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PLANETA

N o zoológico deBuda-
peste, Hungria, o
tratador de animais
Peter Hipszki ali-

menta e cuida de um tammar
wallaby (Macropus eugenii,
um marsupial pequeno, con-
gênere do canguru). “Frodo”,
como foi chamado, caiu da
bolsa marsupial da mãe há cer-
ca de cinco meses. O filhote
pesava apenas 370 gramas
quando os funcionários do
zoo perceberam que a mãe o
havia rejeitado. Como os es-

forços para reunir mãe e filho fo-
ram em vão, Frodo recebe aten-
ção especial dos tratadores, que
o alimentam com um tipo de ma-
madeira. O wallaby tem as patas
traseiras menores que as do can-

guru e mede cerca de 45 centíme-
tros da cabeça até a base da cau-
da. Encontrados no sul e sudoes-
te da Austrália, eles se alimen-
tam de folhas de arbustos e gra-
míneas e podem viver até 9 anos.

EXEMPLO AFRICANO REVITALIZADOS
IPT avalia lagos do
Ibirapuera e Aclimação

O governo da República do Con-
go afirmou que quer levantar
US$ 2,6 bilhões para recuperar
uma porção da segunda maior
floresta do mundo, como parte
de sua luta contra a exploração
desenfreada de madeira e o aque-
cimento global. Os planos in-
cluem o replantio de árvores e o
estabelecimento de plantações
regulamentadas em 1 milhão de
hectares de áreas florestais ao
longo dos próximos dez anos. O
governo está procurando investi-
dores e doadores para bancar a
maior parte do projeto. A Bacia
do Congo tem a segunda maior
floresta tropical do mundo,
atrás apenas da Amazônia, e es-
pecialistas dizem que sua preser-

vação é crucial para a luta contra
as mudanças climáticas. As flo-
restas do país cobrem 22 mi-
lhões de hectares (dois terços de
sua superfície), mas estão enco-
lhendo. “Este é nosso projeto
mais importante e vai revolucio-
nar a política florestal do país”,
afirmou o ministro da economia
florestal do Congo, Henri Djom-
bo. Segundo ele, o país deve des-
tinar verba de US$ 432 milhões
para o projeto e buscar o resto
junto a parceiros.

Leia. USP promove curso
‘Abelhas para a melhor idade’
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Marsupial
recebe atenção
no zoo de
Budapeste

Congo lança projeto
para recuperar florestas

Petrobrás faz seleção de
projetos a cada dois anos
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A empresa Waste Management
enviou para o escritório do
Greenpeace nos Estados Unidos
um cheque de US$ 1 milhão. “Fi-
zemos fotos do cheque sendo
rasgado e dele todo picado. E en-
viamos uma carta para a empre-

sa para avisar que recebemos o
cheque, que agradecíamos, mas
que não estávamos à venda”,
lembra Marcelo Furtado, dire-
tor executivo do Greenpeace
Brasil.

Desde que foi criada, em 1971,
a ONG não aceita doações de em-
presas nem de governos. Porém,
isso não significa que não se rela-
cione com corporações. É o caso
da moratória da soja – pacto das
entidades representativas dos
produtores de soja no Brasil com
ONGs ambientais e o governo

para não adquirirem soja oriun-
da de áreas desmatadas na Ama-
zônia. “É confortável, porque
quando eu sento na mesa com as
empresas, elas sabem que não es-
tou atrás do dinheiro delas”, diz.

Cerca de 50% da receita da
ONG vêm do Greenpeace Inter-
nacional – uma junção do exce-
dente de diversos escritórios em
países ricos. “Só na Alemanha

são 500 mil colaboradores (doa-
res). No Brasil, são 50 mil”, com-
para. O orçamento anual no País
fica entre R$ 10 milhões e R$ 12
milhões. O da WWF, por exem-
plo, é o triplo disso.

“Acho que temos de dobrar
nossa captação no País. Mas é tra-
balhosa essa captação de recur-
sos ‘gota a gota’. Precisamos se-
duzir as pessoas. Elas podem co-
laborar com R$ 20 por mês, que
seria o valor de uma ida ao cine-
ma”, afirma. Semanalmente, a
ONG envia um boletim para
prestar contas aos colaborado-
res e mostrar sua gratidão. “É gra-
ças a eles que eu consigo levan-
tar voo para verificar o desmata-
mento, o que nos custa US$ 1,8
mil a hora.” / A.B.

Greenpeace rejeita
dinheiro de empresas

O Laboratório de Riscos Am-
bientais do Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT)
concluiu um levantamento
geofísico para subsidiar a revi-
talização dos lagos dos par-
ques do Ibirapuera e Aclima-
ção, na capital. O estudo ava-
liou a espessura das camadas
sedimentares depositadas
nos lagos usando fontes acús-
ticas. Para fotografar o fundo
foi usado um sonar, o que per-
mitiu ver estruturas de con-
creto antigas e tubulações,
além de possibilitar caracteri-
zações geológicas, definindo
as áreas de ocorrência de
areias, lamas e cascalhos. /

KARINA NINNI, COM AGÊNCIAS

NA LAMA

ONGs se aliam a companhias polêmicas
Cada vez mais, ambientalistas formam parcerias com empresas de setores considerados poluentes, como mineradoras e petroleiras
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Um filhote de rinoceronte indiano se
esbalda em banho de lama no zoológico
de Tierpark em Berlim, Alemanha,
assistido pela mãe zelosa, Betty.

Afra Balazina

São cada vez mais comuns as
alianças entre ONGs ambien-
tais e empresas de setores con-
siderados poluentes – como
exploração de petróleo e mine-
ração – ou polêmicos – como
produtoras de agrotóxicos ou
sementes transgênicas.

O dinheiro do exterior está
mais escasso, pois o País enrique-
ceu e a ajuda antes destinada ao
Brasil tem sido entregue a países
da África e do sul da Ásia. E as
ONGs estão mais pragmáticas e
abertas a se associar a quem an-
tes era visto como “inimigo”.
Por outro lado, há o risco de as
empresas usarem essas parce-
rias para marketing ou maquia-
gem verde, sem comprometi-
mento ambiental.

A WWF, por exemplo, foi cita-
da em pesquisa do grupo investi-
gativo Global Witness numa si-
tuação constrangedora. O docu-
mento diz que a Rede Global de
Floresta e Comércio (GFTN, em
inglês), programa da WWF que
apoia o comércio de madeira le-
gal e sustentável, tem padrões de
filiação pouco rigorosos. Dessa
forma, permite que empresas
suspeitas de desmatar ilegalmen-
te utilizem seu selo de sustenta-
bilidade. E relata que a madeirei-
ra malaia Ta Ann Holdings
Berhad, contribuinte do GFTN,
destrói 20 campos de futebol de
floresta por dia, incluindo o hábi-
tat de orangotangos dentro de
um projeto da própria WWF.

Carlos Scaramuzza, superin-
tendente de Conservação da
WWF-Brasil, diz que no País os
procedimentos da ONG são
mais restritivos. Ele conta que
um comitê avalia os riscos das
parcerias e, nos casos que envol-
vem muito dinheiro, é solicitada
às empresas uma análise sobre
seus passivos ambientais.

“Atuar com as corporações é
uma forma de atingir também
fornecedores e consumidores.
Mas há a necessidade de avalia-
ção cuidadosa. Posso iniciar
uma conversa no marketing,
mas se não passar de lá não me
interessa. Quero conversar com
a área de produção, com a direto-
ria”, afirma. O objetivo maior é

tornar a maneira como se pro-
duz no País mais sustentável.

Segundo Scaramuzza, a WWF
não faz parceria com empresas
de petróleo e evita as do setor de
mineração e grandes empreitei-
ras. Os maiores parceiros da
ONG no País são HSBC Seguros,
Fundação Banco do Brasil e Am-
bev. “Temos 50 anos de existên-

cia. A credibilidade é um dos nos-
sos maiores valores”, ressalta.

Combustível fóssil. Recente-
mente, a Fundação Amazonas
Sustável (FAS) firmou parceria
com a HRT, empresa brasileira
de petróleo e gás que atua na
Amazônia. A HRT se comprome-
teu a destinar à Reserva de De-
senvolvimento Sustentável
(RDS) do Uacari R$ 4 milhões
em dois aportes de 50%, entre
2011 e 2012. Os recursos irão pa-
ra o programa Bolsa Floresta e
outros projetos de apoio volta-
dos para educação e saúde. E,
quando começar a produzir pe-
tróleo na Bacia do Solimões, no
segundo semestre, a empresa
doará R$ 1 de cada barril comer-
cializado para a conservação da
floresta e a melhoria da qualida-
de de vida de seus moradores.

Para Eduardo Freitas, gerente
do projeto Solimões da HRT,
apesar de toda a sociedade se be-
neficiar da produção de energia,
a empresa considera viável cola-
borar com projetos de sustenta-
bilidade. E afirma que o melhor é
se associar com quem entende
do assunto – no caso, a FAS.

O superintendente-geral da
FAS, Virgilio Viana, diz que é pre-
ciso ser pragmático, por isso de-
fende parcerias com empresas. E
argumenta que seria hipócrita
não aceitar ajuda de empresas do
petróleo, “já que dependemos de
carros e usamos plásticos”.

Complexo industrial. O grupo
EBX, de Eike Batista, comprome-
teu-se a investir R$ 2,3 milhões
no Corredor Ecológico do Muri-
qui, com 400 mil hectares (duas
vezes e meia a cidade de São Pau-

lo), para tentar proteger o maior
primata das Américas. O corre-
dor fica entre os parques esta-
duais do Desengano, dos Três Pi-
cos e a Reserva Biológica União,
no Rio. Estima-se que existam
na natureza apenas 1,3 mil repre-
sentantes do macaco, um dos
candidatos a mascote dos Jogos
Olímpicos de 2016.

A ação se dará por meio de par-
ceria com o Instituto BioAtlânti-
ca (Ibio) e a empresa Brasil Flo-
restas. O corredor fica perto do
complexo industrial do Porto do
Açu, projeto polêmico de Batis-
ta. Mas Paulo Monteiro, diretor
de sustentabilidade da EBX, ex-
plica que esse investimento não
é uma compensação pela obra.

André Guimarães, presidente
da Brasil Florestas, considera
que esse tipo de ação importante
não para amenizar culpas, mas

para tentar aliviar os impactos
que elas causam. “É uma obriga-
ção de todos os empresários ten-
tar mitigar os impactos.” Por is-
so, ele diz que as ONGs têm de se
despir de ideologias.

Transparência. Mario Manto-
vani, da Fundação SOS Mata
Atlântica, ressalta que a entida-
de nunca recebeu recursos da Pe-
trobrás ou de empresas de Batis-
ta. “Não tem um projeto dele
que não está associado a uma
desgraça ambiental”, critica.
Sua principal fonte de recursos é
o Bradesco. Segundo ele, o mais
importante nas parcerias é a
transparência. Se a ONG rece-
ber recursos de uma empresa do
setor agropecuário, por exem-
plo, não deve se envolver na dis-
cussão da reforma do Código
Florestal.

Em 2010, a Petrobrás investiu
R$ 2,4 bilhões em meio ambien-
te – cerca de R$ 457 milhões a
mais que em 2009. Esse valor in-
clui projetos ambientais e pro-
cessos operacionais. A empresa
apoia projetos ambientais por
meio do Programa Petrobrás
Ambiental (PPA). São patrocina-
das fundações, associações,
ONGs e organizações sociais, en-
tre outros.

As seleções públicas nacionais
ocorrem a cada dois anos. Na do
ano passado foram 928 projetos

inscritos e 44 aprovados, que re-
cebem um total de R$ 78 mi-
lhões.

Dos projetos escolhidos, 13
são do Nordeste, 12 do Sudeste,
6 do Centro-Oeste, 6 do Sul e 5
do Norte. Entre os patrocinados
estão o projeto Renove, da Orga-
nização Bio-Bras, que promove a
despoluição dos rios por meio da
coleta de óleo vegetal usado, e o
projeto Tartarugas da Amazô-
nia, da Associação de Ictiólogos
e Herpetólogos da Amazônia. /

A.B.

ONG vive de doações; no
Brasil, metade da sua
receita vem de excedente
recebido de escritórios
em países ricos
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● Mudança

MARCELO DEL POZO/REUTERS

● ONG conectada
O Greenpeace usa a internet para
mobilizar a sociedade. A organi-
zação tem site, blog e contas no
Facebook, no YouTube, no Flickr,
e no Twitter. Também transmite
eventos e protestos ao vivo.

Mãe postiça. Peter Hipszki cuida de filhote rejeitado em zoo

ANDRÉ GUIMARÃES
PRESIDENTE DA EMPRESA
BRASIL FLORESTAS
“Por um longo período,
as ONGs trabalhavam
com dinheiro de filantropia
das empresas. Hoje,
nós buscamos trabalhar
junto com elas.”

Suspeita. Balão sobrevoa reserva florestal na Espanha, em evento da WWF: ONG foi acusada de se associar a empresas suspeitas de desmatar ilegalmente
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A26




