
"Um dia só não muda o destino da
humanidade", diz Estanislau Ma-
ria, do Instituto Akatu, organização
não-govemamental que promove
ações pelo consumo consciente
em prol do bem-estar do planeta.
De acordo com ele, o Dia Mundial
do Meio Ambiente é importante
para chamar a atenção da socieda-
de, do setor produtivo e dos gover-
nos para a urgência da tomada de
medidas para a sustentabilidade.

"É preciso pensar em meios de
criar uma sociedade cada vez mais
sustentável em todas as dimen-
sões: na educação, na saúde, no
consumo, na produção" explica.

Para ele, pensar nessas ques-
tões atualmente é importante, já
que convivemos, entre outros
problemas, com o alarme do
aquecimento global, em que não
se conseguem reduzir na atmosfe-
ra os gases causadores do efeito es -
tufa, e com o crescimento popula-
cional das cidades, o que causa
aindamais impactos ambientais.

"A principal raiz da degradação
ambiental é o nosso padrão insus -
tentável de produção e de consu-
mo, pois dos anos 1960 para cá a
população do planeta dobrou, ao
mesmo tempo em que o consumo
quadruplicou", explica o repre-
sentante do Akatu. Dessa forma,
diz, o consumismo é excessivo, ao
mesmo tempo que é concentrado
e desigual. "Isso é insustentável
por ser injusto, já que vinte por
cento da população do planeta
consomem oitenta por cento dos
recursos disponíveis", afirma.

No entanto, o especialista de-
monstra que seria ainda mais in-
sustentável se todos consumis-
sem da mesma forma como os
EUA, país com o maior padrão de
consumo do mundo. "Se toda a
população consumisse como o
padrão americano, precisaríamos
dos recursos de cinco planetas
Terra para suprir a demanda."

Consdentização
A divulgação de dados sobre a si-
tuação ambiental planetária por
diversos meios, como o famoso
documentário "Uma verdade in-
conveniente" do ex-candidato à
Presidência norte americana Al
Gore, além de diversas conferên-
cias sobre o tema ocorridas em di-
versos lugares do mundo, como a
ECO-92, e all Conferenciadas Na-

ções Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, que aconte-
ceu no Rio de Janeiro, fez crescer
na população mundial a cons-
ciência a respeito da necessidade
de se reverter esse cenário de de-
gradação ambiental.

De acordo com Estanislau Ma-
ria, a conscientização que leva à
mobilização, principal bandeira
do Instituto Akatu,éumadasprin-
cipais formas de se alcançarem so-
luçõesefetivas.

"Além da conscientização dos
consumidores, precisamos da
atuação engajada do setor produ-
tivo, não só na esfera do marke-
ting, mas também de políticas pú-
blicas." Desta forma, em sua opi-
nião, todas as dimensões da socie-
dade devem estar voltadas para a

permanência da vida naTerra, não
só uma parcela delas.

Segundo Estanislau, é necessá-
rio aumentar programas de cons-
cientização e de mobilização para
que a população pressione o setor
privado e reivindique ações do se-
tor público para garantir medidas
favoráveis ao meio ambiente.

"Além disso, precisamos do es-
tabelecimento de metas e de acor-
dos entre os países para fazer com
que a proteção ambiental mun-
dialsejaefetiva", explica.

De acordo com ele, esses acor-
dos geram tensões e representam
um desafio para à humanidade, já
que muitos países não querem
modificar seus padrões de produ-
ção e lucro. "É necessária uma
mudança de paradigma entre os

Estanislau Maria é coordenador
de Comunicação do Instituto
Akatu, organização não-gover-
namental que promove ações de
conscientização do consumo

países na forma de pensar a vida,
sejano âmbito da microoudama-
croeconomia, em que são compa-
rados de acordo com o seu Produ-
to Interno Bruto [PIB]."

Estanislau diz que mensurar a
vida da população de um país por
meio do PIB é ultrapassado e in-
sustentável, pois o índice é focado
na quantidade de riqueza produ-
zida. "É preciso superar esse con-
ceito do cálculo do PD3 para o con-
ceito do FIB, que é aFelicidade In-
terna Bruta", índice adotado pelo
país asiático Butão e que tem de-
monstrado ser mais eficaz que o
PIB, criticado por diversos países,
pois, além de falhar em contabili-
zar os gastos ambientais, pressu-
põe um crescimento económico
prejudicial ao bem-estar da socie-
dade.

"É uma mudança cultural, por-
tanto, pois prerisamos combater a
cultura do consumismo para che-
garmos à cultura da sustentabili-
dade", explicaEstanislau. "É preci-
so superar o hábito do ter e passar
ao hábito do usar. Para se ler um li-
vro, não necessariamente preciso
possuí-lo, mas, sim, ter acesso a
esse livro", explica, frisando sua
crença em que a sociedade precisa
transcender essa cultura da pro-
dução e do acúmulo.

"É preciso superar oconceito da
competição que é insustentável, e
passar ao da colaboração, e supe-
rar o da produtividade, que gera
impactos, para a felicidade", diz.

"Vivemos em um momento de
transição que naturalmente é de
contradições em que o setor pro-
dutivo não quer abrir mão do seu
lucro, do mesmo modo que não
existe um consumidor cem por
cento dentro dos padrões da sus-
tentabilidade." Estanislau explica
queoqueteremos,portanto,serão
processos cada vez mais sustentá-
veis, e consumidores e nações ca-
da vez mais conscientes. "O em-
preendimento que não encontrar
na sustentabilidade um caminho,
vai quebrar", já que esse processo
será cada vez mais uma exigência.
"Com o tempo, o resultado serão
países cada vez mais social e am-

bientalmente justos, com socie-
dades menos desiguais", diz Esta-
nislau, que demonstra seu otimis -
mo acerca do necessário equilí-
brio sustentável.

Sacolas plásticas
A proibição da distribuição das sa-
colas plásticas pelo comércio, de-
terminação adotada por diversas
cidades brasileiras, dentre elas São
Paulo, que recentemente aprovou a
lei, corresponde ao equilíbrio men-
cionado por Estanislau entre a ini-
ciativa pública, privada e consumi-
dores em favor do meio arnbiente.

"A proibição da sacola é uma
medida necessária, mas a cidade
ainda tem problemas também
importantes a enfrentar, como a
grande vilã que é a poluição", diz
Estanislau. "Mas a sacola é um
problema grave, pois é um agra-
vante das enchentes, além de criar
muito volume nos aterros sanitá-
rios que impede uma rápida dete-
rioração do lixo orgânico", explica

Estanislau afirma que um dos
desafios da sociedade é reduzir a
produção de lixo para que a cria-
ção de aterros sanitários seja me-
nos necessária. "A redução das sa-
colas nos aterros aumenta, por-
tanto, avidaútil destes."

Além da questão urbana, o des -
carte irregular das sacolas polui
mares, rios e terra, já que o mate-
riallevaséculos ase decompor.

As distribuição dassacolas plás-
ticas está proibida, mas elas conti-
nuam a ser vendidas. "A diferença
da proibição é que aquela 'sacoli-
nha' intermediária que fica nas
pequenas lixeiras domésticas não
estará mais disponível gratuita-
mente", e dessa forma haverá re-
dução de seu consumo.

"Uma alternativa é disponibili-
zar um único saco preto na áreade
serviço e ir depositando o lixo do-
méstico diretamente nele", pro-
põe Estanislau. "Comisso se reduz
o descarte de vários 'saquinhos'
plásticos", explica.

Quanto ao transporte dos pro-
dutos, o especialista diz que a ini-
ciativa foi inteligente, já que deu
sete meses para o varejo oferecer
alternativas retornáveis aos con-
sumidores. O instituto Akatu dis-
ponibilizou no site www.akatu.
org.br uma "receita" de saquinho
de jornal para o lixo doméstico.
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Com diversas atrações espalhadas
por mais de 60 espaços e parques,
a capital paulista recebe, nestes
sábado e domingo, a primeira edi-
ção daViradaSustentável, quevisa
a ampliar a informação sobre sus -
tentabilidade a partir de uma
abordagem positiva para a popu-
lação, usando arte e cultura como
principais ferramentas de comu-
nicação e de transformação.

Logo depois da abertura, que
ocorre amanhã, às 8hcomativida-
des de ioga e meditação nos par-
ques, a capital paulista será toma-
da por diversas atrações, como ex-
posições, filmes, oficinas,
workshops, peças e shows de mú-
sica, sempre com conteúdo ligado
aos temas da sustentabilidade.
Meio ambiente, biodiversidade,
direitos humanos, mudanças cli-
máticas, mobilidade urbana, lixo e
qualidade de vida serão alguns dos
temas das atividades.

"A Virada Sustentável teve a

Virada Sustentável terá
programação em 6o
espaços e parques de SP
Cinema, mostras e shows ganham destaque no evento

preocupação, desde o início, de
pulverizar sua programação em
diferentes locais da cidade, de for-
ma a evitar grandes deslocamen-
tos e, principalmente, grandes
aglomerações em um mesmo lo-
cal. Outro cuidado foi o de não
promover o evento apenas em lo-
cais visitados pela população das
classes média e alta, o que explica a
presença de diversas atividades
nas regiões periféricas da cidade,
como os bairros de Capão Redon-
do, na zona sul, ou Belém, na zona

leste", explica o organizador do
evento, André Palhano.

Destaque
A sétima arte ganha atenção espe-
cial na programação do mês na
Matilha Cultural, com destaque
para o primeiro Festival Interna-
cional de Filmes sobre Energia
Nuclear, o "Urânio em Mo-
vi(e)mento", que visa a informar a
sociedade e a estimular produ-
ções audiovisuais independentes
sobre energia nuclear.

Nesta sexta-feira, no Clube He-
braica, em São Paulo, acontece o
Festival Internacional de Filmes
de Florestas, em celebração ao
Ano Internacional das Florestas
2011 (AIF). O evento, organizado
pelo Fórum das Nações Unidas
sobre Florestas, em colaboração
com o Jackson Hole Wildlife Film
Festival, contará com a presença
delisa Samford, diretora mundial
doFestival.

O Catavento Cultural e Educa-
cional (museu de ciência e tecno-
logia da Secretaria de Estado da
Cultura de São Paulo) também
participa da Virada Sustentável,
com oficina realizada pelo coleti-
vo Respect Art que ensinará pro-
dução de toyart feita a partir de lixo
eletrônico A oficina será realizada
às l0h e 14h, no Claustro do Cata-
vento, neste sábado, com duração
deumahora.

A compositora, cantora e escri-
tora Dulce Auriemo e seus 17 en-

cantadores personagens partici-
pam da Virada. Elesseapresentam
no Espaço Cultural Tattersal, do
Parque daÁgua Branca, no dia5 de
junho, domingo, às llh. Um dos
grandes destaques do show será a
presença de Makiko e Tatuiuiú,
heróis aventureiros, defensores da
natureza, personagens do mais re-
cente livro/CDdeDulce.

O Museu Brasileiro da Escultu-
ra (MuBE) recebe grandes atra-
ções da primeira edição da Virada
Sustentável. Utilizando a arte e a
cultura como agentes transforma-
dores, quem visitar o espaço neste
fim de semana terá a oportunida-
de de conhecer manifestações ar-
tísticas ligadas ao tema, incluindo
esculturadelixoeletrônicoeinsta-
lações na área externa do museu.

Aprogramação completa da Ia

Virada Sustentável pode ser con-
ferida no site www.viradasusten-
tavel.com.
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