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Países desenvolvidos estão
longe da transparência no fi-
nanciamento prometido aos
países em desenvolvimento
na cúpula climática de Cope-
nhague, em 2009, de
acordo com um ran-
king publicado hoje
pelo Internatio-
nal Institute for
E n v i r o n m e n t
and Develop-
ment (Iied).

Os pesquisado-
res David Ciplet e J.
Timmons Roberts, da
Universidade Brown, nos
EUA, Martin Stadelmann, do
Centro de Estudos Compara-
tivos e Internacionais e Salee-
mul Huq e Achala Chandani,
do Iied, avaliaram o nível de

transparência no monitoramen-
to de US$ 30 bilhões de fundos
“novos e adicionais” que concor-
daram em fornecer aos países
em desenvolvimento entre 2010

e 2012.
A Noruega foi o país
mais pontuado, mas

com apenas 52% de
nível de transparên-
cia, e a Nova Zelân-
dia ficou em último,

com26%. Em segun-
do ficou o Japão, com

50%, e em terceiro, a
União Europeia, com 48%.

Os autores do ranking dizem
que a total falta de transparência
dificulta os esforços para moni-
torar para onde vai o dinheiro e
garantir que ele seja gasto de for-
ma responsável. Significa, tam-

bém, que os países receptores po-
dem ter dificuldades para plane-
jar as suas respostas às mudan-
ças climáticas.

Para avaliar a transparência
dos financiamentos eles usaram
25 critérios, divididos em três
grupos:

– A informação disponível é
adequada e clara?

– Os métodos de medição e alo-
cação de financiamento do cli-
ma estão claramente definidos?

– Existem dados sobre cada
um dos projetos?

“Um sistema transparente de
informação sobre as finanças cli-
máticas é essencial para nos cer-
tificarmos de que os fundos são
adequados, previsíveis e utiliza-
dos de forma responsável”, diz
David Ciplet.

Os autores do estudo sugerem
ao negociadores do clima um re-
gistro independente dos finan-
ciamentos de iniciativas, incluin-
do informações sobre os proje-
tos desenvolvidos.

BOAS PRÁTICAS

O Movimento Empresarial pela
Conservação e Uso Sustentável
da Biodiversidade (MEB) lança
hoje no Itaú Cultural, em São
Paulo, o Manual de Gestão de Em-
presas para a Biodiversidade –
Guia Prático de Implementação.
O manual faz parte da iniciativa
Biodiversidade em Boa Compa-
nhia, lançada pelo Ministério pa-
ra o Meio Ambiente, Preserva-
ção da Natureza e Segurança Nu-
clear da Alemanha em 2008 para
conscientizar empresários so-
bre a importância da biodiversi-
dade. A publicação apresenta mé-
todos e instrumentos já testados
por empresas que participam do
projeto Biodiversidade em Boa
Companhia – ferramentas que
podem servir a outras empresas
para implementar boas práticas
de gestão da diversidade biológi-
ca. / KARINA NINNI, com AGÊNCIAS
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Há dez anos, a comunidade in-
ternacional se reunia para aler-
tar sobre o risco da aids e esta-
belecer uma estratégia para li-
dar com a epidemia. Hoje, o fo-
co mudou e a Organização das
Nações Unidas (ONU) se reú-
ne em sua primeira cúpula de-
dicada a uma epidemia bem di-
ferente, mas não menos mor-
tal: a das doenças relaciona-
das ao estilo de vida da socie-
dade moderna.

Um plano de ação será lança-
do hoje em Nova Iorque, por um
grupo de chefes de Estado. Mas
o lobby da indústria da bebida na
Europa, do açúcar Brasil, do taba-
co nos Estados Unidos e de ali-
mentos em vários países conse-
guiu aguar o documento. Como
consequência, a ideia de ser esta-
belecida uma meta para a redu-
ção de mortes foi abolida de últi-
ma hora.

Médicos, pesquisadores e ati-
vistas acusam o setor privado de

ter destruído essa iniciativa. A
alegação dessas indústrias é de
que a ONU e os governos deve-
riam voltar suas atenções para o
combate à pobreza e não a doen-
ças consideradas como caracte-
rísticas de países ricos.

Mas os pesquisadores das Na-
ções Unidas e da Organização
Mundial da Saúde (OMS) obser-
varam que a realidade é bem
mais complexa. Em suma, o re-
sultado dos levantamentos reali-
zados pelas entidades prova que
acabou o mundo em que os ricos
eram gordos e os pobres eram
magros.

Doenças relacionadas ao cora-
ção, aos pulmões, câncer, hiper-
tensão arterial e diabete já causa-
vam sérios danos à sociedade
nos países ricos por muitos
anos. Mas, alimentado pela ex-
plosão da obesidade, do consu-
mo de cigarros, de estilos de vida
sedentários e da má alimenta-
ção, o fenômeno também tomou
conta das agendas dos países
emergentes.

Segundo a OMS, das 57 mi-
lhões de mortes no mundo em

2008, 36 milhões foram causa-
das por essas doenças “não trans-
missíveis”.

Pesquisadores apontam que,
enquanto os países ricos contam
com uma quantidade cada vez
maior de leis contra o cigarro e
de outras que regulam a alimen-
tação e reduzem certos riscos
das bebidas alcoólicas, os países
em desenvolvimento ainda não
lidaram com esses assuntos de
forma eficiente. Além disso, es-
ses mercados emergentes se

transformaram nos principais al-
vos do marketing das empresas
do setor, diante da crise nos paí-
ses ricos e das limitações que
lhes foram impostas.

Negociação. Por meses, a
ONU e a OMS negociaram com
governos um texto para um acor-
do internacional. Mas, diante da
resistência da indústria, a pro-
posta da OMS de cortar em 25%
o número dessas mortes até
2025 foi abandonado.

O que vai à aprovação na ONU
hoje, portanto, não passa de uma
carta de boas intenções, segun-
do ativistas e médicos. “Todos
reconhecem que o problema
existe, mas ninguém está dispos-
to a fazer nada concreto para re-
verter essa tendência”, afirmou
Ann Keeling, presidente da
ONG NCD Alliance. “Misteriosa-
mente, muita coisa sumiu do pa-
pel na última revisão do texto”,
acusou.

A Noruega, por exemplo, ha-
via proposto que governos redu-
zissem ao máximo o consumo
de sal a apenas 5 gramas por dia.
A proposta foi vetada pela Euro-
pa, pelos Estados Unidos e pelo
Japão. “A Europa está nas mãos
da indústria da alimentação, que
bloqueou a proposta”, acusou
Graham MacGregor, presidente
da entidade Ação Mundial sobre
Sal e Saúde.

No setor do cigarro, a declara-
ção também não conta com ne-
nhum tipo de metas. O governo
americano foi o principal autor
do veto contra qualquer ação
mais drástica.

O Brasil também vinha lutan-
do há anos na OMS para evitar
que o açúcar fosse declarado co-
mo um produto perigoso à saú-
de, assim como países europeus
fizeram de tudo para evitar um
acordo sobre bebidas.

Para o Banco Mundial, porém,
prevenir essas doenças poderia
ser um fator fundamental para o
desenvolvimento de países mais
pobres. Segundo a entidade, paí-
ses do Leste Europeu correm o
risco de perder sua “próxima ge-
ração” para as doenças crônicas,
muitas causadas por conta do ál-
cool e do cigarro.

Empresas têm manual
para gerir biodiversidade

Falta transparência no
combate ao aquecimento

PLANETA

O Campo de Marte foi o cenário
para a chegada da Cruz e do íco-
ne da Jornada Mundial da Juven-
tude ontem, em São Paulo. Se-
gundo os organizadores, o even-
to, chamado de Bote fé, reuniu
cem mil pessoas durante todo o

dia, com mais de 25 bandas gos-
pel se revezando no palco.

A cruz chegou às 16h, durante
a missa presidida pelo cardeal ar-
cebispo de São Paulo, Dom Odi-
lo Pedro Scherer.

“O clima foi de alegria e havia
gente de todo o Brasil”, resumiu
Dom Tarcísio Scaramussa, bis-
po auxiliar de São Paulo e coorde-
nador do evento. Ele chama aten-
ção para o uso das novas tecnolo-
gias na aglutinação de jovens. “A
juventude está introduzindo a
Igreja Católica no mundo da in-

ternet e das redes sociais. O su-
cesso deste evento prova isso.”

A Jornada Mundial da Juventu-
de acontece no ano que vem, no
Rio de Janeiro. Para a estudante
Bianca Sales, 18, os jovens estão
mais motivados por isso. “O fato
da Jornada acontecer no Brasil
está fortalecendo os movimen-
tos”, crê a aluna da Fatec que
veio de São José dos Campos.

O técnico em eletrônica Bru-
no dos Santos, 18, morador do
Itaim Paulista, zona leste da capi-
tal, aprovou a programação. “Mi-
nha banda preferida, o Ministé-
rio Adoração e Fé, fez um show
de arrepiar”, resumiu o jovem.

A cruz seguiria para a catedral
da Sé no início da noite.
/KARINA NINNI

Católicos recebem
símbolos em São Paulo
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DOAÇÃO DE PESO

Indústrias fazem ONU abandonar meta de saúde
Plano de ação contra doenças relacionadas ao estilo de vida moderno é lançado hoje sem o objetivo de cortar em 25% o número de mortes até 2025

Um tigre-de-bengala (Panthera tigris tigris) doado pela
Fundação Coen descansa no Zoológico Nacional da Nicarágua,
em Manágua. A espécie corre perigo de extinção, mas ainda
pode ser encontrada na Índia, Bangladesh, Nepal e Butão.

É O ÍNDICE DA
NORUEGA, O MAIS
TRANSPARENTE

FINANCIADOR DO
CLIMA

Guaxinins em
um zoo em Za-
cango, México.
O local abriga
animais captu-
rados das
mãos de trafi-
cantes de dro-
gas, contraban-
distas de ani-
mais e donos
de circo. Entre
os ‘pets’
apreendidos
com líderes do
tráfico estão
tigres, leões,
panteras, lobos
e outros.

● Apenas boas intenções

Diabete. A cada 7 segundos, 1 pessoa morre por complicações

Jornada. Cruz peregrina chegou às 16h, durante missa presidida pelo arcebispo de São Paulo

52%

Pets do
tráfico
agora
no zoo

Cruz da Jornada Mundial
da Juventude, que será
realizada em 2013 no Rio,
chegou ontem à capital;
Cerimônia reuniu 100 mil

ANN KEELING
PRESIDENTE DA ONG
NCD ALLIANCE
“Todos reconhecem que o
problema (mortes causadas por
doenças como diabete) existe,
mas ninguém está disposto a
fazer nada de concreto para
reverter essa tendência.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




