Proto-
colo de Kyoto vivo, mesmo
que nações como Japão, Rús-
sia, Austrália e Canadá se ne-
guem a participar do segundo
período do acordo.

A primeira fase de Kyoto, que
instituiu metas para os países in-
dustrializados cortarem as emis-
sões de gases-estufa, termina no
fim de 2012 e ainda não está defi-
nido se haverá uma continua-
ção. As nações em desenvolvi-
mento, entre elas o Brasil, acredi-
tam que é melhor ter o protocolo
com um número menor de parti-
cipantes do que ficar sem ele.

A União Europeia e os países
da Escandinávia permanece-

riam dentro do tratado. Eles ava-
liam que Kyoto tem exigências
mais altas e é mais confiável do
que qualquer alternativa apre-
sentada hoje.

Mas países como Japão, Rús-
sia, Canadá e Austrália vêm de-
monstrando não querer conti-
nuar em Kyoto. O motivo é que
os Estados Unidos não ratifica-
ram o tratado e, dessa forma, até
hoje não possuem uma meta pa-
ra reduzir as emissões.

Outro problema visto por eles
é que grandes economias, como
a China, a Índia e o Brasil, tam-
bém não têm obrigação pelo tra-
tado de reduzir as emissões dos
gases que provocam o aqueci-
mento global.

A secretária executiva da Con-
venção do Clima da ONU, Chris-
tiana Figueres, deu a entender
que é possível trabalhar com a
hipótese defendida pelos países
em desenvolvimento. Ela afir-
mou que “não há países que se
opõem ao Protocolo de Kyoto” –
mesmo que não queiram fazer
parte dele. Uma comparação ou-
vida em Bangcoc foi a seguinte: é
como uma pessoa que para de
fumar, mas permite que outras
continuem fumando.

As organizações não governa-
mentais também consideram
que, mesmo incluindo uma par-

te menor dos países e, portanto,
das emissões de CO2, é melhor
manter Kyoto. “Seria um desas-
tre muito maior ficar sem o pro-
tocolo”, afirmou Wendel Trio,
em nome da organização Clima-
te Action Network (Rede de
Ação pelo Clima).

Artur Runge-Metzger, chefe
da delegação da União Europeia,
afirmou que o grupo mantém a
posição de entrar no segundo pe-
ríodo de compromisso de Kyo-
to. Mas que não quer fazer todo o
trabalho sozinho. O que se avalia
é que, se decidir ficar em Kyoto,
a União Europeia voltará a ser

vista como líder do processo.
Já o chefe da delegação ameri-

cana, Jonathan Pershing, afir-
mou que não está disposto a inte-
grar um acordo sem a participa-
ção das maiores economias – sua
maior preocupação é a China, a
maior poluidora do mundo.

Decima Willians, que repre-
senta 43 pequenos Estados-ilha
ameaçados pelas mudanças cli-
máticas, afirmou que o fato de
alguns países não terem interes-
se em continuar no Protocolo de
Kyoto “não é encorajador”.

Resposta. Christiana Figueres

lamentou que os progressos se-
jam lentos nas negociações cli-
máticas da ONU.

“Preciso confessar que gosta-
ria que o processo fosse mais rá-
pido. As negociações são compli-
cadas.” Entretanto, ela ressaltou
que hoje não há outro espaço em
que todos os países, até mesmo
os pequenos e vulneráveis, têm
realmente voz – as decisões ocor-
rem por consenso.

A afirmação pareceu uma res-
posta ao enviado especial para
clima dos Estados Unidos, Todd
Stern, que nesta semana fez de-
clarações que minaram o proces-
so da ONU. Ele disse que um
acordo internacional era inviá-
vel neste momento e a solução
seria cada país adotar leis nacio-
nais para cortar as emissões.

As ONGs argumentam que os
países que defendem metas na-
cionais em vez de um acordo in-
ternacional são os que não se
comprometem ou apresentam
metas fracas. Por isso, não é pos-
sível confiar que eles agirão sem
haver um tratado que os obrigue
a fazer isso.

Para profissional do
hospital onde trigêmeas
nasceram, em Curitiba,
pais não têm
‘saúde mental’
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