
De 13 a 22 de junho, o Rio de Janei-
ro vai receber mais de 150 chefes
de Estado, lideranças de organiza-
ções empresariais e não governa-
mentais para discutir o desenvol-
vimento sustentável durante a
Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Sustentá-
vel, Rio+20. Pensando na transi-
ção para uma economia verde, a
agricultura fluminense se prepara
para a Conferência, por meio do
Programa Estadual Rio Rural.
Conceitos como economia verde,
gestão de recursos hídricos, car-
bono, desenvolvimento social e
qualidade de vida, que estarão no
centro das discussões na Rio+20,
são a base do trabalho que está
sendo executado pela Secretaria
Estadual de Agricultura.

O programa realiza ações de de-
senvolvimento sustentável na zo-
na rural fluminense, tendo o agri-
cultor familiar como principal
aliado na gestão dos recursos na-
turais e produção sustentável. Se-
gundo a Secretaria, o Rio Rural in-
veste na melhoria das práticas
agroambientais e estimula o de-
senvolvimento limpo da produ-
ção, gerando renda no campo.
“Apoiamos o empreendedorismo
das comunidades, sua organiza-
ção social e econômica. Além do
apoio à agregação de valor e me-
lhoria da qualidade produtiva e
gestão sustentável dos recursos
naturais, inserindo a agricultura
do Rio no contexto da economia
verde”, explica.

Para a Organização das Nações
Unidas (ONU), a economia verde
é um modelo que “resulta em me-
lhoria do bem estar da humanida-
de e igualdade social, ao mesmo
tempo em que reduz riscos am-
bientais e escassez ecológica.”

“Damos incentivos financeiros
diretos e assistência técnica de
práticas agrícolas mais eficientes,
e como contrapartida, esses agri-
cultores executam também proje-
tos de conservação ambiental.
Utilizando menos espaço físico
para ganhar produtividade, os
projetos favorecem o aumento da
renda das famílias rurais com im-
pactos positivos no ambiente”,
conta a Secretaria. Um exemplo
é a adoção da tecnologia de pas-

toreio rotacionado, que propor-
ciona aumento médio de 80%
da produção leiteira em relação
à pastagem extensiva (como o
gado solto). “Com o gado distri-
buído desta forma, liberam-se
áreas para restauração e/ou re-
generação de florestas nativas.
Para cada R$ 35 investidos nes-
te projeto, 1,5 hectare é libera-
do para conservação, o que re-
presenta uma tonelada de carbo-
no capturado”, explica.

Sustentabilidade rural
Todas as ações do programa pro-
curam garantir a geração de ren-
da e melhoria da qualidade de
vida, mas também semeiam a
ideia de sustentabilidade no

meio rural e “deixam legado pa-
ra as próximas gerações”. “Isso
se dá por meio de educação am-
biental (ações de campo e parce-
rias com escolas) e dissemina-
ção de práticas de produção sus-
tentável, garantindo a seguran-
ça alimentar das famílias rurais
com a produção de alimentos
mais saudáveis.”

Estudo realizado com meto-
dologia da FAO (Organização
das Nações Unidas para Agricul-
tura e Alimentação) demons-
trou que, enquanto o setor agro-
pecuário convencional, no Bra-
sil, responde por 25% das emis-
sões de gases que provocam o
efeito estufa, o modelo de desen-
volvimento agrícola com preser-

vação adotado pelo programa
permite mitigar as emissões,
contribuindo para a diminuição
dos efeitos das mudanças climá-
ticas, um dos temas de desta-
que da Conferência.

O Rio Rural é apoiado pelo Fun-
do Mundial para o Meio Ambien-
te e pelo Banco Mundial, por
meio de financiamento no valor
de US$ 39,5 milhões, com igual
contrapartida do governo esta-
dual. Até o momento já foram in-
vestidos R$ 36,2 milhões nas
ações do projeto. E a previsão é
que até 2018, os investimentos de-
vam chegar a US$ 233 milhões. O
valor que será destinado à infraes-
trutura e ao saneamento básico
ainda estão sendo estudados. ■

TRABALHO

Recuperaçãodo emprego no Brasil depois
da crise de 2008 é “impressionante”, diz OIT

Gabriela Murno, do Rio
rmurno@brasileconomico.com.br

O emprego no Brasil se recuperou da crise global que começou em
2008, segundo a análise da Organização Internacional do Trabalho
(OIT). No quarto trimestre de 2011, a taxa de desemprego atingiu 5,2%,
perto de 3 pontos percentuais menor ao nível pré-crise de 2007.
O Brasil tem a terceira menor taxa da América Latina, depois do
México e de Barbados, graças a alta do salário mínimo, diz a OIT. ABr

COMÉRCIO

Dia das Mães deve abrir 30 mil vagas
de emprego temporário em São Paulo

Paulo Whitake/Reuters

Agropecuária fluminense prepara
ações sustentáveis como exemplo
Programa Rio Rural quer reduzir impacto da agricultura no meio ambiente ao mesmo tempo em que eleva produtividade

Cerca de 30 mil pessoas devem ser contratadas temporariamente
para reforçar as vendas do Dia das Mães, de acordo com pesquisa
encomendada pela Associação Brasileira das Empresas de Serviços
Terceirizáveis e de Trabalho Temporário (Asserttem). O número é 6,4%
maior do que mesmo período no ano passado. O salário médio vai de
R$ 900 a R$1,6 mil, com direito a vale-transporte e vale-refeição. ABr

O Instituto Interamericano de
Cooperação para Agricultura (II-
CA) organizou em parceria com
o Ministério do Desenvolvimen-
to Agrário (MDA) o Congresso
Virtual “Economia Verde e In-
clusão Socioprodutiva: o papel
da Agricultura Familiar”.

O objetivo do encontro era
mobilizar a sociedade para a
Conferência das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Susten-
tável, Rio +20. Foram três sema-
nas de discussões, divididas em

três eixos: desenvolvimento ru-
ral sustentável; recursos natu-
rais e soberania alimentar e pro-
dução e consumo sustentáveis.

Segundo Carlos Miranda, es-
pecialista em Desenvolvimento
Rural e Sustentável do IICA e
coordenador executivo do Fó-
rum Permanente de Desenvolvi-
mento Rural (FDA) o Congresso
foi necessário, pois havia pouco
espaço para as organizações da
sociedade discutirem os temas
relacionados à Rio+20.

“Esperamos fortalecer o posi-
cionamento dos governos em
questões relacionadas ao meio
ambiente”, afirmou.

Um documento final “capaz
de lançar diretrizes claras sobre
a transição rumo a um padrão
sustentável de produção e con-
sumo de alimentos” é o que o
Ministério do Desenvolvimento
Agrário espera da Rio+20. Se-
gundo o Ministério, sua atuação
se dará em diversas frentes, ao
logo da Conferência. ■ G.M.

A sociedade civil dá a sua opinião

Chris Ratcliffe/Bloomberg

CONGRESSO RIO+ 20

EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Propostas do programa Rio Rural

US$ 233 milhões 
ATÉ 2018, SERÃO INVESTIDOS

Melhoria das práticas agroambientais

Estímulo ao desenvolvimento
limpo das cadeias produtivas

Geração de renda no campo

Estímulo ao empreendedorismo

Apoio à gestão sustentável
dos recursos naturais

Redução da emissão dos gases
do efeito estufa

Fonte: Secretaria Estadual de Agricultura 
do Rio de Janeiro Setoragropecuário,noBrasil, respondepor25%dasemissõesdegasesqueprovocamoefeitoestufa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 9.




