
A menos de um mês da Confe-
rência das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável,
Rio+20, a ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, afir-
mou que o governo brasileiro
apoia o fortalecimento do Pro-
grama das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (Pnuma), e não
a criação de uma agência am-
biental, proposta por alguns paí-
ses. “Queremos o fortalecimen-
to e uma discussão sobre o me-
lhor formato. Uma agência não
significa o melhor. Entendemos
que a proposta como está formu-
lada é insuficiente para lidar
com os desafios colocados nas

negociações da Rio+20”, disse.
Izabella explicou que o país

apoia a participação compulsória
de todas as nações do mundo no
Programa, atualmente apenas 58
participam, para que possam ser
discutidos modelos de governan-
ça e um caminho para que todas
as ações ambientais dentro da
ONU sejam pensadas de forma
convergente, incluindo Pnud
(Programa das Nações Unidas pa-
ra o Desenvolvimento), Unesco e

Unicef. “As amarras precisam es-
tar claras para que a governabili-
dade do Pnuma seja de fato real.”
Ela ainda sinalizou a possibilida-
de de criação de um órgão de de-
senvolvimento sustentável pelo
governo brasileiro.

A ministra participou do lança-
mento da versão em português
do relatório “Povos Resilientes,
Planeta Resiliente — Um Futuro
Digno de Escolha”, elaborado pe-
lo Painel de Alto Nível sobre Sus-
tentabilidade Global da ONU. Ele
é resultado de um grupo de traba-
lho formado por 22 autoridades,
entre elas a ministra.

O relatório traz 56 recomen-
dações para que o conceito de
desenvolvimento sustentável
seja posto em prática. ■

AGRONEGÓCIO

Saca de soja ultrapassa R$ 65 e quebra
recorde histórico em Paranaguá, diz Cepea

Brasil apoia avanço de programa da ONU
Ana Carolina Fernandes/Reuters

COMÉRCIOEXTERIOR

Exportações do Centro-Oeste
crescem mais que em outras regiões

A soja no porto de Paranaguá fechou a semana com o maior valor
nominal de toda a série histórica analisada pelo indicador Cepea/Esalq,
cotada a R$ 65,11 por saca de 60 kg, na última sexta-feira. A demanda
internacional, que segue aquecida, em conjunto com a quebra de safra
na América do Sul e as incertezas quanto à próxima safra dos Estados
Unidos são apontados como as causas para os altos preços. Reuters

As exportações da Região Centro-Oeste foram as que mais
cresceram de janeiro a abril, comparadas a igual período de 2011,
e registraram expansão de 18,19%, segundo o Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). As vendas
externas regionais somaram US$ 7,126 bilhões no período, equivalentes
a 9,55% dos US$ 74,646 bilhões exportados pelo país. ABr

A ministra Izabella Teixeira defendeu a participação compulsória de todas as nações do mundo na ação de Meio Ambiente

Atualmente, apenas
58 nações participam
do Programa das
Nações Unidas para
o Meio Ambiente
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