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Os EUA vão estudar uma no-
va rota para o oleoduto Keys-
tone XL Canadá-Texas. O
atraso das obras foi uma vitó-
ria para ambientalistas, que di-
zem que o óleo cru retirado
das areias betuminosas
canadenses emite
grandes quantida-
des de gases-estu-
fa. A notícia foi
um golpe para
empresasquetra-
b a l h a m c o m
areias petrolíferas
e para a TransCana-
da Corp, que planejava
construir e operar o conduto.

Analistas dizem que um
atraso muito longo no início
das obras poderia matar o pro-

jeto de US$ 7 bilhões, pois obriga-
ria refinadores e transportado-
ras navais a buscar rotas alterna-
tivas para conseguir o óleo cana-
dense. Não se sabe que efeitos a
decisão terá sobre as relações en-

tre EUA e Canadá.
Uma fonte disse que
o estudo de uma nova

rota poderá levar de
12 a 18 meses, prote-
lando a decisão para
depois das eleições

presidenciais de no-
vembro de 2012. “É

uma grande vitória, pro-
vavelmente o maior presen-

te ambiental que o presidente
Obama nos deu”, disse Tony Ial-
lonardo, porta-voz da Federa-
ção Nacional da Vida Selvagem.

Afra Balazina

Para o alemão Matthias Staus-
berg, porta-voz do Pacto Global
da ONU, é preciso separar as
empresas que estão realmente
comprometidas em ter uma
atuação sustentável “daquelas
que tratam a responsabilidade
corporativa como um exercício
de relações públicas”.

O Pacto Global é uma plata-
forma que reúne companhias e
tenta promover práticas empre-
sariais mais sustentáveis com
base em dez princípios nas
áreas de meio ambiente, direi-
tos humanos, trabalho e comba-
te à corrupção. Empresas com
atividades poluidoras ou que se
baseiam em combustíveis fós-
seis, como a Petrobrás, também
participam da iniciativa.

Para Stausberg, boa parte do
mundo ainda depende do petró-
leo e as empresas do setor em-
pregam milhões de pessoas e
não vão desaparecer de um dia
para o outro. “Não há nenhuma
empresa no mundo que possa
dizer que é completamente sus-
tentável”, diz ele, que participa
no sábado do Fórum Global de
Sustentabilidade do festival de
música SWU.

● Quantas empresas estão enga-
jadas hoje no Pacto Global da
ONU e quantas são do Brasil?
No momento, temos cerca de

6,5 mil participantes corporati-
vos em 135 países. Desse total,
265 dos signatários são do Bra-
sil, o que torna os empresários
brasileiros um dos maiores gru-
pos na iniciativa.

● Antes, as empresas faziam
marketing com ações de respon-
sabilidade social. Hoje, usam as
ações de sustentabilidade para
publicidade. Como avalia isso?
É importante separar as empre-
sas que estão realmente com-
prometidas com negócios sus-
tentáveis e mudanças positivas
daquelas que tratam a responsa-
bilidade corporativa como um
exercício de relações públicas.
Felizmente, ONGs e o público
em geral têm exposto as empre-
sas cujos compromissos não
são sinceros. Está mais difícil
encobrir negócios questioná-
veis com o trabalho superficial
de relações públicas.

● É um paradoxo uma empresa
como a Petrobrás, que tem lucro
com base em combustível fóssil,
fazer parte do Pacto Global?
Apreciamos muito a liderança

da Petrobrás em nossos avan-
ços no Brasil e além. Mas a ver-
dade é que a sustentabilidade é
um objetivo de longo prazo. De
fato, não há nenhuma empresa
no mundo que possa dizer que
é completamente sustentável.
Além disso, boa parte do mun-
do depende de combustíveis
fósseis. Mais de 1,4 bilhão de
pessoas não têm acesso à ener-
gia, e as projeções indicam que
a demanda deve dobrar nos pró-
ximos anos. É a realidade com a
qual temos de conviver. De
acordo com essas tendências,
temos de trabalhar com todas
as fontes de energia, enquanto
continuamos nos esforçando
para melhorar a eficiência ener-
gética e aumentar a participa-
ção de energias limpas. O Brasil
já é um líder nessa área. Outro
ponto importante é que empre-
sas de gás e petróleo empregam
milhões de pessoas e investem
significativa quantidade de capi-
tal. Elas não vão desaparecer de
um dia para o outro. O Pacto
Global trabalha ativamente
com elas para garantir que suas
operações sejam mais sensíveis
aos desafios ambientais e so-
ciais e para ajudá-las a reduzir
seus impactos negativos.

● O que falta para as empresas
serem mais atuantes?
Em muitos casos, ações trans-
formadoras e soluções por par-
te das empresas com a capacida-
de de causar impactos profun-
dos na áreas como eficiência
energética, redução de emis-
sões e segurança hídrica já exis-
tem. Mas, atualmente, elas não
são apoiadas de forma a permi-
tir que sejam realizadas.

● Qual é a importância de abor-
dar essas questões em eventos
como o SWU?

No fim das contas, a sustenta-
bilidade realmente “começa
com você”. São as nossas vi-

sões, escolhas e preferências
que decidem o sucesso ou falên-
cia de um negócio, levam ao de-
senvolvimento de produtos e
podem mover mercados intei-
ros. No entanto, na maioria das

vezes, as pessoas ficam muito
passivas, há uma falta de cons-
ciência. Precisamos atingir es-
se vasto público e o SWU pare-
ce uma excelente oportunidade
para isso.

PLANETA

NOVA YORK

Três pessoas com danos cere-
brais graves consideradas em es-
tado vegetativo irreversível mos-
traram sinais de consciência ple-
na quando testadas com um mé-
todo mais barato de medir ondas
cerebrais. Especialistas dizem

que as descobertas, se puderem
ser reproduzidas, podem mudar
as normas de tratamento.

Pesquisadores tinham detec-
tado atividades cerebrais respon-
sivas e significativas nesse tipo
de paciente por meio de resso-
nância magnética. Mas o novo es-
tudo, da revista The Lancet, é o
primeiro a demonstrar que si-
nais claros de conhecimento
consciente podem ser detecta-
dos por um aparelho de eletroen-
cefalograma (EEG). Estima-se
que 25 mil americanos com da-
nos cerebrais vivem em estado
vegetativo.

“Não se deve introduzir algo
assim na prática clínica rotineira
até que testes mais amplos em
várias clínicas confirmem seu va-
lor”, disse Joseph Giacino, dire-
tor de neuropsicologia de reabili-
tação no Hospital Spaulding.
“Mas parece que há não apenas
um pouco, mas muita consciên-
cia” em pacientes considerados
não responsivos, completou.

Os esforços para estabelecer
se um paciente tem consciência
são angustiantes para os paren-
tes. O caso de Terri Schiavo, uma
mulher da Flórida que se tornou
não responsiva após uma parada
cardíaca e foi privada de suporte
vital em 2005, tornou-se um ca-
so controverso. Médicos dizem
que é improvável que o teste de
EEG teria mudado o diagnóstico
no seu caso.

A equipe da pesquisa, chefiada
por Damian Cruse e Adrian
Owen da Universidade de Ontá-
rio Ocidental, deu instruções

simples a 16 pessoas em esta-
dovegetativo: toda vez que ou-
vir um bip, imagine-se fechan-
do a mão direita. Os sujeitos
receberam essa tarefa e outra
– se ouvir um bip, mexa os de-
dos dos pés – e foram submeti-
dos a 200 repetições.

Em pessoas saudáveis que
executaram essas instruções,
o EEG captou um padrão cla-
ro no córtex pré-motor; o si-
nal elétrico associado à mão
foi distinto do sinal associado
aos dedos do pé. Os cérebros
das três pessoas “vegetati-
vas” tiveram o mesmo resulta-
do. “Isso é cerca de 20% do
grupo de pacientes produzin-
do respostas idênticas às de
voluntários saudáveis”, disse
Owen. “Acho que isso é um
forte sinal de nossa incapaci-
dade de diagnosticar correta-
mente pessoas em estado ve-
getativo.” / NYT. TRADUÇÃO DE

CELSO PACIORNIK

QUEM É

Com 3 semanas, Nadira, uma anta-da-malásia
(Tapirus indicus), dá as primeiras voltas pelo zoo
de Edimburgo, Escócia. Ela é o quarto bebê do
casal Sayang e Ka. A espécie é considerada rara.

ASSENTAMENTOS BACIA DE CAMPOS
Incra assina termo para
reduzir desmate no PA

Chevron registra
vazamento de óleo

EUA decidem pesquisar nova
rota para oleoduto Canadá-Texas

}

Estudo revela sinais
de consciência em
pacientes vegetativos

RARA E CURIOSA

Pela primeira vez, o Instituto Na-
cional de Reforma Agrária (In-
cra), responsável pela gestão am-
biental de áreas de assentamen-
to, compromete-se a trabalhar
pelo fim do desmatamento no
Pará. O órgão assinou, em Mara-
bá, o Pacto pelo Fim dos Desma-
tamentos e Queimadas Ilegais,
com a prefeitura e a ONG TNC.

A inclusão dos assentamentos
no Cadastro Ambiental Rural
(CAR) é essencial para reduzir o
desmatamento, dizem especia-
listas. A medida vai garantir mo-
nitoramento sobre o desmata-
mento em áreas de reforma agrá-
ria. Depois que o CAR regula-
mentou áreas privadas, os assen-
tamentos passaram a responder
por 61% do desmatamento em
Marabá.

Um vazamento de óleo da
Chevron Brasil foi registrado
anteontem na Bacia de Cam-
pos, a 120 quilômetros da cos-
ta do Espírito Santo. Ainda
não se sabe a proporção do aci-
dente, que aconteceu no cam-
po de Frade e pode ter sido
causado por uma falha geoló-
gica. A Chevron está traba-
lhando na contenção do mate-
rial e diz não acreditar que o
óleo chegará à costa.

Umafonte do setor petrolei-
ro que teve acesso à notifica-
ção do acidente afirmou que o
volume vazado foi pequeno. A
falha geológica estaria a 150
metros do poço que estava
sendo perfurado. / KARINA

NINNI, ROBERTA PENNAFORT e

KELLY LIMA, com AGÊNCIAS

● A gerente de sustentabilidade
do SWU, Ingrid Francini, afirma
que neste ano a maior parte da
energia elétrica do festival será
limpa, proveniente de hidrelétri-
cas. Foi feita uma parceria com a
CPFL Energia e, durante os dias
do evento, a empresa realizará

manobras em seus circuitos de
distribuição para que o abasteci-
mento ocorra por uma rede elétri-
ca exclusiva.

Duas empresas cuidarão da
coleta do lixo no evento, com um
total de 740 pessoas. Segundo
ela, o local terá cestos para lixo
orgânico – que será enviado para
compostagem – e outros para o
lixo sólido, que será mandado
para uma cooperativa de Paulí-
nia. Os cooperados farão a sepa-
ração do material.

No ano passado, foram recicla-
das 700 mil latas de alumínio e
um total de 35 toneladas de resí-
duos. O tempo de banho das pes-
soas que ficarão no camping foi
limitado a sete minutos. Depois
disso, o chuveiro desliga.

Uma questão que ainda não foi
possível reduzir é o uso de copos
plásticos. De acordo com ela, o
uso de material como fécula de
mandioca, mais sustentável que
o plástico, seria inviável economi-
camente. / A.B.

✽ É o porta-voz do Pacto Glo-
bal das Nações Unidas, iniciati-
va que reúne em-
presas de mais
de 130 países.
Natural da Ale-
manha, é mes-
tre em Comunica-
ção e está na ONU
desde 2002.

REPRODUÇÃO

Uma tartaruga-verde (Chelonia mydas) descansa na areia enquanto um
surfista sai do mar na praia de Haleiwa, na costa norte de Oahu, Havaí.
Ela é classificada pela IUCN como espécie em perigo de extinção.

ENTREVISTA

LEONARDO SOARES/AE

Espaço para todos

Usando um método mais
barato, pesquisadores
observaram reações
iguais às de pessoas
saudáveis em 3 pacientes

‘Nenhuma empresa é
totalmente sustentável’

O Senado da Austrália aprovou ontem uma lei que, a partir de dezembro
de 2012, proíbe logotipos de marcas de cigarro nos maços, que terão
design semelhante. O governo se diz disposto a uma batalha judicial.

Matthias Stausberg, porta-voz do Pacto Global da ONU

Na Austrália, maços sem logotipos

DAVID CHESKIN/AP

YURIKO NAKAO/REUTERS

US$ 7 BI

Festival terá
energia limpa
e reciclagem

Limpeza. Na edição do ano passado do festival, em Itu, 700 mil latas foram para a reciclagem

É O VALOR DO
PROJETO DO
OLEODUTO

CANADÁ-TEXAS

O alemão Stausberg
afirma que a
sustentabilidade nas
empresas deve ser um
objetivo a longo prazo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




