
Por JoanaDale
joana.dale@oglobo.com.br

Fotos de Leonardo Aversa
O

24
•

RE
VIS

TA
OG

LO
BO

•
3D

EJ
UN

HO
DE

20
12

•
CA

PA
O

Ecosda RIO
20+

juventude
Cariocasnafaixados20anosquesedestacamemtrabalhosligados
asustentabilidadefalamoquepensam,oquefazemeoqueesperam

JoãoBernardoCasali, 25anos,
ConsultordeDireitoAmbiental

E
les não são voluntários, que-
rem ganhar dinheiro. Eles não
levantam bandeiras, simples-
mente incorporam no dia a dia

as mudanças que querem ver no
mundo. Eles não vivem de suco de
luz, vão de cervejinha. Pós-modernos
é como se definem jovens cariocas
que se destacam no trabalho com
desenvolvimento sustentável e for-
mam uma nova (e descolada) tribo da

cidade: é o engenheiro que toca trom-
pete no bloco de carnaval, o designer
que faz grafite nos muros da Lapa, a
administradora de empresas que pra-
tica stand up paddle no Arpoador.

Profissionais inquietos, estão for-
mados e pós-graduados antes dos 30
anos. E fazem parte do crescente time
de 2,9 milhões de pessoas que têm
empregos verdes no país, segundo
um levantamento recente da Orga-

nização Internacional do Trabalho
(OIT) — nos últimos cinco anos, essa
turmaaumentou30%.Cadaumnasua
área, em comum revelam os sintomas
de uma geração que cresceu junto
com a popularização do tema sus-
tentabilidade, que será amplamente
debatido na Conferência das Nações
Unidas, a partir do dia 13: para eles, as
questões da Rio+20 são tão orgânicas
e naturais quanto o que comem.l

Na praia, no bar ou nos
papos com o time juvenil do
programa de capacitação da
ONU, o advogado João Ber-
nardo Casali dá um jeitinho
de falar em sustentabilidade
sem “pagar de ecochato”:

— A gente não precisa
falar de mulher e futebol o
tempo inteiro. É importante
não ficar alienado diante das
questões da nossa vida e da
vida dos nossos futuros fi-
lhos. Em todo lugar, tento
conquistar multiplicadores.

Garoto de Ipanema, que
surfou muito depois das au-
las no Colégio São Paulo,
João tomou a “pílula verde”
no último período de Direito
na PUC, quando escolheu a
matéria Direito Ambiental e
fez um curso de empreen-
dedorismo verde na Funda-
ção Getúlio Vargas. Desde

janeiro, é consultor no Nú-
cleo Interdisciplinar de Meio
Ambiente (Nima), que fun-
ciona dentro da universida-
de, e trabalha na pesquisa
de desenvolvimento de có-
digos florestais para cidades
do Rio. Seu meio de trans-
porte? Bicicleta elétrica.

— Hoje, tenho uma qua-
lidade de vida afinada com
meu discurso — diz ele, que
quando era estagiário pegou
muito metrô de terno e gra-
vata para ir ao Centro.

Em paralelo, o advogado
exerce o papel de educador
dos voluntários da Rio+20.

— O João é um idealista
militante. É um nome que vai
aparecer não só pelo tra-
balho, mas pela disposição
de ir em frente — acredita o
professor Fernando Walca-
cer, coordenador do Nima.
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CarolinaPombo, 28anos,
Empresária

Há cerca de três anos,
pouco antes do nascimento
da primeira filha, a psicóloga
Carolina Pombo, de 28 anos,
ganhou um sem-fim de pa-
cotes de fraldas descartáveis
no chá organizado por ami-
gas. Nos primeiros dias de
vida, porém, a pequena Lau-
ra apresentou reação alér-
gica ao produto. Pelo Skype,
uma prima que mora na No-
ruega apresentou Carolina a
uma fralda de pano moder-
na, ajustada por botões.

— Logo me perguntei co-
mo conseguiria lavar as
fraldas! Mas não é assim.
Existem absorventes que
são postos por dentro e
não precisam ser trocados
toda hora — conta. — Além
disso, a mãe economiza
cerca de R$ 2 mil, levando
em conta que a criança pre-
cisa só de 20 fraldas de
pano (R$ 58, cada) do nas-
cimento até os dois anos.

Essas e outras descober-
tas estão em seu blog, o
What Mommy Needs. A mãe
e psicóloga acabou virando
empreendedora verde: em
abril, inaugurou uma loja em
Ipanema, onde vende pro-
dutos de limpeza biodegra-
dáveis, livros educativos e,
claro, fraldas ecológicas co-
mo as usadas pela pequena
Maria Sofia, filha de uma ami-
ga emprestada para a foto.

A apresentadora Cynthia
Howlett é leitora do blog:

— Acho bacana a defesa
do consumo consciente.

Filha de hippies, Carolina
sempre se preocupou mais
com o meio ambiente do
que suas colegas do Colégio
Pedro II. Mas foi após o
parto que vestiu a camisa.
Moradora da Gávea, leva e
busca a filha na escola de
bicicleta e é garota-propa-
ganda do próprio negócio.
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A bicicleta de Pedro The-
moteo está quebrada. Todos
os dias, então, o designer vai
a pé de casa, no Bairro de
Fátima, ao trabalho, na Cen-
tral do Brasil. Gasta uma
hora, somando ida e volta:

— Não tenho carro por-
que odeio ficar parado no
trânsito. Morei a vida toda
em São Conrado e estudei
no Centro. Aos 25 anos, fiz
as contas: tinha gastado um
ano em engarrafamentos.

Recém-casado, o desig-
ner mudou-se para mais

perto da oficina do Fibra
Design, coletivo formado
nas salas de aula da Escola
Superior de Desenho Indus-
trial (Esdi). Depois de apren-
der a fazer de skate a colher
de pau, surgiu a oportuni-
dade de trabalhar com com-
pensado de pupunha —
descoberta que rendeu ao
grupo o iF Gold Material
Award, em 2005. Foi o pri-
meiro dos 400 materiais res-
ponsáveis que fazem parte
da galeria do Fibra. Uma
mostra de 150 deles ocu-

pará a Praça Tiradentes, na
Rio+20. Na inauguração, na-
da de copos de plástico: a
cerveja será servida em ca-
necas de fibra de coco.

Nos fins de semana, o
designer gosta de grafitar,
arte que pratica desde 2001
com amigos que hoje in-
tegram o coletivo MUDA.

— Pedro sempre quis
mudar o mundo. Fico feliz
de ver como ele usa o de-
sign como elemento de
transformação — diz João
Tolentino, do MUDA.

20 iniciativas
decadadia
1.Seloverde: Comprar
produtos de madeira certificada

2.Semrasgarseda:
Dispensar o papel de seda nos
embrulhos de presentes

3.Meditar: Nem que seja dez
minutinhos por dia

4.Águacorrente: Escovar os
dentes e fazer xixi durante o banho

5.Orgânicos: Alimentação
baseada em frutas e legumes
sem agrotóxicos

6.Rural: Botar a mão na terra
e os pés na grama

7.Descarga: Tomar um banho
de cachoeira por mês

8.Coletivo: Priorizar o uso de
transporte público

9.Duasrodas: Tirar a
bicicleta da garagem

10.Coletaseletiva: Separar
o lixo em casa

11.Vaquinha: Apoiar
iniciativas de crowdfunding

12.Palestras: Assistir a
palestras do TED, instituição de
conferências sobre o futuro

13.Bens laváveis: Substituir
descartáveis por laváveis

14.Eduráveis: Comprar
objetos que vão demorar
para virar lixo

15.Mascavo: Diminuir o
consumo de açúcar refinado

16.Pénaestrada: Andar
mais a pé

17.Ecobag: Dar adeus às
sacolas plásticas

18. ‘Do it yourself’: Faça você
mesmo seus móveis, roupas e
comida

19.Regional: Dê preferência
a comprar produtos de
fornecedores locais

20.Fluxodeenergia: Passar
adiante objetos que já não são
mais úteis para você
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CarolinaBergier, 26anos,
ConsultoradeEducaçãoAmbiental

A consultora de edu-
cação ambiental Caroli-
na Bergier arregala os
olhos azuis quando o fo-
tógrafo sugere fazer seu
retrato dentro de uma
sala da Escola Parque.

— Minha proposta é
tirar as crianças da sala
de aula — explica. — No
início do século passado,
uma pesquisa mostrou
que a criança conseguia
prestar atenção numa
matéria durante 50 mi-
nutos. Recentemente, a
mesma pesquisa mostrou
que o tempo mudou para
oito minutos! Qual a ló-
gica de estudar o cres-
cimento de uma árvore
num livro tendo um par-
que do lado de fora?

Jornalista por forma-
ção, ela enveredou para
Educação no último ano.
Cansada do trabalho no
marketing da extinta loja
Mercado Infantil, pediu
demissão e foi passar um
período sabático em Is-
rael. De lá, rumou para
Bali e trabalhou na Green
School, referência em
sustentabilidade. Voltou
há três meses, com pro-
jetos para a Escola Par-
que e para o Eliezer, co-
légio onde estudou a vida
toda, em Laranjeiras.

Mais radical das per-
sonagens que ilustram
estas páginas, Carolina é
ovolactovegetariana. Pa-
ra desespero do pai, mé-
dico anestesista, parou
até de tomar remédios.

— Busco o que me faz
bem, não é radicalismo —
diz ela, que, semana pas-
sada, rendeu-se à Noval-
gina para sanar a dor de
uma queimadura no bra-
ço feita enquanto cozi-
nhava sopa de abóbora.
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KarinaLassner, 27anos,
Engenheiraambiental
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No carnaval passado, Ka-
rina Lassaner não reconhe-
ceu o companheiro de tra-
balho Leonardo Adler no
Cordão do Boitatá: ele es-
tava de peruca loura tocan-
do trompete no cortejo. Sem
preconceito, é difícil imagi-
nar a cena enquanto o tí-
mido engenheiro discorre
sobre o processo de puri-
ficação de gás na mesa de

reunião da Acesa, que tem
escritório na Rio Branco.

Formado pela PUC, o ra-
paz se solta um pouco mais
ao falar sobre sua relação
com o meio ambiente:

— Acampo desde os 13
anos — resume ele.

Karina, então, insiste pa-
ra o colega falar sobre um
projeto de implantação de
tratamento de restos de

peixe, em Arraial do Cabo.
— A ideia é montar um

reator para receber os re-
síduos de peixe e gerar ener-
gia elétrica para o pescador
manter o pescado por mais
tempo no congelador, e, as-
sim, ter maior poder de bar-
ganha. Ainda é projeto pi-
loto — ele explica.

— Mas é sensacional! —
completa Karina.

Quando criança, Karina Lass-
ner perdeu as contas de quantas
vezes esqueceu a luz acesa e
ouviu dos pais a clássica pia-
dinha: “Você é sócia da Light?”
Sua consciência ambiental só fez
aumentar com o passar dos
anos. Engenheira ambiental for-
mada pela Bucknell University,
na Pensilvânia, e pós-graduada
em Gestão Ambiental pela Duke
University, na Carolina do Norte,
hoje a carioca vive de gerar
energia, a partir do biogás:

— Depois de oito anos nos
Estados Unidos, voltei para o Rio
porque estava com saudades,
mas também porque não parava
de ouvir falar do Brasil. Existe
um potencial enorme a ser ex-
plorado aqui. Há muita energia
sendo jogada fora... A palavra
lixo não existe mais: é energia.

Karina trabalha com o tam-
bém jovem engenheiro ambien-
tal Leonardo Adler na Acesa,
empresa que fez, entre outros
projetos, o piloto de biogás para
a Estação de Alegria, no Caju —
na foto ao lado. Os dois se
completam profissionalmente.

— A Karina tem a bagagem
internacional e o perfil técnico,
enquanto o Leonardo tem a pai-
xão pela sustentabilidade e pro-
jetos ambientalmente corretos.
Assim, balanceamos a empresa
para atingirmos o tripé econo-
mia-ambiental-social que é fun-
damental — acredita Marcelo
Junqueira, sócio da Acesa.
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Aos 8 anos, Clara Klabin
distribuiu dezenas de mu-
das de pau-brasil na Eco 92.
Às vésperas da Rio+20, ela
está reflorestando a Praia da
Barra inteira. Sua empresa, a
Eko, foi contratada por uma
administradora de shop-
pings para fazer o serviço,
como medida compensató-
ria. No total, 12 canteiros, de
cerca de 2,3 mil metros qua-
drados cada, estão ganhan-
do mudas de Ipomea pes-
capri, a famosa restinga.

— Quero devolver a mata
nativa para toda a orla ca-
rioca. Já estou negociando
com um hotel para pagar o
reflorestamento do Leblon.
Peguei esse trabalho como
meu. É meu — afirma ela,
que pratica stand up paddle
no Arpoador.

Formada em Administra-
ção, Clara era funcionária

da Osklen até “receber uma
proposta” para trabalhar
com o pai, Leonardo Klabin,
na Eko Florestal, há cinco
anos. Ganhou experiência,
exportou mudas até para a
Oceania e, há seis meses,
criou na empresa da família
o setor de reflorestamento:

— É um negócio como
outro qualquer, mas é um
negócio que te faz bem.

Para a missão de reflo-
restamento da orla cario-
ca, Clara foi à reserva mi-
litar em Guaratiba colher
sementes da restinga.

— A minha família é como
uma árvore. Ela foi plantada
pelos meus ancestrais e nós
todos temos dado continui-
dade. Nada me honra mais
do que saber que a Clara
continua a tradição — afir-
ma o engenheiro e avô-co-
ruja Israel Klabin.

SonhosparaoRio+40
“Oscariocasprecisam
frequentarmenososshoppings
emaisaspraiasparaencontrar
conforto”
Carolina Bergier

“Integraçãodossetorespúblico
eprivadodesaúdee licença-
maternidadedeumano”
Carolina Pombo

“O reflorestamento
compensatório para obras da
Copa e das Olimpíadas”
Clara Klabin

“Um projeto de incentivo ao
reaproveitamento de água de
chuva para evitar enchentes”
Edson Cardoso

“UmRiomiscigenado,comas
comunidadesdialogandomais
comaclassemédia”
João Bernardo Casali

“Programasdeeducação
ambientalnasescolaspúblicase
privadas”
Karina Lassner

“Matriz energética diversificada,
menos hidrelétricas e mais
energia renovável”
Leonardo Adler

“Eficiênciapolíticaparaqueas
estruturasqueestãosendo
montadasparaosgrandes
eventosnãosejamperdidas”
Pedro Themoteo
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Ao chegar ao lixão da Es-
trada de Santa Rita, em No-
va Iguaçu, onde uma criança
e um senhor catam qual-
quer coisa que possa ser
reaproveitada, Edson Car-
doso, o jovem presidente da
Associação de Moradores
do Bairro 3 Corações, lem-
bra a própria infância:

— Quando eu era criança,
trazia o lixo de casa para cá,
num carrinho de mão —
conta.— Vamos transformar
o espaço num ecoponto de
coleta, com pista de skate.

O projeto para o terreno
de 37 mil metros quadrados
está sendo desenhado pelo
RUA Arquitetura. Cansado
de esperar pela prefeitura,
Edson buscou os arquitetos
para iniciar o processo de
transformação (agora falta o
patrocínio para execução).

— Edson moveu mundos
e fundos para chegar a nós.
A atitude para levantar o
bairro é comovente — diz
Pedro Évora, da RUA.

Na casa de dois quartos
onde mora com a mãe e o

padastro, ele mantém o
ponto de coleta de óleo de
cozinha do bairro, além de
um cineclube na garagem.

— Queria fazer mais,
mas falta tempo — diz ele.

Formado em Ciências So-
ciais pela Candido Mendes,
trabalha na área de respon-
sabilidade socioambiental
da Ciclus, que cuida do ater-
ro sanitário de Seropédica:

— É trabalho de formi-
guinha. Faço a minha parte.
Se todo mundo fizer a sua...
A gente salva o Rio.

1.“Biodiversidadeecarbono
social”
(DivaldoRezendeeStefanoMerlin)

2. “Cradle to cradle”
(“Do berço ao berço”, em
tradução livre)
(MichaelBraungart eWilliam
Mcdonough)

3.“Educaçãoambiental,
reflexãoepráticas
contemporâneas”
(AlexandredeGusmãoPedrini)

4.“Ahistóriadascoisas—
Danaturezaao lixo,oque
acontececomtudoque
consumimos?”
(AnnieLeonard)

5.“Manualdoarquiteto
descalço”
(JohanVanLengen)

6.“Mundosustentável2—
Novosrumosparaum
planetaemcrise”
(AndréTrigueiro)

7.“Primaverasilenciosa”
(RachelCarson)

8.“Ossetesaberes
necessáriosàeducaçãodo
futuro”
(EdgarMorin)

9.“A teiadavida”
(FritjofCapra)

10.“Aurgênciadopresente,
biografiadacriseambiental”
(IsraelKlabin)

1.BardaCachaça
2.BraseirodaGávea
3.CachoeirasdoHorto
4.CircoVoador
5.Comuna
6.FlorestadaTijuca
7. InstitutoMoreiraSalles
8.LaBicyclette
9.PraiadaJoatinga
10.VistaChinesa

10 Livros+10 Lugares
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Text Box
Fonte: Revista O Globo, Rio de Janeiro, ano 8, n. 410, p. 24-30, 3 jun. 2012.




