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A ex-ministra do Meio Ambiente
Marina Silva fez ontem um dis-
curso engajado, alertando sobre
os perigos do consumo excessi-
vo e convocando as pessoas a rea-
lizarem ações efetivas para sal-
var o planeta, durante sua apre-
sentação no TEDxRio+20, no
Forte de Copacabana, zona sul
do Rio de Janeiro.

A ex-senadora também disse
que “estamos vivendo uma doen-
ça chamada o mal do excesso” e

afirmou que as crises e decisões
políticas e econômicas recentes,
aliadas ao nosso modo de vida
atual, estão “nos transformando
em verdadeiros exterminadores
do futuro”.

O TEDxRIO+20 – versão da sé-
rie de palestras mundiais de 18
minutos proferidas por experts
de diversas áreas – marcou o iní-
cio do Humanidade 2012, um
dos eventos paralelos à Confe-
rência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável
(Rio+20).

Ontem, especialistas convida-
dos apresentaram diversas
ideias criativas para contribuir
com a preservação do planeta,
mostrando fontes alternativas
de energia e algumas experiên-
cias bem-sucedidas em áreas co-
mo saúde, arquitetura e meio am-

biente.
Entre os palestrantes estava o

artista plástico Vik Muniz, que
participou do documentário in-
dicado ao Oscar Lixo Extraordi-
nário, sobre os catadores de li-
xo do Aterro de Jardim Grama-
cho, o maior lixão da América La-
tina, que foi desativado neste
mês, no Rio.

Eventos do dia. A programação
de hoje inclui palestras do am-
bientalista Jean-Michel Cous-
teau, filho do explorador Jac-
ques Cousteau; do biólogo suíço
Colomban de Vargas; do repór-
ter do New York Times Jim Rob-
bins; da ativista indiana Kiran Be-
di; e da canadense Severn Suzu-
ki, que, aos 12 anos proferiu um
discurso histórico durante a
Eco-92 e ficou conhecida como
“a menina que calou o mundo”.

O evento TEDxRio+20 pode
ser acompanhado ao vivo pelo si-
te tedxrio20.com.

Leia. Campanha vai vacinar
contra paralisia infantil
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‘Estamos virando
exterminadores do
futuro’, diz Marina

● O relator da MP do novo Códi-
go Florestal, senador Luiz Henri-
que (PMDB-SC), marcou para 4
de julho a entrega de seu parecer
para permitir que o governo de-
fenda o texto da presidente Dil-
ma Rousseff durante a Rio+20. A
votação ocorreria em 10 de julho.

Luiz Henrique, que reforçará a
comitiva brasileira no evento, afir-
ma que a negociação das 696
emendas é para possíveis apri-
moramentos à MP, que deve ser
mantida quase de forma integral.

A estratégia é uma tentativa de
melhorar a situação do governo,
já que o debate sobre o tema trou-
xe vulnerabilidade à posição bra-
sileira de anfitrião. / EDUARDO
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Ministra critica ‘miopia ambiental’ no
País e defende incentivo ao consumo

MP do Código será
votada em julho

Após as chuvas
que caíram na
capital do Rio, a
lama tomou
conta do local
onde estão
montadas as
tendas para a
Cúpula dos
Povos, no
Aterro do Fla-
mengo, na zona
sul da cidade.

Em palestra na
TEDxRio+20, ex-ministra
do Meio Ambiente afirma
que ‘vivemos uma doença
chamada mal do excesso’

Luciana Nunes Leal / RIO

A ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, criticou on-
tem as discussões sobre indi-
cadores socioambientais que
não levam em conta questões
de governança e gestão, ao de-
fender as medidas do governo
para estimular o consumo, co-
mo a redução do Imposto so-
bre Produtos Industrializa-
dos (IPI) de carros. “Tem limi-
te para a miopia ambiental”,
disse Izabella a uma plateia
formada principalmente por
ambientalistas.

Segundo ela, as medidas de es-
tímulo ao consumo não são in-
compatíveis com o debate da
Conferência das Nações Unidas
sobre Desenvolvimento Susten-
tável (Rio+20), que começa ama-
nhã, no Rio, e reunirá mais de
cem chefes de Estado.

“Temos de debater como gen-
te grande. Está na hora de deba-
termos as unidades de conserva-
ção, a regularização fundiária, o
acesso à informação com conhe-
cimento técnico e científico. Va-
mos acabar com o achismo am-
biental”, disse a ministra duran-
te o seminário Brasil Sustentá-
vel – O Caminho para Todos. Iza-
bella repetiu a expressão que usa
com frequência para designar as
teses radicais de defesa do meio
ambiente que não consideram
aspectos de governo, administra-
tivos, econômicos e políticos.

Sobre as medidas para estimu-
lar que a população consuma, a
ministra afirmou, em entrevista,
que “medidas de curto prazo
não podem ser confundidas com
a discussão de médio e longo pra-
zo da Rio+20, em que será feito
um debate para os próximos 20
anos sobre o futuro do planeta
sem falar em crise, em guerra”.

Izabella justificou: “A questão
do IPI é para solução de crise de
curtíssimo prazo, temos empre-
gos, a indústria que está em jo-
go”. Para a ministra, essas medi-
das emergenciais não impedirão
um esforço dos países para “pac-
tuar um novo padrão de consu-
mo, já que é insustentável repe-

tir os modelos atuais”.
Apesar de elogiar a disposição

daministraem“abrirdiálogocom
a sociedade”, Adriana Ramos, se-
cretária executiva adjunta da
ONG Instituto Socioambiental,
criticouareduçãodoIPIdosveícu-
los. “É uma medida de curto pra-
zo, sim, mas que se repete com
umafrequênciaassustadora”,dis-
se. “A indústria automobilística
nuncareduz custos. Em vez disso,
pressiona o governo para obter a
redução de impostos. Ao ceder, o
governo demonstra um descom-
passo com as metas ambientais.”

Há dois meses, a presidente
Dilma Rousseff também foi enfá-
tica ao advertir ambientalistas
de que o governo não mudaria
seu projeto de aumento da ofer-
ta de energia e de desenvolvi-
mento, ao defender a constru-

ção de hidrelétricas na Amazô-
nia. “Pessoas contrárias (às hidre-
létricas) vivem num estado de
fantasia”, disse ela em maio, du-
rante reunião com os integran-
tes do Fórum do Clima,

A posição do governo vai na
contramão do que o Brasil preci-
sa fazer para atingir as metas de
redução das emissões de gases
de efeito estufa – é justamente o
crescimento do consumo de ga-
solina que deverá fazer o gover-
no rever esses números.

Outras discussões. Izabella de-
fendeu que após a Rio+20 o País
se volte para seus próprios pro-
blemas e discuta, por exemplo, o
uso dos recursos de fundos de
meio ambiente e o papel das ins-
tituições. Ela criticou o fato de o
Serviço Florestal Brasileiro es-
tar voltado só para florestas da
Amazônia. “É um equívoco.”

A ministra atenuou a ausência
na Rio+20 de importantes che-
fes de Estado, como o presiden-
te americano Barack Obama, a
chanceler alemã Angela Merkel
e o primiê britânico David Came-
ron. “A presença dos líderes é im-
portante, mas veja que os Esta-
dos Unidos (que foram representa-
dos na Rio 92 pelo então presiden-
te George Bush) até hoje não rati-
ficaram a conversão da biodiver-
sidade. Os países mandarão pes-
soas de alto nível, com poder de
decisão. Entendemos o momen-
to que os países estão vivendo, a
crise.” / COLABORARAM HELOISA

ARUTH STURM E FABIO GRELLET
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Mais informações sobre
a conferência Rio+20

Aéreo, 4 noites e cartão de assistência.
CITY PACK** - 4 NOITES US$ 1.731 

    R$ 3.808*

Aéreo, 8 noites, traslado de chegada em Toronto e saída em 
Montreal, café da manhã diário, passeio Maid of the Mist, 
barco Mil Ilhas , visita a comunidade dos índios Huron, 
despesas de maleteiros nos hotéis (1 mala p/ pessoa) e 
cartão de assistência. Saídas aos domingos até 18/11/2012.

CANADÁ CLÁSSICO - 8 NOITES

US$ 2.815
    R$ 6.193*

Aéreo, 7 noites, traslado de chegada em Toronto, bilhetes de 
trem VIA Rail em classe econômica, despesas de maleteiros 
nos hotéis (01 mala por pessoa) e cartão de assistência. 
Saídas diárias.

TORONTO A MONTREAL EM TREM - 7 NOITES
US$ 2.794 

    R$ 6.146*

Aéreo, 7 noites, café da manhã, passeio barco Maid of the 
Mist em Niagara Falls, Cruzeiro de 1h nas Mil Ilhas, locação 
de carro compacto, despesas de maleteiros no hotéis 
(01 mala por pessoa) e cartão de assistência. Saídas diárias.

ROTA RIO ST. LAWRENCE - 7 NOITES
US$ 2.356 

    R$ 5.183*

MAGIC CITIES.
DO MUNDO NO CANADÁ.CANA Á

O MELHOR

FLOT OPERADORA
11 4504 4500

SOFT TRAVEL
11 3017 9999

MONARK
11 3235 4322

TORONTO

NIAGARA FALLS

OTTAWA

MONTREAL

*Câmbio de US$1 = R$ 2,20. Preços sujeitos a alteração, por pessoa. Consulte outras saídas e 
preços para a data desejada. **Preço para City Pack Toronto, consulte os preços para os 
pacotes City Pack Montreal, City Pack Ottawa e City Pack Quebec
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● Visão do governo
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IZABELLA TEIXEIRA
MINISTRA DO MEIO AMBIENTE
“Temos de debater como gente
grande. Precisamos debater as
unidades de conservação, a
regularização fundiária, o acesso
à informação com conhecimento
científico. Vamos acabar com o
achismo ambiental.”

DILMA ROUSSEFF
PRESIDENTE, EM MAIO
“Pessoas contrárias (às
hidrelétricas) vivem num
estado de fantasia.”

Ambiente. Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, diz que discussões sobre indicadores socioambientais devem levar em conta questões
de governança; por isso, não vê contradição em reduzir IPI para compra de carro zero e, ao mesmo tempo, debater temas da Rio+20
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.

Text Box
Anúncio




