
Marcada para 20 a 22 de junho
no Rio de Janeiro, a Rio+20,
Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sus-
tentável ainda está à procura
de um foco. O primeiro esboço
da declaração final, chamada
“O Futuro que queremos”, con-
siderado o documento mais im-
portante que deve sair da confe-
rência, recebeu críticas de to-
dos os lados. Ambientalistas,
empresários e governos consi-
deraram o texto de 19 páginas e
128 artigos vago e fraco.

Os membros da comissão na-
cional que discute a Rio+20
afirmam que é preciso maior
detalhamento dos objetivos de
desenvolvimento sustentável
no documento. “É um docu-
mento genérico, uma espécie
de colcha de retalhos das 650
sugestões apresentadas por di-
versos países”, diz Aron Be-
linky, da ONG Vitae Civilis e re-
presentante da sociedade civil
brasileira para a Rio+20.

Na quinta-feira, 8, a comis-
são se reunirá para apresentar
novas sugestões que serão com-
piladas pela secretaria executi-
va brasileira em um novo texto
a ser encaminhado à ONU.

Novas reuniões preparatórias
vão se suceder entre 13 e 15 de
junho, já no Rio de Janeiro, on-
de será feito o rascunho do docu-
mento final da conferência, assi-
nado pelos chefes de estado.

Entre os representantes bra-
sileiros, a busca é de um docu-
mento mais ambicioso e propo-
sitivo com metas claras para o
futuro, já que a conferência
não dará origem a acordos, co-
mo ocorreu com a Rio-92.

Como resultado daquele en-
contro, saíram os principais do-
cumentos que até hoje balizam
as discussões internacionais,
como a convenção do clima e a
convenção da biodiversidade.

Desta vez, dois temas cen-
trais serão debatidos. A transi-
ção para uma economia verde
no contexto do desenvolvimen-
to sustentável e da erradicação
da pobreza e o quadro institu-
cional, com instrumentos de
governança sustentáveis.

Sobre o primeiro, o docu-
mento afirma que os países reu-
nidos reconhecem a sua impor-
tância em áreas como seguran-
ça alimentar; acesso à água e sa-

neamento; oceanos; energia; ci-
dades sustentáveis; inclusão so-
cial; redução de risco de desas-
tres naturais e mudanças climá-
ticas; degradação do solo; en-
tre outros assuntos.

Porém, o documento não su-
gere metas a serem cumpridas.
Há apenas uma indicação finan-
ceira de como os países podem
chegar a cumprir essas metas.
Entre elas, compromissos já fir-
mados por países ricos, que
destinarão 0,7% de seu Produ-
to Interno Bruto (PIB) para a
cooperação internacional às na-
ções em desenvolvimento, as-
sim como 0,15% a 0,20% do
Produto Interno Bruto (PIB) pa-
ra programas de assistência aos
países mais pobres.

Na questão da governança,
destaca que o atual Fundo
Mundial para o Meio Ambien-
te (Pnuma) deve ser fortaleci-
do com regularidade no fluxo
de financiamento e reforma
nos processos de governança
para criar sistemas mais trans-
parentes e democráticos. Mas
também não explica como is-
so pode ser feito.

Além disso, várias partes do
texto estão entre colchetes, o
que no jargão diplomático indi-
ca que são temas para os quais
ainda não há consenso. “Ainda
dá tempo de conseguir um do-
cumento comprometido”, diz
o ex-ministro José Goldem-
berg, um dos coordenadores da
Rio-92 há 20 anos. “Mas é preci-
so empenho do governo brasi-
leiro como anfitrião da confe-
rência”, diz. ■ Martha França

O estilo “caseiro” de Dilma
Rousseff prevalecerá na agenda
de viagens de 2012. A agenda in-
ternacional, embora intensifica-
da a partir deste mês, prevê no
máximo dois compromissos a
cada 30 dias — ritmo menor que
o do segundo semestre do ano
passado, quando a presidente
iniciou efetivamente a agenda
de viagens depois de assumir a
condição de chefe de estado. O
balanço de 2011, que somou visi-
tas a 12 países, ficou longe do vi-
gor de Lula que foi a 35 países
no primeiro ano de mandato. E
em 2012, a diferença dos estilos
deve ficar mais acentuada.

A ida à Alemanha foi, entre
outros motivos, para não fazer
desfeita a um convite pessoal
da chanceler Angela Merkel.
Na lista está ainda a 4ª Cúpula
dos Brics, em Nova Deli, na Ín-
dia, onde se reunirá com os
chefes de estado dos demais
membros do grupo. Entre abril
e junho, há quatro viagens
agendadas, quase todas para
reuniões de Cúpula entre paí-
ses. A exceção é a ida aos Esta-
dos Unidos, no dia 9 de abril.

O ritmo de viagens é ainda
menor do que no segundo se-
mestre do ano passado, quan-
do Dilma incluiu na agenda
internacional visitas a 11 paí-
ses, uma boa parte com objeti-
vos de fortalecimentos de la-
ços diplomáticos.

Lição de casa
A necessidade de garantir um
crescimento do PIB de 4,5% es-
te ano exige que Dilma monito-
re mais de perto a economia e
evitar uma agenda mais inten-
sa no exterior. A presidente
quer monitorar de perto as
obras do Programa de Acelera-
ção do Crescimento (PAC), o
que fez com que incluísse na
agenda presidencial a fiscaliza-
ção in loco das ações mais es-
tratégicas do governo na área
de infraestrutura. A restrição
das viagens internacionais da
presidente é também um exem-
plo dado pela própria Dilma ao
aperto orçamentário que im-
põe a base ministerial do gover-
no como parte do aperto na po-
lítica fiscal. ■

CÂMARA

Governo enfrenta resistências para
votar reforma do Código Florestal

MEIOAMBIENTE

Projeto de construção sustentável
será apresentado na Rio+20

Sem foco, Rio+20
patina a poucos
meses do evento

O governo ainda enfrenta resistências para concluir a votação da
reforma do Código Florestal na Câmara, esta semana, mas insiste
em manter o texto aprovado pelo Senado no ano passado. Agora,
deputados devem chancelar ou rejeitar os pontos aprovados. A maior
discórdia entre ambientalistas e ruralistas é a regularização ambiental
de áreas de proteção já ocupadas por produtores agrícolas. Reuters

Até o próximo dia 30, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(Cbic) e o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento
Sustentável (Cebds) deverão concluir o projeto Construção Sustentável,
que será apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, em junho, no Rio. Ele prevê
a integração entre as áreas de sustentabilidade e inovação. ABr

Ruy Barata Neto, de Brasília
rneto@brasileconomico.com.br

Ambientalistas
e empresários
criticam prévia do
documento que
será assinado por
chefes de Estado
após concluído
o evento. Para
eles, documento
é genérico

ANÁLISE

O ano de 2012
será o mais
“caseiro”

Divulgação
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




