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Embaixadores da União Euro-
peia (UE) voltaram a defender
ontem, no último dia do semi-
nário No Caminho da Rio+20,
realizado no Rio, a criação de
uma agência internacional pa-
ra o meio ambiente. O evento
foi promovido pela fundação
alemã Konrad Adenauer em
parceria com o Estado.

A ideia é que uma institui-
ção, nos moldes da Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC), seja criada na Rio+20
para regulamentar as ações de
controledas mudanças climáti-
cas com base nas metas do Pro-
grama das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (Pnuma).

O tema divide opiniões. O
Brasil e outros países conside-
ram que a criação da agência
não contempla arelação da sus-
tentabilidade com o desenvol-
vimento social e econômico.

“O Pnuma precisa ser revitali-
zado, ter instrumentos capa-
zes de orientar as relações in-
ternacionais no campo da sus-
tentabilidade. A criação da
agência por si só não quer dizer
nada”, diz o embaixador apo-
sentado Luiz Castro Neves.

O seminário também discu-
tiu temas como economia ver-
de e exploração de recursos na-
turais. O ambientalista Caeta-
no Scannavino defendeu que o
Brasil “nacionalize a Amazô-
nia”. Scannavino é coordena-
dor da ONG Saúde e Alegria e
morador da região há 27 anos.
Para ele, a conferência será
uma oportunidade para o País
discutir a efetiva apropriação
da região. “É preciso que a flo-
resta esteja no debate de ma-
neira mais pragmática, com po-
líticas públicas específicas.”

O diretor da sucursal do Es-
tado no Rio, Marcelo Beraba,
representouo jornal no evento.

Agência de ambiente
volta ao centro do debate

AVÔ FAMOSO

Anori, um urso-polar bebê de pouco mais de 3 meses
de idade, banhou-se ontem em uma piscina do zoológico
de Wuppertal, no oeste da Alemanha. O animal é neto
do célebre Knut, morto há mais de um ano.

Giovana Girardi

As evidências científicas ain-
da não estão sendo incorpo-
radas de forma efetiva nas
ações em busca do desenvol-
vimento sustentável, e a
Rio+20 deveria trazer, em
seu documento final, um in-
centivo claro para isso. Essa
é a opinião que será defendi-
da por um grupo internacio-
nal de cientistas na conferên-
cia, de acordo com o pesqui-
sador alemão Gisbert Glaser,
do Conselho Internacional
para a Ciência (ICSU).

O órgão, juntamente com
a Academia Brasileira de
Ciências e o Ministério da
Ciência e Tecnologia, realiza
entre os dias 11 e 15 de junho,
na PUC do Rio, o Fórum de
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção para o Desenvolvimento
Sustentável. Na entrevista a
seguir, Glaser sugere que, pa-
ra acelerar a transição para
um futuro mais sustentável,
a conferência deveria apoiar
um novo mecanismo de pes-
quisas sobre o assunto.

● Do ponto de vista da ciência,
qual é o principal problema do
rascunho zero da Rio+20?
Ele ainda não é muito ambicio-
so. Não da forma que precisaria
ser para que nos próximos dez
anos avancemos para um desen-
volvimento sustentável. Ainda
não vemos compromissos mais
fortes no documento, apesar de
haver uma boa quantidade de
boas propostas, relacionadas à
urgência de ações para reduzir
as emissões de gases de efeito
estufa, reverter a perda de biodi-
versidade, parar a degradação
das florestas, reduzir o desper-
dício e a poluição de água, as-
sim como ações mais concretas
para reduzir o número de pes-
soas vivendo em extrema pobre-
za, acesso à energia e à água lim-
pa para todos.

● Muitos pesquisadores têm de-
clarado que falta ambiente ao
documento. O senhor concorda?
De fato, muitos países em de-
senvolvimento, mas também al-
guns países ricos, têm dado
uma ênfase maior ao desenvol-
vimento econômico e social no
documento final. As questões
ambientais não estão fortemen-
te refletidas. Por outro lado, o
impacto das atividades huma-
nas sobre a natureza alcançou o
nível em que atingimos alguns
dos limites do planeta. Estamos
realmente em risco de seria-
mente perturbar o funciona-
mento de alguns sistemas natu-
rais. Na primeira conferência
no Rio, não sabíamos que isso
era tão sério. Mas, 20 anos de-
pois, sabemos que estamos atin-
gindo os limites do planeta e is-
so deveria estar claro no docu-
mento como uma preocupação

para governos, sociedade civil,
empresas, indústrias, todos.

● O ICSU diz que a Rio+20 deve-
ria ser um marco no desenvolvi-
mento de um novo contrato entre
ciência e sociedade. O sr. acha
que a ciência ainda não está sen-
do considerada nas discussões?
Acho que ainda não o suficien-
te, tantos nas discussões quan-
to no documento que deve re-
sultar da conferência. Mas te-
mos de reconhecer que, nas últi-
mas duas décadas, os cientistas
evoluíram muito em analisar os
problemas. Precisamos agora
que a ciência pense mais em so-
luções. Essa seria a chave para
um novo contrato entre ciência
e sociedade. A comunidade
científica precisa reorientar seu
trabalho. Claro que temos de
continuar analisando os proble-
mas e as consequências que de-
vemos ter se não agirmos urgen-
temente e na direção correta.
Mas precisamos de um novo es-
forço de pesquisas que bus-
quem por soluções e implemen-
tação. Já existem várias, mas
não são aplicadas ou esse co-
nhecimento nem sequer está
acessível. Acredito que um in-
centivo a essa busca pela comu-
nidade científica e tecnológica
deveria estar no documento. É
o que vamos propor nesta pes-
quisa que vamos lançar no fó-
rum, a Future Earth.

● O sr. pode adiantar algo sobre
o conteúdo dessa pesquisa?
Precisamos começar a olhar pa-
ra os problemas de modo mais
integrado. Por exemplo, para
realmente transformar as gran-
des metrópoles. Em vez de ape-
nas olhar para os problemas fu-

turos das mudanças climáticas,
é hora de lidar com as situações
que essas cidades já enfrentam
e que contribuem com as emis-
sões de gases-estufa, com con-

sumo dos recursos naturais,
com a perda da biodiversidade.
A ciência precisa ajudar a en-
contrar uma atuação mais inte-
grada para os governantes e pa-
ra quem está planejando as cida-
des. É o tipo de pesquisa para o
qual deveríamos nos voltar da-
qui pra frente.

● De que modo o sr. acha que
isso deveria aparecer no docu-
mento final da Rio+20?
Nossa proposta é que o docu-
mento deveria apoiar o estabe-
lecimento de um mecanismo
global de facilitação para a ciên-
cia e a tecnologia para o desen-

volvimento sustentável e a
economia verde, com foco
em cooperações entre Norte
e Sul e entre Sul-Sul. Esse
mecanismo deveria encora-
jar mais pesquisas e princi-
palmente um melhor acesso
e melhor aproveitamento
desse conhecimento. Outra
dimensão é em relação ao do-
mínio da ciência para as polí-
ticas. Algo como o painel que
existe para avaliar as pesqui-
sas de mudanças climáticas,
o IPCC. Precisamos de algo
assim, que faça relatórios re-
gulares da perspectiva do de-
senvolvimento sustentável.

QUEM É

FABIO MOTTA/AE

✽ O alemão Gisbert Glaser é
geógrafo e conselheiro sênior
do ICSU. Esteve no comitê
científico da conferência Planet
under Pressure, na qual cientis-
tas alertaram que estamos
atingindo os limites do planeta.

ENTREVISTA

ICSU.ORG
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‘Rio+20 deveria propor
IPCC da sustentabilidade’

Gisbert Glaser, assessor-chefe para a Rio+20 do International Council for Science

Cientista sugere
criação de mecanismo
de incentivo e revisão
semelhante ao dos
estudos de clima

Novo olhar. ‘Comunidade científica precisa reorientar seu trabalho’ , adverte Glaser

Crítica. Luiz Castro Neves defende um Pnuma revitalizado
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DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. PARCELAMENTO: 
Cartão de Crédito EM até 10 VEZES SEM JUROS. Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros, sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/ coeficientes no 
site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados. | Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento 
SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,89 de 17/04/2012, sujeito à variação cambial na data do efetivo pagamento e à confirmação 
de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. | O DESCONTO DE 5% DO COSTA CLUB é aplicado somente ao valor da 
parte marítima, por cabine, e para os associados. Consulte no site www.costacruzeirosvirtual.com.br as regras e condições específicas. | Não estão incluídos nos preços aqui publicados os 
impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro. | Preços referem-se a embarque nas cidades citadas acima, para embarque em outras cidades consulte valores e disponibilidade.

Reserve já e aproveite todas as vantagens: TARIFAS PROMOCIONAIS para seu cruzeiro na Europa!

CVC

112146-7011
www.cvc.com.br

LUXTRAVEL CENTRO

113017-5656
www.luxtravel.com.br

MAKTOUR JD. PAULISTANO

113818-2222
www.maktour.com.br

NASCIMENTO TURISMO

113156-9944
www.nascimento.com.br

POLVANI TOURS ITAIM BIBI

113898-2646
www.polvani.com.br

VISUAL CENTRO

113235-2030
www.visualturismo.com.br

ABREU ITAIM BIBI

113702-1840
abreu.sao@abreutur.com.br

AGAXTUR JD. EUROPA

113067-0900
www.agaxtur.com.br

O mundo Costa
se abre para você.A
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Mediterrâneo. Norte Europeu. 
E muito mais. 

costacruzeiros.com.br

E mais: TRAVEL ACE e
CostaClub, 5% desconto

Cruzeiros Internacionais  2012

Todos os preços somente marítimo, POR PESSOA, 10x SEM JUROS no cartão de crédito. 

Costa Classica
GRÉCIA E ILHAS
7 noites Trieste 2 JUN, 
visitando Ancona, Dubrovnik, 
Corfú, Argostoli, Kotor, Split

Cat. I1 interna, a partir de  US$ 1.349  ou
Tarifa Promo US$ 490 ou R$ 926,10

10x R$92,61

Costa Magica
CIDADES DO SOL
7 noites Savona 4 JUN, 
visitando Barcelona, Palma de Mallorca, 
Malta, Catânia, Nápoles 

Cat. I1 interna, a partir de  US$ 1.779  ou
Tarifa Promo US$ 590 ou R$ 1.115,10

10x R$111,51

Costa Atlantica
MINI, 
5 noites Savona 11 JUN, 
visitando Barcelona, Palma de Mallorca, 
Ajaccio, Marselha

Cat. I1 interna, a partir de  US$ 1.029  ou
Tarifa Promo US$ 380 ou R$ 718,20

10x R$71,82

Consulte Cardápios:Consulte Cardápios:

CENTRO GASTRONÔMICO 24 HORAS,
ESTACIONAMENTO E SEGURANÇA.

(11) 3145 8000
0800.0.13.44.11

Al. Campinas, 150
São PSão Paulo - SPaulo - SP wwwwww.mak.maksoud.csoud.com.brom.br
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




