
Trilha para observar
pássaros é inaugurada

PLANETA
QUEIMA DA CANA UBATUBA (SP)

A Petrobrás afirmou em nota
que o afloramento de óleo de-
tectado no domingo no Cam-
po de Roncador não tem ori-
gem na Bacia de Campos, on-
deforam registradosvazamen-
tos em novembro e março.

Segundo a companhia, aná-
lises mostram que as gotícu-
las coletadas têm característi-
cas semelhantes a um tipo de
fluido usado na perfuração de
poços. A estatal disse que não
se trata de óleo proveniente
de reservatório produtor de

Roncador ou de qualquer outro
petróleo produzido na bacia. A
origem do fluido ainda é investi-
gada pela empresa.

Chevron. O Tribunal Regional
Federal da 2.ª Região negou pedi-
do para suspender as atividades
das petrolíferas Chevron e Tran-
socean no Brasil. O pedido, feito
pelo Ministério Público Federal
(MPF) após o vazamento de no-
vembro de 2011, já havia sido ne-
gado em 1ª instância. O MPF re-
correu e, em decisão publicada
anteontem, o desembargador fe-
deral Guilherme Diefenthaeler
confirmou a decisão.

A Chevron e a Transocean são
processadas pelo vazamento de
2,4 mil barris de petróleo no
Campo do Frade. Também foi pe-
dida uma indenização de R$ 20
bilhões pelos danos ambientais.

Liminar da Justiça Federal de
Marília (SP) obriga a Compa-
nhia de Tecnologia de Sanea-
mento Ambiental (Cetesb) a exi-
gir o estudo prévio de impacto
ambiental para autorizar a quei-
ma controlada da palha de cana-
de-açúcar na região. A decisão,
do juiz Alexandre Sormani, da 1.ª
Vara Federal, atinge uma das
principais regiões produtoras de
cana do Estado. Conforme a Se-
cretaria de Estado do Meio Am-
biente, 38% dos canaviais da re-
gião ainda são colhidos com o
uso do fogo controlado para a eli-
minação da palha. No Estado, o
índice é de colheita com fogo é
de 35%, o que equivale à queima
anual de 1,8 milhão de hectares.

Justiça exige estudo
de impacto ambiental

Óleo vazado
não é de
Roncador,
diz Petrobrás

}
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O embaixador André Corrêa do
Lago, negociador-chefe da dele-
gação brasileira para a Rio+20,
disse que a reeleição de Barack
Obama nos EUA “talvez seja
mais importante” que a presen-
ça do americano na conferência.

“ÉóbvioqueapresençadoOba-
ma seria muito bem-vinda. Mas
não há nenhum analista que não
saiba que a prioridade absoluta
dopresidenteObamanomomen-
to é tratar da sua reeleição”, disse

em seminário para jornalistas.
A presidente Dilma Rousseff

conversou com Obama em Wa-
shington nesta semana e reite-
rou o convite para a conferência.
Ela defendeu indiretamente a
reeleição do americano: “Nós
saudamos a melhoria ocorrida
nos EUA. Tenho certeza de que
esta será uma tônica nos próxi-
mos meses e anos, sob a lideran-
ça do presidente Obama”.

Para Corrêa do Lago, é “evi-
dente” que Obama daria segui-
mento a decisões da Rio+20

“com muito mais empenho”
que um representante do Par-
tido Republicano. “O gover-
no do presidente Obama, de
maneira muito transparente
e direta, disse desde o início
que fortalecia o multilateralis-
mo, e a Rio+20 é uma reunião
multilateral.”

G77. Hoje e amanhã, negocia-
dores de 45 países do G77 se
reúnem no Rio para discutir
temas do rascunho zero do do-
cumento que será levado à
Rio+20. Após o último encon-
tro na sede das ONU, em mar-
ço, ONGs criticaram a retira-
da de temas relacionados aos
direitos humanos da pauta da
Rio+20.

BRASÍLIA

A presidente Dilma Rousseff
prorrogou por mais 60 dias o de-
creto que impede multas e san-
ções a desmatadores e a produto-
res que não aderirem a progra-
mas de regularização ambiental.

É a quarta vez que o decreto
que anistia desmatadores é pror-
rogado pelo governo. A última
prorrogação foi de quatro me-
ses, assinada em dezembro. O
prazo de anistia venceu ontem.
O decreto será publicado em edi-

ção extra do Diário Oficial.
A prorrogação foi necessária

para aguardar, mais uma vez, a
votação do Código Florestal, em-
perrada na Câmara. Ontem,
mais uma reunião de negociação
sobre o Código foi realizada no
Planalto, com a ministra-chefe
das Relações Institucionais, Ide-
li Salvatti, do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, das Cidades
Agnaldo Ribeiro, da Agricultura,
Mendes Ribeiro. Após a reunião,
o relator do novo Código Flores-
tal, deputado Paulo Piau (PMDB-

MG), defendeu a prorrogação
do decreto. “É absolutamente
necessária. Senão você deixa ao
Brasil inteiro vulnerável.”

Piau também disse que será
possível votar o texto na Câmara
no dia 24. “O ponto alto é que
temos de achar um caminho de
entendimento, um acordo que
pode ser a posteriori. Isso é im-
portante para buscar os cami-
nhos de proteger o pequeno (pro-
dutor)”, disse o deputado, ao
deixar o Planalto. / TÂNIA

MONTEIRO e RAFAEL MORAES MOURA

● No encontro em Haia, que con-
tinua hoje, Zukang clamou aos
empresários que levem suges-
tões e soluções para a Rio+20.

Segundo Jean-Guy Carrier,
secretário-geral da Câmara Inter-
nacional de Comércio, um dos
organizadores do evento, a princi-
pal demanda é por ações multila-
terais com os governos. “O setor
já investe em formas mais sus-
tentáveis. A última estimativa é
de cerca de US$ 100 bilhões por
ano em tecnologia verde em paí-
ses em desenvolvimento. Mas
seria mais efetivo se houvesse
mais atenção a questões como
barreiras para a importação de
tecnologias, serviços, etc. O mer-
cado espera que os governos to-
mem medidas que diminuam in-
certezas e apontem prioridades.
Não está esperando mais dinhei-
ro, mas mais comprometimento
político para tomar decisões, pa-
ra chegar a um acordo climático,
por exemplo.” / G.G.

Uma nova trilha para observa-
ção de pássaros foi inaugura-
da na Praia de Itamambuca,
em Ubatuba. A trilha conta
com placas de identificação,
painéis com fotos e nomes das
principais espécies da região,
além de comedouros ao longo
da Avenida Itamambuca. Por
causa da enorme diversidade
de espécies no município, a
proposta é oficializar os pon-
tos de observação entre os ro-
teiros oficiais que serão ofere-
cidos durante a Copa de 2014.
Ubatuba está em uma das re-
giões mais íntegras da Mata
Atlântica. / SABRINA VALLE,

FÁBIO GRELLET, JOSÉ MARIA

TOMAZELA e REGINALDO PUPO

‘Reeleição de Obama vale
mais que vinda ao evento’

Anistia a desmatador é
prorrogada pela 4ª vez

A REPÓRTER VIAJOU

A CONVITE DO

GOVERNO HOLANDÊS

ONU é alvo de críticas sobre a Rio+20
Agenda ampla da conferência para o desenvolvimento sustentável e falta de objetivos mais específicos são problemas apontados

ESTREIA DOS PORQUINHOS

Na GREENPEACE
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Na Terra do Fogo, extremo sul da Argentina, há o risco de a colheita
excessiva da turfa – vegetal parcialmente decomposto e rico em
carbono – ameaçar esse recurso, afirmam engenheiros do país.

Turfa em perigo

Giovana Girardi
ENVIADA ESPECIAL / HAIA

O secretário-geral da ONU pa-
ra a Rio+20, o chinês Sha Zu-
kang, respondeu ontem a críti-
cas de que a agenda da confe-
rência para o desenvolvimen-
to sustentável está muito am-
pla e faltam objetivos mais es-
pecíficos que a tornem um
evento com mais peso.

Segundo ele, negociações an-
teriores ao evento tentarão con-
centrar mais os pontos. Ele diz
que já estará “razoavelmente fe-
liz” se for possível alcançar um
acordo sobre o estabelecimento
dos chamados “objetivos do de-
senvolvimento sustentável” pa-
ra valerem a partir de 2015.

Daqui a três anos expira o pra-
zo fixado em 2000 para que o
mundo cumpra os Objetivos do
Milênio, que miravam principal-
mente a erradicação da pobreza
nos países em desenvolvimento.
A ONU e diversas nações defen-
dem um novo pacote de metas
mais amplas para todos os países.

“Se conseguirmos assegurar
esses objetivos, que eles cubram
áreas críticas e decidirmos traba-
lhar com indicadores para moni-
torara implementação desses ob-
jetivos, teremos grandes deci-
sões”, afirmou, após um evento
em Haia (Holanda) para incenti-
var a participação do setor em-
presarial na Rio+20. Com esse
mandato, diz, a Assembleia-Ge-
ral da ONU poderia depois traba-
lhar com os detalhes.

Mas seria preciso acordar tam-
bém uma instituição que vá im-
plementar esse plano. A princi-
pal proposta, encampada pelo
Brasil, é de criar um conselho de
desenvolvimento sustentável.
“Vinte anos atrás, concordamos
em criar a comissão para o desen-
volvimento sustentável, mas as

pessoas perderam o interesse.
Precisamos de uma instituição
forte, cujo principal trabalho se-
ja integrar os desenvolvimentos
econômico e social, com prote-
ção ambiental. Nos últimos 20
anos vimos um rápido desenvol-
vimento econômico, mas à custa

do ambiente.”
Zukang lembra que desde a

Rio 92 o mundo só se tornou
mais insustentável. “A popula-
ção aumentou, o consumo não
sustentável cresceu, houve enco-
lhimento dos recursos naturais.
Por isso essa conferência tem

grande importância histórica.”
Zukang também defendeu

que a conferência aponte para o
que ele chamou de “três palavras
magicas”: integração (das três di-
mensões do desenvolvimento
sustentável), implementação
(das decisões, do que já foi acor-
dado em outras reuniões) e coe-
rência.

Nesse útimo aspecto, ele lem-
brou o fato de que há várias insti-
tuições que de algum modo li-
dam com ambiente, mas de mo-
do separado e sem muito peso.
Nem mesmo o Pnuma, o progra-
ma das Nações Unidas para o am-
biente, apresenta um grande de-
sempenho, e muitos sugerem
que ele seja transformado em
uma agência com a força, por
exemplo, da OMS.

Sem tomar partido sobre se es-
sa deve ser a decisão, apenas pe-
diu coerência. “Precisamos fazê-
las trabalhar juntas. Ou ao me-

nos coordenadas”, diz.
“A Rio 92 criou três bebês: as

conferências do clima, da biodi-
versidade e da desertificação,
mas elas não atuam juntas como
irmãs. A fragmentação é um dos
grandes problemas que temos
de resolver.”

De acordo com o secretário-
geral, já estão confirmados 135
chefes de Estado para a conferên-
cia. O que pode não significar su-
cesso nas negociações.

Segundo ele, na última reu-
nião preparatória, no final de
março, alguns países – que ele
não quis nomear – deram sinais
de querer voltar atrás em ques-
tões concordadas há 20 anos. “Is-
so pode ser um problema enor-
me. É traição. Foram criados
compromissos e eles não que-
rem honrá-los. De repente, não
se pode mais confiar neles.”

Nova fase. Ben Knapen, minis-

tro dos Assuntos Europeus e
Cooperação Internacional na
Holanda, pediu, no discurso de
abertura da consulta internacio-
nal a empresas e indústrias que
ocorre em Haia, em preparação
para a Rio+20, para todos agirem
juntos para abrir a nova fase em
busca do desenvolvimento sus-
tentável. “Queremos ver respon-
sabilidade da sociedade civil e
das empresas sobre essas ques-
tões. Não é algo que podemos de-
legar aos governos, porque des-
se modo eles terão de fazer valer,
mas isso só funciona quando as
pessoas, as organizações e o se-
tor privado se sentem compro-
metidos a agir de acordo com o
bem comum.”

Empresários
são chamados
a dar sugestões

Cobrança. Na Holanda, membros da ONG ambientalista Greenpeace usaram réplica do Cristo Redentor para lembrar a Rio+20

Filhote de potamóquero-vermelho (Potamochoerus
porcus) de 2 semanas de idade foi exibido anteontem
com mais três irmãos em um zoológico de San Diego
(EUA). A espécie vem da África subsaariana.

Zukang. Objetivos
devem ser estabelecidos

ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS

● Esperança
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BEN KNAPEN
MINISTRO DOS ASSUNTOS
EUROPEUS E COOPERAÇÃO
INTERNACIONAL NA HOLANDA
“A conferência (Rio+20)
deveria ser um passo
importante para
alcançarmos essa
nova instituição que
vai conduzir ao
desenvolvimento
sustentável e a uma
economia verde internacional.”

FM 92,9 – AM 700
Acompanhe o Planeta

Estadão, sexta-feira às 14h30
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




