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Rio+20 deve criar instrumento para
mudar padrão de consumo, afirma Brasil
Estratégia será defendida pelos negociadores brasileiros no fim do mês, na última rodada de conversas antes da conferência, que ocorre em junho

PLANETA } PESTICIDAS BIOLÓGICOS

Filhotes de coruja foram fotografados no Beit
Shean Valley, em Israel, perto da fronteira com a
Jordânia. Elas fazem parte de um projeto que
usa as aves como pesticidas biológicos.
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RUA CORIOLANO, 315 
VILA ROMANA

B R E V E  L A N Ç A M E N T O

Um novo projeto, com os diferenciais 
Paulo Mauro, na Vila Romana.

Varanda gourmet • Elevador social privativo

134 m2 
de área privativa

3 vagas
demarcadas + depósito

3 
suítes

4 
dorms.

ou
(2 suítes)

w w w . r o m a n e e v i l a r o m a n a . c o m . b r

BAZ RATNER/REUTERS

Felipe Werneck / RIO

O Brasil vai defender na últi-
ma rodada de negociações an-
tes da Rio+20, em Nova York,
no fim do mês, que os Objeti-
vos de Desenvolvimento Sus-
tentável, um dos resultados
esperados da conferência da
ONU, sejam usados como ins-
trumento para mudar os pa-
drões de produção e de consu-
mo no mundo.

Por enquanto, não há con-
senso em relação a essa defini-
ção. Os objetivos são um con-
junto de metas a serem adota-
das por todos os países. A in-
tenção do Brasil é emplacar
de maneira mais clara o com-
bate aos padrões insustentá-
veis, batendo mais forte nesse
ponto com objetivos específi-
cos. Na reta final, pretende
equilibrar interesses para ten-
tar chegar a um documento
mais enxuto e com um ingre-
diente em falta até agora: o
que negociadores chamam de
“dose maior de ambição”.

A um mês da Rio+20, a nego-
ciação segue indefinida. Na se-
mana passada, quando indaga-
da sobre um possível resulta-
do concreto da conferência, a
ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, disse que se-
ria “excepcional” se houvesse
uma “obrigação para todos”,
referindo-se à produção e ao
consumo sustentáveis.

Dois dias depois, o embaixa-
dor Luiz Alberto Figueiredo,
secretário executivo da Co-
missão Nacional para a
Rio+20, falou sobre o mesmo
tema. Para ele, a mudança des-
ses padrões deveria ser lidera-
da pelos países ricos.

“São aqueles que têm clara-
mente padrões insustentá-
veis. Não é possível achar ra-
zoável ou exigir que a nova
classe média na Índia ande de
bicicleta para salvar o planeta
se a classe média num país de-
senvolvido tem dois carrões
dentro da garagem”, comen-
tou Figueiredo.

De acordo com o embaixa-
dor, um dos principais objeti-
vos da conferência é buscar
convergência em relação a es-
se tema, para que haja “contra-
ção daqueles que estão abu-
sando e aperfeiçoamento da-
queles que não têm nada, de
modo que se busque um pa-
drão que o planeta aguente”.

Debates. Nas negociações
na ONU, o Brasil procura, de
maneira geral, fortalecer o
G77+China, grupo que reúne
hoje mais de 130 países em de-
senvolvimento. Na Rio+20, o
País também defende novos
indicadores da economia que
“reflitam de maneira mais cor-
reta as dimensões ambiental
e social”. Como definir isso,
porém, ainda não se sabe.

Mais informações
sobre a Rio+20
Págs. A28 e A29

FM 92,9 – AM 700
Acompanhe o Planeta

Estadão, hoje, às 14h30
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A27.




