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“A paz não pode ser imposta,
deve ser negociada”

Benjamin Netanyahu, premiê israelense

Marcelo Medeiros
Diretor-geral do BIOSforum 2011

O aquecimento global não é o responsável direto pelo calor extremo que orbi-
ta a discussão sobre o novo Código Florestal. Tal calor é um dos reflexos da
elevação de consciência de todos os setores da sociedade e da economia, que
buscam defender seus pontos de vista em um tema infinitamente polêmico e
eternamente importante. Deixemos de considerar por um minuto as formas
de abordagem até agora usadas neste debate — umas mais apropriadas que
outras — e falemos sobre a rica diversidade de opiniões e interesses que habita
este ecossistema sócio-político-econômico-ambiental.

Certamente não encontraremos a verdade nas posições extremas da dis-
cussão. Mas este próximo passo em relação ao tratamento de nossos recursos
naturais tem de ser ao mesmo tempo firme e na direção certa. Firme para evi-
denciar que somos sérios. Sérios, sejamos ao menos porque não nos resta
tempo para negligenciar o assunto. Não nos resta tempo porque nos persegue
dia e noite a inevitável demanda por comida e infraestrutura de qualidade
para alimentar duzentos milhões de brasileiros. E na direção certa, ainda que
com imperfeita precisão, porque poderemos corrigir nosso rumo se assim for
necessário, sem correr o risco de tomar um caminho sem volta.

Mas quais nossas chances de sucesso? O país que em seu hino destaca as
margens plácidas de matas ciliares que queremos hoje proteger, e exalta os
lindos campos com mais flores e os bosques que têm mais vida, precisa manter
a paz. Mas a glória no passado infelizmente não inclui um bom resultado na
convivência entre progresso e meio ambiente, com prejuízo do último.

A primeira boa e grande notícia é que se há um só país neste mundo que
reúne condições naturais, humanas, intelectuais, culturais, sociais, políticas
e econômicas para aproximar-se deste equilíbrio é o mesmo país que traz no
lábaro o amarelo da riqueza-ouro, o verde da sustentabilidade, o azul-céu da
própria mistura verde-amarela que lembra a riqueza hídrica que tem, e a paz
que o branco ostenta estrelado. Todas essas cores diversas e emblemáticas em
convivência harmônica e pacífica, como se quisessem dar uma mensagem
aos que não têm esperanças de alcançar um porto seguro nessa discussão.

Enquanto isso, avança silenciosamente outra notícia promissora, uma inicia-
tiva voluntária que pretende mostrar a nova consciência deste Brasil: entre ontem
e hoje, o BIOSforum reunirá em São Paulo, em sua primeira edição, os governa-
dores dos estados, ministros, representantes do legislativo, do judiciário, oficiais
das forças armadas, empresários, o terceiro setor e a imprensa com o objetivo de
debater o crescimento sustentável do país. O literal “fórum da vida” dá lugar ao
BIOS que significa “Brasil: Investimentos em Oportunidades Sustentáveis”, sigla
válida também em espanhol e inglês. O evento será transmitido ao vivo e gratui-
tamente para o mundo inteiro via internet, com tradução para vários idiomas. Os
governadores e demais presentes participarão de painéis para discutir este único
tema: como o Brasil poderá crescer de forma sustentável, no tempo e na preser-
vação de seus recursos naturais. O BIOSforum conta também com as presenças
confirmadas do vice-presidente Michel Temer, do ministro das minas e energia,
Edison Lobão, e do ministro do meio ambiente da Itália, um dos países que con-
fere peso internacional ao evento. Uma plataforma contínua de discussão do
crescimento sustentável, o BIOSforum é promovido pela Fenadvb (Federação
Nacional das Associações dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil).

Enfim, apesar das dificuldades no assunto de sustentabilidade, nós temos um
pênalti a nosso favor e não há goleiro adversário. Só não podemos esperar 2014
chegar para fazer este gol. ■

O fórum da vida

Apesar das dificuldades que cercam o tema
sustentabilidade, o Brasil tem a seu favor
um pênalti, e não há goleiro adversário. Só não
podemos esperar até 2014 para marcar este gol

Lívio Giosa
Coordenador do Instituto Associação dos
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil
de responsabilidade socioambiental

Prestes a se consolidar como sétima maior economia do planeta, o Brasil
também avança no voluntariado e cidadania empresarial, quesitos tão im-
portantes para a conquista do desenvolvimento quanto o crescimento sus-
tentado do PIB. São muitos e inequívocos os indicadores que apontam esta
tendência, entre eles pesquisa realizada em universo de 8.930 empresas, pelo
Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental.

É estimulante observar que 85% das organizações entrevistadas res-
ponderam que as ações nesse campo integram sua visão estratégica. Em
82%, o que também é muito positivo, a alta direção envolve-se direta-
mente com os programas. O estudo demonstra, ainda, que as organizações
exercitam seus projetos com foco correto, considerando as cinco princi-
pais áreas nas quais estão realizando seus investimentos no âmbito do ter-
ceiro setor: educação, cultura, esporte, meio ambiente e qualificação pro-
fissional. Ou seja, tudo o que o Brasil precisa para resgatar sua persistente
dívida social, ter novas gerações mais saudáveis e produtivas e garantir um
habitat salubre.

De fato, são desafios que transcendem o campo governamental e exigem
consistente mobilização da sociedade, mesclada com políticas públicas efi-
cazes e multidisciplinares. Em todas as vertentes, contudo, há um item
obrigatório entre todos os que têm merecido a atenção das iniciativas e prá-
ticas sustentáveis no universo corporativo: a educação. Sem esta, jamais
serão alcançadas as metas para a saúde, a cultura e o meio ambiente, pois
conhecimento e consciência são os pressupostos da qualidade da vida em
sua mais ampla acepção.

Nesse essencial fundamento civilizatório, contudo, o Brasil ainda está
aquém do patamar desejável para um país que almeja ingressar no primeiro
mundo. Precisamos encarar o problema com coragem e transparência. Não
adianta criar vilões inanimados para disfarçar nossa incapacidade de agir co-
letivamente em prol da saúde pública e do meio ambiente. Não são os pneus
que criam o mosquito Aedes aegypt e disseminam a dengue; não são as garra-
fas PET e as sacolas de plástico que entopem os bueiros ou, deliberadamente,
atiram-se em parques e logradouros.

Ante a inconsciência de uma parcela da população, não se pode apenar
toda a sociedade com as conseqüências do mau uso ou com o simples bani-
mento de alguns produtos e itens. Até que se inventem carros e ônibus anti-
gravitacionais ou algo futurístico mais prático, higiênico, reutilizável e segu-
ro para transportar alimentos e compras do que as sacolas plásticas, conti-
nuaremos convivendo com estas e os pneus. O mesmo se aplica a outros “al-
gozes” do ambiente, como os computadores, baterias e alumínio, vez ou ou-
tra eleitos como inimigo número um do meio ambiente.

A bola da vez parece ser a sacola plástica, cujo uso racional e ambiental-
mente correto tem sido mote de campanhas orientadoras de entidades re-
presentativas do setor. Esse é um caso emblemático relativo à premência da
educação, tanto no contexto das políticas públicas, quanto nas ações de
sustentabilidade das empresas e consumo responsável pelo cidadão. É exa-
tamente o que preconiza a Lei 12.305, de 2 de agosto do ano passado, que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na qual a conscientização
e mobilização da sociedade são aspectos essenciais e merecedores, agora,
da nossa mais completa atenção. ■

Os vilões inanimados do momento

A bola da vez parece ser a sacola plástica, cujo
uso racional e ambientalmente correto tem sido
mote de campanhas orientadoras de entidades
representativas do setor. É um caso
emblemático relativo à premência da educação

Ao detalhar sua visão para a paz, o premiê pediu à liderança
palestina que se afaste do grupo islâmico Hamas e abandone os
esforços para tentar conquistar unilateralmente o reconhecimento
de um Estado na Organização das Nações Unidas (ONU).

A FRASE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX 
S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 10 de 
junho de 2011, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Engenheiro Luiz 
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sobre a seguinte ordem do dia: a) Analisar pedidos de renúncia às suas funções, de membros 
dos Conselhos de Administração e Fiscal; b) Apreciar proposta de destituição de membros dos 
Conselho de Administração e Fiscal. c) Eleger e dar posse aos novos membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal, em substituição aos referidos nos itens ‘a’ e ‘b’ supra; 
d) Outros assuntos do interesse da Companhia. Antonina (PR), 16 de maio de 2011.Valdécio 
Antônio Bombonatto - Presidente do Conselho de Administração.

TERMINAIS PORTUÁRIOS DA PONTA DO FÉLIX S.A.
CNPJ Nº 85.041.333/0001-11

NIRE nº 41300014230

Joshua Roberts/Bloomberg

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 25 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 39.
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