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● A Embratur divulgou uma no-
ta ontem em que classifica como
“absurdo” a hotelaria fluminense
praticar preços semelhantes ao
do réveillon ou carnaval durante
a Rio+20, no mês que vem.

Na semana passada, o gover-
no precisou intervir para reduzir
o preço das diárias e, em entre-
vista publicada ontem pelo Esta-

do, o prefeito do Rio, Eduardo
Paes (PMDB), criticou o setor e
lembrou que esses erros devem
servir de lição para futuros even-
tos na cidade, como a Jornada
Mundial da Juventude, a Copa e
os Jogos Olímpicos em 2016.

Paes também apontou o con-
trato entre o Itamaraty e a em-
presa Terramar como um dos
principais responsável pela dis-
parada nos preços. Na avaliação
da Embratur, no entanto, jogar a
responsabilidade no acordo fe-
chado pelo Itamaraty não resol-
ve o problema. /MÔNICA CIARELLI

Vida / AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

DIVULGAÇÃO

Embratur critica
preços de hotéis
durante a Rio+20

Resultado mais forte da Rio+20 virá
da sociedade civil, dizem cientistas
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Futuro. O arquiteto Nabil Bonduki diz que cúpula vai apontar que outro mundo podemos ter
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A exatamente um mês da
Rio+20, membros da socieda-
de civil reunidos ontem em
São Paulo em debate sobre a
conferência para o desenvolvi-
mento sustentável manifesta-
ram que, nessa altura dos
acontecimentos, o melhor
que se pode esperar do evento
é que ele sirva para fortalecer
a mobilização da sociedade.

“Os temas que estão coloca-
dos na Rio+20 – economia verde,
governança e erradicação da po-
breza – são como recomeçar o
mundo. Sem dúvida são coisas
que dependem de acordos entre
governos, mas temos a sensação
de que esses acordos vão demo-
rar cada vez mais. Então é funda-
mental a sociedade se mobilizar
por esses temas, pressionar”,
afirmou o pesquisador da USP
Pedro Roberto Jacobi, do Progra-

ma de Pós Graduação em Ciên-
cia Ambiental. Ele falou durante
debate no evento Viva a Mata,
que celebra o Dia Nacional da
Mata Atlântica, no domingo.

Jacobi resumiu um sentimen-
to que prevalece na academia, en-
tre organizações não governa-
mentais e até entre os negociado-
res de alto nível de certo pessi-
mismo que a conferência não re-
sulte em compromissos mais
concretos para que o mundo se
encaminhe para o tão falado de-
senvolvimento sustentável.

A comparação inevitável é
com a Rio-92, vista como um mo-
mento que representou uma mu-

dança de paradigma.
“A Rio+20 significa um nada,

um vazio. De 92 para cá o que
aconteceu foi a não implementa-
ção de tudo o que foi acordado.
Só que passados 20 anos, temos
hoje muito mais dados e certe-
zas de que caminhamos para um
desastre ambiental e o que acon-
tece? Nada”, disse João Paulo Ca-
pobianco, do Instituto Democra-
cia e Sustentabilidade.

“É uma reunião sem entendi-
mento mínimo sobre o que se es-
pera dela, marcada pela falta de
líderes, e que não vai enfrentar
nosso pior problema, que é a fal-
ta de governança, a incapacida-

de de implementar acordos que
nós mesmos fizemos”,

Para o economista Ricardo
Abramovay, também da USP, só
uma forte pressão social poderia
levar a conferência a alcançar pe-
lo menos uma nova forma de me-
dir e avaliar o crescimento eco-
nômico que seja alternativa ao
Produto Interno Bruto (PIB).
“Precisamos entrar no mérito
do que o sistema econômico de
fato está oferecendo para a socie-
dade para podermos julgar se es-
sa oferta aumenta o bem-estar
das pessoas ou não e se está com-
prometendo os serviços oferta-
dos pela natureza ou não.”
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CONGRESSO DE CORRETORES DE IMÓVEIS EM SÃO PAULO
O XXIV Congresso Nacional dos Corretores de Imóveis (Conaci) será realizado na capital paulista dias 16, 17, 18 e 19

de setembro no Transamérica Expo Center. Considerado o maior evento da categoria, ele oferecerá novidades para que os
corretores de imóveis profissionais se especializem com programas educativos, como fóruns, cursos, palestras e oficinas
ministradas por especialistas renomados no mercado imobiliário nacional e internacional. Ao participar do Conaci, o corretor
abre diante de si um leque de oportunidades, além de adquirir novos conhecimentos para a realização de bons negócios e
ampliar seus contatos na área. Já é possível se inscrever pelo site www.conaci.com.br . Não perca tempo e garanta sua vaga! 
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Corretores: 1942 – carta sindical; 1962 – regulamentação da profissão

Homenagens à categoria

Após o término da solenidade de
ação de graças, o Sindicato homena-
geou o arcebispo metropolitano de
São Paulo com a outorga da medalha
do mérito “O Conciliador”. A condeco-
ração constitui a principal comenda
criada pelo sindicato destinada a per-
sonalidades que tenham se destaca-
do na sociedade com ações orienta-

das pela ética, empreendedorismo e
liderança - máximas defendidas e pra-
ticadas pela instituição.

Além das datas comemoradas o
Sindicato prestou homenagem a todas
as corretoras que são mães, dada à
proximidade do Dia das Mães, entre-
gando simbolicamente pelas mãos do
cardeal um ramalhete de flores à pro-
fissional paulistana Nilza Simas. Autoridades do Sciesp e personalidades convidadas

entregam diploma e medalha da comenda “O Conciliador”
ao cardeal Dom Odilo Scherer

A corretora Nilza Simas recebe homenagem do Sindicato pelas
mãos do cardeal as profissionais da categoria que são mães

O Sindicato dos Corretores de
Imóveis no Estado de São Paulo
(Sciesp) comemora, em 2012, 70 anos
de sua fundação e também o jubileu
de ouro (50 anos) da regulamentação
da profissão de corretor de imóveis.
Como parte das comemorações foi
realizada no dia 12 uma celebração na
Catedral da Sé, na capital paulista. O
secretário especial de Controle
Urbano Orlando de Almeida, patrono
do evento, representou o prefeito de
São Paulo Gilberto Kassab, corretor
de imóveis e integrante do conselho
do Sciesp.

Esteve presente também o presiden-
te da Confederação Nacional das Pro -
fis sões Liberais, Francisco Antônio Fei -
jó, além de personalidades que escre-
veram conosco a história da entidade e
são os responsáveis por sua existência:
os corretores de imóveis acompanha-
dos de seus familiares e amigos. 

Ao som do Coral da Catedral da Sé a
cerimônia presidida por Sua Emi nência
Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo
metropolitano de São Paulo, tocou a
todos pela emoção que transmitiu.

“Quem participou com certeza pode
ver o brilho e sentir a atmosfera que
tomou conta da cate-
dral. Além disso, o pú -
blico viu a imagem da
categoria, consolida-
da ao longo dos anos
pelos líderes e cola-
boradores que sem-
pre se dedicaram a
essa causa”, afirmou
o presidente do sindi-
cato Alexandre Tirelli.

A igreja assiste à celebração conduzida pelo cardeal 
metropolitano de São Paulo Dom Odilo Scherer

O presidente do Sin dicato
Alexandre Tirelli discursa
a importância do evento

Consulte e compare os preços dos diferentes players do mercado de câmbio e 
títulos públicos no AE Broadcast.
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Antecipe suas decisões
e mude o rumo de seu negócio.

Agência Estado é a notícia em tempo real financeira líder e provedora de dados de mercado no Brasil. A plataforma 
AE Broadcast oferece notícias, dados, análise e ferramentas de negociação para investidores institucionais e privados.

COTAÇÕES

Debate. Diante do pessimismo que cerca a reunião que ocorre daqui um mês, especialistas reunidos em evento da SOS Mata Atlântica
estimam que a principal mensagem para o mundo não será passada pela conferência das Nações Unidas, mas pela Cúpula dos Povos
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




