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á 20 anos, representantes de 170 países se reuniram no Rio de Janeiro 
para discutir o futuro do planeta. Na próxima semana, embora sem 
a presença de líderes como Barack Obama e Angela Merkel, o Brasil 
voltará a receber cerca de 100 chefes de Estado para tratar do tema. 
A pauta continua a mesma: promover o chamado desenvolvimento 

sustentável, unindo crescimento econômico, justiça social e conservação am
biental. O desafio do evento é encontrar propostas conjuntas que possam evitar 
que daqui a outros 20 anos se continue com a mesma agenda. Desta vez, ao 
invés de apresentar ambiciosas metas de redução na emissão de poluentes ou 
de proteção de florestas por decreto, segundo documento obtido por ISTOÉ, 
o Brasil irá priorizar a exposição de propostas que assegurem a preservação 
ambiental a partir da inclusão social. O objetivo, de acordo com técnicos do 
governo que trabalham na finalização dos estudos, é mostrar ao mundo que 

é possível enfrentar os problemas 
do meio ambiente com o mesmo 
conceito colocado em prática nos 
últimos nove anos para superar os 
problemas econômicos. O texto ainda 
em fase de conclusão no Ministério 
do Desenvolvimento Social destaca 
o Programa Bolsa Verde como uma 
das propostas a serem apresentadas 
pelo Brasil. Assessores do Ministério 
asseguram que a reprodução do programa 
pelos países em desenvolvimento trará 
resultados excepcionais em poucos anos. 
Durante a conferência no Riocentro, 
o Bolsa Verde será apresentado sob 
o discurso da criação de um piso 
de proteção ambiental, que o Brasil 
espera ver assumido por outros 
países. Trata-se de uma quantia em 
dinheiro paga pelo governo às famí
lias carentes que vivem em reservas 
extrativistas. Com esses recursos, 
essas pessoas podem garantir a 
sobrevivência sem a necessidade de 
degradar o meio ambiente. "O Brasil 
pode como ninguém divulgar os 
efeitos dos incentivos financeiros para 
políticas ambientais", avalia a pesqui
sadora Carina Costa de Oliveira, da 
Fundação Getulio Vargas (FGV). 

No Bolsa Família, que ajudou o 
Brasil a enfrentar a crise econômica 
criando novos consumidores, os 

I 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



Elas recebem R$ 300 a cada três meses e se 
comprometem a preservar o meio ambiente nas 
áreas em que vivem. Antes, precisavam recorrer 
ao extrativismo predatório para garantir a 
sobrevivência. 

Na mesma linha de defesa da preservação 
ambiental a partir da inclusão, a representação 
brasileira vai procurar fazer com que governos, 
principalmente da África e da Ásia, se compro
metam a apoiar projetos de cooperativismo em 
áreas de produção agrícola familiar. O projeto 
prevê a criação de uma rede que vai da produção 
ao consumo local, visando assegurar mercado 

para quem produz e produtos de quali
dade para quem consome. Para tanto, o 
Ministério do Desenvolvimento Social 
selecionou algumas experiências reali
zadas pela iniciativa privada, mas que 
contam com o apoio governamental. 
Um dos casos é o Ecocitrus, iniciativa 
que reúne 150 famílias no Vale do Caí, 
no Rio Grande do Sul. De acordo com 
os responsáveis pela gestão do projeto, 
trata-se de uma ação que, se multipli
cada em escala global, poderá preservar 
nascentes de rios nos diversos conti
nentes, contribuindo para fazer frente 
à carência da água, uma das principais 
ameaças às novas gerações. A Ecocitrus 
trabalha com frutas utilizando adubo 
orgânico. Assim, não polui os rios da, 
região e ajuda a preservar as nascentes, 
normalmente afetadas pelo uso irres
ponsável de agrotóxicos. A produção é 
limitada para atender à demanda local, 
que a absorve principalmente com a 
merenda escolar dos colégios da região. 
Além de não poluir, a ação da entidade 
evita a migração dos pequenos produ
tores, o que contribui para a redução 
dos problemas de transportes nos 
centros urbanos regionais. "Entender o 
conceito de cooperativismo é decisivo 
no sucesso dos projetos de inclusão", 
afirma Ernesto Kasper, diretor da Eco
citrus, que produz anualmente mais de 
três mil toneladas de frutas. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2222, p. 48-49, 13 jun. 2012.




