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Rio +20
vai definir
‘O futuro que
queremos’

Em passagem pelo Brasil,
Sha Zukang, secretário da ONU
para a Rio+20, mostrou
otimismo para conferência
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nos com rigorosos mecanismos
de responsabilização. “Aprendendo com os erros dos Objetivos do Milênio, as novas metas
sustentáveis devem integrar a
ampla gama dos direitos humanos ao desenvolvimento sustentável, e os direitos humanos devem ser a referência para analisar se um desenvolvimento equitativo, inclusivo e sustentável está ocorrendo”, diz.
Em sua passagem pelo Brasil,
o Secretário-Geral das Nações
Unidas para a Rio +20, Sha
Zukang, mostrou otimismo quanto aos preparativos para a Conferência. “O grau de entusiasmo e
compromisso é extraordinário. A
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Rubens aponta outros problemas no documento. “Ele sugere
que seja criada uma ouvidoria,
mas não se sabe sequer para quê.
Além disso, a questão da governança ambiental ainda aparece
de forma primária”, critica. O governo brasileiro também cobra
melhorias no rascunho. Entretanto, se aprovado pelo Congresso
Nacional, o Código Florestal Brasileiro pode ser um dos “calcanhares de Aquiles” da delegação brasileira no encontro (leia na pág.8).
Para o Grupo de Especialistas
da Organização das Nações Unidas (ONU), há urgência na incorporação de normas e padrões internacionais de direitos huma-
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“

O grau de entusiasmo
e compromisso
é extraordinário.
A ONU chegou ao
Brasil com uma
série de questões
em aberto e a
maioria foi resolvida

ão

A exatos três
92dias meses da Rio
+20, foram retomadas ontem, em Nova
York, negociações para a
elaboração do
“rascunho zero” do documento intitulado
“O Futuro que Queremos” e
que norteará a Conferência das
Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. A rodada,
que vai até 27 de março, pretende diminuir polêmicas em torno da declaração final do evento, que acontece entre os dias
20 e 22 de junho, no Rio.
Representante da sociedade
civil, a ONG Vitae Civilis, classifica o documento produzido até
agora como “genérico e fraco”.
Para Rubens Born, coordenador
adjunto da ONG, o enfoque dado à economia verde é “superficial” e não há avanços em relação ao que foi discutido na Rio
92 e em outros encontros internacionais sobre o tema. “É preciso especificar quais instrumentos deveriam ser utilizados
para se chegar a esta economia.
‘O quê’ e ‘o porquê’ foram discutidos em conferências anteriores. Precisamos agora chegar ao
‘como’ e ao ‘quando’”, diz.
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Gabriela Murno, do Rio
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Desafio é trazer resultado mais significativo
que o de conferências anteriores

ONU chegou ao Brasil com uma
série de questões em aberto e a
maioria foi resolvida”, disse.
Zukang afirmou ainda que o
Host Country Agreement (Acordo do País Anfitrião) deve ser assinado em breve. O acordo, firmado entre o governo brasileiro e a
ONU, determina todos os aspectos de cooperação e logística para
a realização do encontro.
Para Zukang, a crise financeira
internacional e o período eleitoral de alguns países, como o próprio Brasil e os Estados Unidos,
pode prejudicar a elaboração de
metas para a economia verde no
mundo, tema que será muito discutido ao longo da Conferência.

Sha informou também que uma
bandeira da Organização será
hasteada, no RioCentro, em cerimônia oficial, dia 5 de junho. A
partir de então até o último dia
de Conferência, o local será considerado território das ONU.
A Rio+20 espera reunir 50 mil
pessoas e terá dois eixos de discussão: a economia verde e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. ■

➔

Com esta reportagem,
o BRASIL ECONÔMICO
inicia uma série especial que
abordará, semanalmente, os
principais temas da Rio+20,
o mais importante evento
global sobre sustentabilidade.

DA RIO-92 À RIO+20

1992

1994
Rio-92 ou Cúpula da Terra
teve a participação de 172
países. Daí saem os
principais documentos que
balizam as discussões
internacionais sobre o
meio ambiente (Convenção
do Clima e Biodiversidade,
Agenda 21 e Declaração
sobre Florestas)

Fonte: ONU

Primeira
Conferência
das Partes
(COP) sobre
biodiversidade

1995

1997
Primeira
Conferência
das Partes
(COP) para
redução
das emissões
de gases
do efeito
estufa,
em Berlim

Durante a COP 3, em Kyoto, são
adotadas as metas de redução
de emissões de gases do efeito
estufa para os países desenvolvidos.
Os países em desenvolvimento estão
desobrigados de adotar metas. No
mesmo ano, é criada a Global Report
Initiative (GRI), que se torna o padrão
mundial para relatórios de
sustentabilidade das empresas

1999

Lançado o Índice Dow Jones
de Sustentabilidade
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Os eventos paralelos à
Rio+20, como a Cúpula dos
Povos, devem reunir entre 10 mil
e 15 mil pessoas. O evento
acontece de 15 e 23 de junho no
Aterro do Flamengo, zona sul.

A taxa de ocupação da rede
hoteleira do Rio para o
período da Rio+20 é de 93,80%,
índice só alcançado em
altas temporadas turísticas,
como Carnaval e Réveillon.

Conhecido defensor do
crescimento a qualquer
preço, o economista João Paulo
dos Reis Velloso, hoje com
80 anos, diz que a economia
verde é o novo futuro do Brasil.

Rodrigo Capote

Integrar economia
verde com redução da
pobreza é o desafio

Para Corrêa do
Lago, maior desafio
é discutir a
sustentabilidade
de forma ampla

André Corrêa do Lago
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Embaixador e negociador-chefe
do Brasil para a Rio+20

“Eu acredito que as empresas
provaram em vários níveis que
pode haver um equilíbrio possível entre os três pilares”, afirma. Daí, segundo Lago, existir
um forte engajamento do setor
privado para ter um papel ativo
na Rio+20 e ajudar a avançar
em problemas como eficiência
energética, redução de emissões de carbono e eliminação de
subsídios para práticas insustentáveis, além de mecanismos de
mercado para financiar o desenvolvimento sustentado.
O governo brasileiro prevê a
realização, de 16 a 19 de junho,
antes da Rio+20, dos Diálogos
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“

O equilíbrio entre
ambiental, social
e econômico foi
deturpado ao longo
dos anos e queremos
mostrar que a
economia verde
pressupõe que os três
pilares não podem
ser dissociados

Sustentáveis, evento que irá
acontecer no Riocentro, o lugar
da reunião da cúpula, mas sem
caráter deliberativo. A ideia é definir painéis de alto nível relacionados ao desenvolvimento, com
temas como energia, segurança
alimentar, consumo e agricultura. Para enriquecer as discussões,
serão convidados renomados especialistas e ganhadores do Prêmio Nobel. “A ideia é que esses
debates tenham efeito sobre a sociedade mundial e brasileira aproveitando a visibilidade da conferência”, diz Lago. ‘É preciso que
todos tenham clareza de que essa
é a agenda do futuro.” ■
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Dois temas caros ao Brasil serão discutidos na Rio+20: a
economia verde ou de baixo
carbono e instrumentos de governança para o desenvolvimento sustentável. Aparentemente genéricos, os temas já
ecoam as tensões que têm marcado os encontros patrocinados pelas Nações Unidas quando se busca um consenso. O
embaixador André Corrêa do
Lago, negociador-chefe do Brasil para a Rio+20, assinala que
a proposta da conferência que
será realizada no Brasil é equilibrar o foco da sustentabilidade
nos seus três pilares: econômico, social e ambiental. Para Lago, a Rio+20 deverá ir além da
conservação de recursos naturais, para mostrar como integrar essa questão à economia,
à redução da pobreza e ao fomento de novas tecnologias.
“O equilíbrio entre ambiental, social e econômico foi deturpado ao longo dos anos e queremos mostrar que a economia

verde pressupõe que os três pilares não podem ser dissociados”, diz, lembrando o que chama de “espírito de Estocolmo”,
referindo-se à primeira conferência ambiental da ONU, realizada em Estocolmo, em 1972, e
na qual muitos países viam a
conservação de recursos como
contrária ao desenvolvimento.
Nesse contexto, afirma o embaixador, o Brasil defende uma
estrutura de governança ambiental transversal, no mais alto
nível, com a participação de organismos financeiros como o
Fundo Monetário Internacional
(FMI) e a Organização Mundial
do Comércio (OMC).
Em contraposição, a proposta europeia é de criação de uma
agência para o meio ambiente,
que substituiria o atual Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma). “Nós
não nos opomos a que o Pnuma
seja fortalecido e ampliado,
mas tem que ser dentro do contexto do desenvolvimento sustentável e isso seria difícil se for
levado em conta só a questão
ambiental”, diz Lago.
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Essa é a opinião do embaixador André Corrêa do Lago, negociador-chefe
do Brasil para a Rio+20, que defende ainda o fomento a novas tecnologias
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Acessibilidade e inclusão social entram na pauta
As ações vão envolver não só
as pessoas credenciadas, mas todos os participantes dos eventos paralelos, que serão realizados em áreas da Barra da Tijuca,
Aterro do Flamengo, Píer Mauá
e Quinta da Boa Vista. Haverá
duas vertentes: a primeira se refere aos equipamentos físicos e
digitais e a segunda pretende ga-
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rantir acessibilidade na própria
organização da Rio+20. Para isso, estão sendo contratadas pessoas com deficiência. Além da
acessibilidade física, há também a preocupação em relação
à acessibilidade de conteúdo
nos documentos oficiais da Conferência. Recursos como braille
(sistema de leitura para cegos),

close caption (legenda oculta) e
em audiodescrição (ao vivo ou
gravada) serão utilizados.
O governo também pretende
que a inclusão social seja uma
marca da Conferência. Cerca de
1.000 jovens de comunidades
carentes do Rio de Janeiro e 500
universitários serão convidados
a participar. Ainda não estão de-

finidas todas as áreas em que
atuarão, mas atendimento ao
público será uma delas. Estes jovens receberão treinamento em
meio ambiente, desenvolvimento sustentável e direitos humanos, além de temas específicos
da Conferência. Os parceiros para este projeto ainda serão definidos. ■ G.M.
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O governo federal quer se tornar referência em acessibilidade para grandes eventos. Para isso, portadores de necessidades
especiais terão acesso a todas as
áreas da Rio+20, em junho.
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Serão produzidos documentos
em braille e em audiodescrição,
além de acessos especiais

2000
ONU lança as Metas
do Milênio, destinadas
a erradicar a pobreza
e a fome, reduzir a
desigualdade de gênero,
a mortalidade infantil,
combater a Aids
e a malária, garantir a
sustentabilidade e atingir
o ensino básico universal

2003
Bancos lançam os
Princípios do Equador,
incorporando
salvaguardas
ambientais em projetos
de financiamento acima
de US$ 50 milhões.
Em 2006, os valores
são revistos para acima
de US$ 10 milhões

2009

2010
A COP15 em
Copenhague une
os líderes
globais para
a criação de
medidas contra
o aquecimento
global. Apesar
disso, não há
acordo final

2012
Mais de 190 países assinam
o Protocolo de Nagoia,
como parte da Conferência
de Diversidade Biológica,
que garante acesso
e repartição de benefícios
da biodiversidade
e também um plano
estratégico de ações
até 2020

Conferência
das Nações
Unidas sobre
Desenvolvimento
Sustentável
ou Rio+20 vai
discutir a
governança
ambiental e a
economia verde

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.

