
Os brasileiros poderão contri-
buir com as discussões sobre de-
senvolvimento sustentável, te-
ma da Rio+20, que a Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU)
realiza noRio em junho, envian-
do textos, fotos ou vídeos para o
site http://www.ofuturoque-
nosqueremos.org.br.
A ONU também lançou on-

tem a plataforma “Agenda To-
tal” (www.agendatotal.org ),

que reunirá as agendas oficiais e
paralelas à Conferência.
“Identificamos que vão acon-

tecer milhares de agendas rela-
cionadas à Rio+20, no período
do dia 15 de junho em diante.
Esses eventos serão organiza-
dos pela ONU, pela prefeitura

do Rio, governo do estado e go-
verno de outros estados. En-
tão, havia a necessidade de inte-
grarmos as demandas, para is-
so, foi criada uma plataforma
de conversação na internet”,
explicou Silvana de Matos,
coordenadora do projeto.

Segundo Silvana, a ferra-
menta será também uma espé-
cie de centro de documenta-
ção de tudo que acontecer du-
rante o evento.
A ONU espera distribuir cer-

ca de dez mil senhas de acesso à
plataforma. ■ G.M.

“Eu sou Nós”.
Este é o slogan
da campanha
lançada, on-
tem,pelaOrga-
nização dasNa-
ções Unidas
(ONU), no Rio.
Ela faz parte do

capítulo brasileiro da conversa
global intitulada “O futuro que
queremos”, criada pelaONUpa-
ra que toda a população mun-
dial possa compartilhar suas
ideias rumo à Conferência das
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento Sustentável, Rio+20,
que será realizada entre os dias
13 e 22 de junho, no Rio.
A campanha tem comoobjeti-

vo incentivar que os brasileiros
coloquem suas contribuições na
página www.ofuturoquequere-
mos.org.br, criada para possibi-
litar a postagemde ideias emví-
deo, foto, áudio ou texto. “É
uma forma de escutar as pes-
soas para que a Rio +20 não seja
somente uma Conferência de
chefes de Estado ou de governo.
Mas, algo que realmente envol-
va a opinião pública, principal-
mente, no Brasil”, disse Gian-
carlo Summa, diretor do UNIC
Rio e vice porta-voz da Rio+20.
Segundo ele, a internet foi es-

colhida devido à sua forte pene-
tração na sociedade brasileira.
“Esperamos, realmente, mi-
lhões de contribuições. O site
vai ficar no ar até, pelomenos, o
fim do ano. A ideia é transfor-
mar em algo permanente, pois a
Conferência não é um ponto de

chegada,mas de partida”, acres-
centou Summa. Ele disse tam-
bém que ainda não está definido
se as principais contribuições se-
rão levadas aos chefes de Estado
durante os debates oficiais. “Is-

so (o site) será para preparar, en-
volver a sociedade brasileira até
a Rio +20, para que ela seja um
movimento de todos”, frisou.

Porém, no RioCentro, local
dos encontros oficiais, haverá

uma exposiçãomultimídia, cha-
mada “The Future We Want” —
o Futuro que queremos, em in-
glês —, que reunirá as princi-
pais ideias da campanha. “Fare-
mos uma sistematização das

ideias principais. Elas farão par-
te das informações que os che-
fes de Estado e delegados rece-
berão na Conferência”, diz.

Campanha
CriadapelaOgilvye realizadape-
la Conspiração Filmes, a campa-
nha “Eu sou Nós” inclui diversas
iniciativas como a tradução e
adaptação da conversa mundial
paraoportuguês; criaçãoeprodu-
çãodeduas peças paraveiculação
emtelevisão; eumasériedeanún-
cios para seremusadospelamídia
e expostos em locais públicos ex-
plicandocomoparticipardoeven-
to. Dezenas de pessoas participa-
ram da iniciativa, anônimas e fa-
mosas, como Gisele Bündchen,
Ronaldo, Paulo Coelho, Vik Mu-
niz, MV Bill e Oscar Niemeyer.
“Eu sou nós é uma frase brasi-

leira, que todos podemos enten-
der do Oiapoque ao Chuí”, opi-
na Sérgio Amado, Presidente do
GrupoOgilvy no Brasil. “A ideia
central é fazer com que as pes-
soas abrammãoda própria iden-
tidade, comecem a pensar cole-
tivamente e participem da con-
versamais importante da histó-
ria”, explica Amado. “Não há
nomedas pessoas, pois todos so-
mos nós”, completa Summa.
Segundo ele a campanha é

“um legado que deixaremos pa-
ra a Rio+20 e para o Brasil.” Ela
trará fotos e depoimentos rela-
cionados à sustentabilidade, à
educação e ao futuro do plane-
ta e será veiculada em toda amí-
dia brasileira. “Será baseada na
participação e veiculação vo-
luntárias, não gerando custos
para a Conferência”, lembrou o
porta-voz da ONU. ■

AGRICULTURA

Safrademilhobrasileirasuperaa
desojapelaprimeiravezem10anos

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

SALÁRIOS

Governoeditamedidaprovisóriacom
reajusteaservidores,aocustodeR$1,5bi

A produção brasileira de milho nesta safra 2011/12 vai superar a de soja
pela primeira vez em dez anos, apontou ontem a consultoria Céleres.
Segundo estimativa da consultoria, a safra de soja 2011/12 do Brasil
deve atingir 64,95 milhões de toneladas, ante 67,97 milhões de
toneladas na previsão de abril. Já para o milho, a última estimativa
da Céleres é de uma safra total de 65 milhões de toneladas. Reuters

Brasileiros poderão participar
de discussões, além de
enviar textos, fotos e vídeos

ONU lança campanha para
incentivar participação na Rio+20

Conferência terá site para debater sustentabilidade

ALGUNSPARTICIPANTESDOTEMA“OFUTUROQUEQUEREMOS...”

Criada pela Ogilvy e realizada pela Conspiração Filmes, a campanha “Eu souNós” inclui diversas iniciativas,
como a tradução e adaptação da conversamundial para o português, propaganda na TV e anúncios namídia

O governo federal enviou ontem ao Congresso a Medida Provisória 568
que concede reajuste salarial a quase 1 milhão de servidores federais
ativos, aposentados e pensionistas. De acordo com o Ministério do
Planejamento, o valor do conjunto de medidas é de cerca de R$ 1,5
bilhão para 2012 e já estava previsto na Lei Orçamentária Anual deste
ano, aprovada pelo Congresso e sancionada pela Presidência. Reuters

BRASIL

MV Bill Músico

“Acho que a educação leva
à integração de forma natural”

OscarNiemeyer, assimcomo GiseleBündchen,Ronaldo, entreoutros,aparecenacampanha

Vik Muniz Artista Plástico

“Antes de agir no meio ambiente,
com ações mal pensadas,
a gente tem que desenvolver
uma ecologia da mente...”

Paulo Coelho Escritor

“Se aceitarmos que a
responsabilidade é nossa,
vamos realmente entender
que é preciso trabalhar agora”

Divulgação

Daniel Acker/Bloomberg
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