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‘Rio+20 deverá admitir fracasso histórico’
Economista Jeffrey Sachs afirma que países ricos abandonaram liderança na agenda climática e que não há respostas para crise ambiental

}PLANETA
NOVA AQUISIÇÃO

Conrad Schmitt, do Miami Zoo, nos EUA,
com um raro filhote de leopardo-nebuloso
em seus ombros; o animal tem cinco meses de
idade e será exposto ao público daqui um mês.

Amazônia
precisa de
solução global

José Maria Tomazela
SOROCABA

O governo de São Paulo tenta res-
tabelecer o Mosaico de Unida-
des de Conservação da Jureia, en-
tre Peruíbe e Iguape, no litoral
sul do Estado, que teve sua cria-
ção anulada pela Justiça. Um no-

vo projeto de lei será enviado à
Assembleia Legislativa.

De acordo com a Fundação
Florestal, órgão da Secretaria Es-
tadual do Meio Ambiente, o pro-
jeto prevê uma nova categoriza-
ção de parte da atual Estação
Ecológica para duas Reservas de
Desenvolvimento Sustentável,
o que possibilitará a permanên-
cia de comunidades tradicionais
que hoje residem e dependem
destes territórios. Toda a área
tem 79,8 mil hectares.

Representantes dos morado-
res são contrários à proposta ale-
gando que ela atende apenas

duas das doze comunidades tra-
dicionais que vivem na reserva, a
Barra do Una e a Despraiado. As
demais – Grajaúna, Rio Verde,
Guarauzinho, Rio das Pedras,
Barro Branco, Tocaia, Itinguçu,

Cachoeira do Guilherme, Rio
Comprido e Praia da Jureia, com
mais de 200 famílias – teriam de
abandonar seus territórios, que
são áreas de uso histórico, afir-
ma Dauro Marcos do Prado, pre-

sidente da União dos Moradores
da Jureia (UMJ). A entidade cole-
ta assinaturas pela internet em
petição pública contra a retirada
dos moradores.

De acordo com Prado, o objeti-
vo é suspender um programa fi-
nanciado pelo Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID)
que prevê a realocação dos mora-
dores. As comunidades caiçaras
querem ainda a delimitação e o
reconhecimento dos territórios
tradicionais.

Elas também se insurgem con-
tra a ação civil do Ministério Pú-
blico que exige o esvaziamento
da Estação Ecológica da Jureia,
com a retirada dos ocupantes.
“Quando a reserva foi criada,
não se atentou para o fato de que
havia moradores no interior da
área”, disse. O presidente da As-
sociação dos Jovens da Jureia
(AJJ), Anderson Carneiro, que
também assina a petição, conta
que seus avós Onésio Prado, de

80 anos, e Nanci do Prado, de 72,
nasceram e ainda vivem na co-
munidade Grajaúna.

Atuação. A Fundação Florestal
alega que o projeto contempla fo-
cos de ocupação tradicional, que
demandam esforços para a con-
servação de seus modos de vida
nos aspectos histórico e cultu-
ral, e ainda a preservação de um
dos mais importantes remanes-
centes da Mata Atlântica do Esta-
do, caracterizado pelo alto índi-
ce de fragilidade e pressão.

O órgão informou que, em
cumprimento a determinações
judiciais, tem adotado medidas
no sentido de promover a deso-
cupação e demolição de benfeito-
rias no interior da Estação Ecoló-
gica da Jureia, “apenas daqueles
ocupantes não tradicionais que
não têm na área em questão a sua
fonte de subsistência. Ao contra-
rio, são ocupantes causadores
de inúmeros danos ambientais”.

Área de conservação
na Jureia divide
governo e moradores
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O economista Jeffrey Sachs
também alertou, no debate na
ONU, para o “enorme estres-
se” que atinge a floresta ama-
zônica. “Localmente, há pres-
são da agricultura, do desma-
tamento, do desejo de cons-
trução de infraestrutura.”

“Há momentos em que pa-
rece que o desmatamento na
Amazônia começa a ser con-
trolado. Mas são fases e de-
pois vemos novas explosões”,
disse. Para ele, a pressão so-
bre a Amazônia não vem mais
apenas de fatores locais.

“Mesmo se houver uma in-
terrupção no desmatamento,
a região continuará sofrendo.
Existe o risco de que haja uma
diminuição importante das
chuvas, o que pode aumentar
a incidência de incêndios e
um risco ainda maior de des-
matamento”, disse.

Sachs também destaca a
mudança na percepção sobre
o papel da Amazônia. “Na pri-
meira reunião sobre meio am-
biente, a constatação era de
que a floresta poderia nos sal-
var. Hoje, o que sabemos é
que nenhuma região pode
mais salvar o mundo sozinha,
nem a Amazônia. Por isso, o
Brasil precisa gritar e pedir
que haja uma solução global.
Mas, claro, não vai bastar ape-
nas apontar dedos aos culpa-
dos. Cada um terá de assumir
sua responsabilidade”, disse.

O Brasil tem hoje uma lei
que estabelece uma redução
de 80% no desmatamento da
Amazônia e de 40% no desma-
tamento do Cerrado até
2020. Mas, apesar de ter assu-
mido uma meta nacional de
cortar as emissões de gases-
estufa entre 36% e 39% até
2020, em relação ao que emiti-
ria se nada fosse feito, o País
defende nas reuniões interna-
cionais que apenas os países
industrializados devem ter
compromissos obrigatórios.

Cerca de 200 famílias
de comunidades caiçaras
defendem permanência
em reserva ecológica;
projeto prevê realocação
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Enquanto governos e autori-
dades tentam convencer o
mundo de que a reunião no
Brasil em 2012 sobre o clima
(Rio+20) terá um papel funda-
mental para encontrar uma
solução para os problemas do
planeta, o economista Jeffrey
Sachs abandona a diplomacia
e faz uma dura constatação: o
encontro no Rio de Janeiro de-
ve servir para admitir duas dé-
cadas de fracassos no campo
ambiental e deve ser a oportu-
nidade para o mundo reconhe-
cer que não tem uma resposta
para a crise.

O alerta do professor da
Universidade Columbia, con-
siderado pela revista Time Ma-
gazine uma das pessoas mais
influentes do mundo, foi feito
durante um debate da ONU
com um grupo restrito de ne-
gociadores, ONGs e diploma-
tas. O Estado foi o único jor-
nal presente.

O que esperar de Rio+20. “A
conferência deve deixar claro
que perdemos 20 anos na
agendaclimática mundial. Ho-
je, as emissões de gases de efei-
to estufa são maiores, há uma
aceleração da perda da biodi-
versidade e da desertificação.
A reunião, portanto, não será
para marcar um sucesso, mas
reconhecer um fracasso histó-
rico”, disse o acadêmico.

“Todos queremos que es-
sas cúpulas terminem em um
grande sucesso, com progres-
sos e com governos dizendo
que fizemos a agenda avan-
çar. Todos querem tirar a foto
de família entre os líderes.
Mas não querem enfrentar a
realidade”, disse. “Gostamos
mais das ilusões. Mas chegou
o momento de falar a verda-
de. Temos de entender que o
processo negociador fracas-
sou, que não há uma agenda.”

Sachs faz uma comparação
com a Rodada Doha da Orga-
nização Mundial do Comér-
cio. “Há onze anos líderes fi-
cam dizendo que a Rodada
Doha precisa ser concluída.
Mas temos de chamar as coi-
sas da forma que são. Doha
morreu.”

Papel de Obama. Sachs não
disfarça sua frustração total
com a política ambiental de
Barack Obama. “Os Estados
Unidos entraram em colapso
como líder mundial e se trans-
formaram em um obstáculo
para qualquer acordo na área
ambiental.”

O motivo, para ele, é o
lobby da indústria de energia
nos Estados Unidos. “Essa é a
maior crise de governança do
mundo. O lobby da indústria
venceu Obama. As empresas
de petróleo financiam os polí-

ticos republicanos no Congres-
so. Os democratas são financia-
dos pelo lobby do carvão. Em 20
anos, os Estados Unidos não fize-
ram nada na agenda climática e
os interesses das empresas aca-
baram dominando.”

“O lobby que custa por ano
US$ 50 bilhões financiou estu-
dos fraudulentos, versões anti-
científicas e de extrema-direita
no Congresso americano. Hoje,
temos um sistema corrupto e o
Congresso está nas mãos dos
maiores poluidores do mundo.”

Por isso, na avaliação de

Sachs, Washington vai barrar
qualquer acordo que preveja me-
canismos para o financiamento
do combate ao clima. “Não há
condições de pedir que os Esta-
dos Unidos liderem o processo
de negociação.”

Europa em crise. O problema,
segundo ele, é que a ausência dos
Estados Unidos como líder não
deu lugar a um outro grupo de
países. A Europa, em crise, tenta
resgatar sua economia primeiro.
“Já a China não vai assumir esse
papel, já que estima que são os

americanos, com um PIB per cap-
ta bem superior a de um chinês,
quem deve fazer os maiores es-
forços. Não há ninguém preen-
chendo o vácuo. Não existem
mais líderes globais.”

Economia verde. Sachs estima
que o mundo precisa insistir em
ampliar o debate técnico sobre a
questão climática, e deixar nesse
momento as barganhas políticas
de lado. “Precisamos de novas
tecnologias e para muitos casos
ainda não temos respostas.”

Sachs aponta que a expansão

do etanol de milho “não faz qual-
quer sentido” e que outras tecno-
logias renováveis ainda não são
economicamente viáveis. Ele de-
fende que debate nuclear preci-
sa se tornar mais estruturado.

Outro problema é a questão
do financiamento da transição
para uma economia verde. “Em
2009, os países ricos promete-
ram que destinariam US$ 100 bi-
lhões para lutar contra as mudan-
ças climáticas. Até hoje, nenhum
um só centavo foi depositado e
duvido que veremos esse dinhei-
ro no curto prazo. Isso foi só um

show para chamar a atenção
do mundo e mostrar que algo
estava sendo feito”, apontou.

“Temos de entender e falar
a verdade sobre o tamanho do
desafio que o planeta enfren-
ta. O maior perigo é acharmos
que existem respostas fáceis.
Não, elas não existem”, defen-
deu. “Hoje, as emissões de
CO2 são duas vezes maiores
que o ideal. Até 2050, se nada
for feito, vão se multiplicar
por quatro. Isso exigirá recon-
figurar todo o sistema energé-
tico do planeta.”

Preservada. Área de Mata Atlântica na reserva da Jureia

FM 92,9 – AM 700
Acompanhe o Planeta

Estadão, sexta-feira às 14h30

DIVERSÃO SEM HORA  

PARA ACABAR.

ISSO É ROYAL.

*Valor com o câmbio referencial de 11/11/2011 de US$ 1 = R$ 1,82. O preço varia conforme o câmbio da data da compra. Tarifa de R$ 922,00 em cabine externa dupla, categoria Y, referente ao cruzeiro de 3 noites no navio 

Splendour of the Seas®, saída em 15/12/2011 (limite de 10 cabines para esta promoção), exclusivamente parte marítima. Não inclui NCCF (Non-Comissionable Cruise Fare) nem taxas de qualquer natureza. **Promoção 2º 

hóspede grátis válida até 5/12/2011 para pagamento somente da tarifa. Taxas e seguro deverão ser pagos por pessoa. ***Promoção 3º e 4º hóspedes grátis válida para crianças que tenham até 11 anos na data do embarque. 

****Tarifa sênior válida exclusivamente para cabines onde haja um hóspede maior de 55 anos. Entrada de 20% e parcelamento em até 10x sem juros no cheque ou nos cartões Visa, Mastercard, Amex ou Diners (sujeitos 

à aprovação de crédito). Preços e condições promocionais sujeitos à disponibilidade em cada saída e alteração sem prévio aviso. Consulte nossas condições gerais no site www.royalcaribbean.com.br

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

Se o jantar é o início da noite, que tal um espetáculo musical 

depois da sobremesa? Os casais podem curtir um clima 

romântico em um de nossos bares ou se divertir no Casino 

Royale. Depois de tudo isso, a música continua em nossa boate.  

A bordo da Royal Caribbean, a diversão não tem hora para acabar.

CONSULTE SAÍDAS COM CONDIÇÕES ESPECIAIS

GRÁTIS** TARIFA
SÊNIOR****GRÁTIS***

crianças até 11 anos 

ACIMA DE 
55 ANOS 

3º E 4º
HÓSPEDES 

2º 
HÓSPEDE 

MINICRUZEIRO 
DE 3 NOITES
Entrada a partir de R$ 184,40 

R$ 73,76*

MINICRUZEIROS DE 3 E 4 NOITES
Dezembro, Fevereiro, Março e Abril

Splendour of the Seas® 
e Vision of the Seas®
Saindo de Santos e visitando  

destinos como Búzios,  

Cabo Frio, Ilhabela 

e Porto Belo.

SE

GUNDO HÓSPED
E

**

EM CABINE EXTERNA DUPLA 

Agaxtur

(11) 3067-0900
www.agaxtur.com.br

Viagens Visual

(11) 3235-2030
www.visualturismo.com.br

Nascimento

(11) 3156-9944
www.nascimento.com.br

Marsans

(11) 2163-6800
www.marsans.com.br
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




