
O Brasil sediará um órgão das
Nações Unidas (ONU) para pes-
quisa em tecnologia verde. Se-
gundo o secretário de Ambien-
te do Estado do Rio, Carlos
Minc, a iniciativa deve ser
anunciada pela presidente Dil-
ma Rousseff em 5 de junho,
Dia do Mundial do Meio Am-
biente, às vésperas da Rio+20.
O órgão deve ser instalado na
cidade do Rio de Janeiro. “É
um órgão da ONU ligado à pes-
quisa em tecnologia limpa,
economia verde, de baixo car-
bono”, informou Minc.

Segundo ele, que já foi minis-
tro do Meio Ambiente, a presi-
dente também lançará um paco-
te de medidas para alavancar o
desenvolvimento sustentável
no país. Entre elas, a criação de
unidades de conservação e a di-
visão de metas de redução das
emissões de gases do efeito estu-
fa entre os setores da economia.

Em relação ao novo órgão da
ONU, Minc disse que a estrutura
será composta por pesquisado-

res brasileiros e estrangeiros e
será vinculada ao Programa das
Nações Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma). “Um dos pon-
tos da Rio+20 é a discussão da
governança ambiental global e
nossa ideia é fortalecer o Pnu-
ma. Não tem sentido o proble-
ma ser tão grave e o Pnuma tão
fraco”, disse Minc durante en-
trevista no lançamento do Rio
Clima, evento que ocorrerá pa-
ralelamente à Rio+20.

O novo órgão poderá ser ins-
talado no campus da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) na Ilha do Fundão, onde
está um dos principais centros
de pesquisa em tecnologia no

país, o Coope (Instituto Alberto
Luiz Coimbra de Pós-Gradua-
ção e Pesquisa em Engenharia).
O atual secretário do Fórum Bra-
sileiro de Mudanças Climáticas,
Luiz Pinguelli Rosa, é um dos
principais pesquisadores do ins-
tituto.

Na semana passada, a minis-
tra do Meio Ambiente, Izabella
Teixeira, sinalizou a criação, pe-
lo Brasil, de uma instituição fo-
cada “nos três pilares do desen-
volvimento sustentável” (am-
biental, econômico e social) e
que colocaria o país na vanguar-
da. Na ocasião, ela disse que “o
Brasil pode tratar de uma estru-
tura de governança sustentá-
vel. Aguardem (cenas) dos pró-
ximos capítulos.”

O Rio Clima (Rio Climate
Challenge) será realizado entre
os dias 13 e 21 de junho e discuti-
rá formas de enfrentar as mu-
danças no clima no planeta e
preparar propostas para a Confe-
rência das Partes (COP) 18, em
dezembro, no Catar. ■ ABr

A ministra das Relações Institu-
cionais, Ideli Salvatti, reiterou
ontem que haverá veto na análi-
se que a presidente Dilma Rousse-
ff fará do novo Código Florestal
recentemente aprovado pelo
Congresso Nacional. “Vai ter ve-
to e o prazo é dia 25”, disse Ideli,
após participar com Dilma de as-
sinatura de ordem de serviço pa-
ra a construção de uma ponte em
Laguna (Santa Catarina). “Qual é
(o veto), é ela (Dilma) quem sa-
be”, acrescentou a ministra.

No início do mês Ideli já ha-
via adiantado que Dilma deverá
vetar alguns pontos do código
aprovado no Congresso.

O veto deve ser parcial, con-
firmaram fontes do Planalto, e
deve afetar a forma de regulari-
zar propriedades que desmata-
ram áreas proteção. A presiden-
te também não quer que o texto
final abra brechas que permi-
tam a anistia a desmatadores.

O dispositivo a ser vetado,
aprovado pela Câmara no fim de
abril, trata do assunto de forma
incompleta: torna regulares os
desmatamentos em áreas de pro-
teção, mas deixa indefinidas as
regras de reflorestamento nas
margens de rios com mais de 10
metros de largura. O texto ante-
rior, desenvolvido por senado-
res e enviado aos deputados, exi-
gia a recomposição da vegetação
em diversas situações para a re-
gularização das propriedades.

O novo texto que passou na
Câmara desagradou o governo,
que defendia os termos acorda-
dos durante a tramitação da ma-
téria no Senado.

Manifestação
Um grupo de manifestantes co-
mandado por organizações am-
bientalistas se reuniu no domin-
go em frente ao Parque do Ibira-
puera, na capital paulista. Usan-
do camisas verdes, levando fai-
xas e cartazes, ele reivindica-
ram que a presidente Dilma
Rousseff vete o texto do novo
Código Florestal. Para a coorde-
nadora da Rede das Águas da
organização não governamen-
tal SOS Mata Atlântica, Malu
Ribeiro, o texto “desrespeita a
característica da função social
da terra, como se, por um inte-
resse econômico, fosse possí-
vel anistiar pessoas que desma-
taram e degradaram”.

Ela diz acreditar que a nova le-
gislação pode prejudicar a ima-
gem do Brasil na Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, a Rio+20,
que ocorre no mês que vem. “O
Código Florestal é a mãe de toda
a legislação ambiental brasileira,
e o Brasil não pode passar um ve-
xame dessa envergadura pré
Rio+20”, disse Malu Ribeiro.

Para o secretário municipal do
Verde e Meio Ambiente de São
Paulo, Eduardo Jorge, o novo có-
digo poderá prejudicar projeto
em andamento, da prefeitura, de
criação de 20 parques lineares pa-
ra proteger margens de rios. A in-
tenção é retirar famílias de áreas
de risco e evitar enchentes.

“Essa fórmula nova, aprovada
pelo Congresso, além de prejudi-
car a área rural, o Pantanal, o Cer-
rado e a Amazônia, ignora com-
pletamente a questão urbana. Es-
se respaldo, que nós temos do có-
digo antigo para criar os parques
lineares, nós vamos perder”, res-
saltou. ■ Reuters e ABr

PREVENÇÃO

Amazonasterácentroparagerenciar riscos
dedesastresnaturaiseexcessodechuvas

Marcello Casal Jr./ABr

Brasil sediará órgão
da ONU para meio
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MINERAÇÃO
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A afirmação foi feita ontem
pela ministra das Relações
Institucionais, Ideli Salvatti

O Ministério da Integração instituiu o Centro Nacional de
Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) do Amazonas.
A finalidade é contornar prejuízos causados por eventos naturais, como
o excesso de chuvas. O comitê será formado por técnicos da Secretaria
Nacional Defesa Civil e dos ministérios da Saúde, do Desenvolvimento
Agrário, da Defesa, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. ABr

Os ministérios de Minas e Energia e da Ciência, Tecnologia e Inovação
querem criar uma política para a exploração de minerais conhecidos
como terras-raras, que apresentam propriedades químicas e físicas
úteis para aplicação industrial em produtos de alta tecnologia. Esses
minerais estão incorporados em aplicações como supercondutores,
imãs, componentes para carros e monitores de LCD, entre outros. ABr

O novo órgão
poderá ser
instalado no campus
da Universidade
Federal do
Rio de Janeiro

Segundo o secretário deAmbiente doRio, governo federal lançará ainda
umpacote demedidas para estimular o desenvolvimento sustentável

Minc: iniciativadeveseranunciadapelapresidenteDilmaRousseffnodia5de junho
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IdeliSalvatti: “Qualé (oveto), éela (Dilma)quemsabe”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 15.




