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Crise não vai tirar visibilidade
do evento, afirma Dilma
Ueslei Marcelino/Reuters

Para a presidente, discussão sobre
meio ambiente está na “ordem do dia”
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Pela primeira vez
na América Latina,
o presidente francês
fará discurso em favor
do desenvolvimento
sustentável e
dos esforços em
busca do combate
à fome e à miséria
Ed Jones/AFP

Vladimir Putin
Presidente da Rússia

Considerado um
dos principais líderes
políticos do mundo,
ele promove, ao lado
da China e do Irã,
ações para impedir a
intervenção militar na
Síria, cuja crise social e
política dura 15 meses
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A Rio+20 contará com uma estrutura tecnológica de ponta.
Entre os recursos disponíveis
estão terminais de autoatendimento espalhados pela cidade,
painéis de transmissão em tempo real para os locais que recebem a programação do evento
e monitoramento reforçado da
rede e do portal multimídia.
De acordo com o diretor de
operação do Serviço Federal
de Processamento de Dados
(Serpro), Wilton Mota, a experiência para desenvolver e implementar esse projeto servirá
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Presidente da França

Teste de infraestrutura
Rio+20 será laboratório para
grandes eventos no país, como
Copa do Mundo e Olimpíada

A presidente
afirmou ontem que
é possível ter um país
que se desenvolva
economicamente,
cresça e inclua
sua população, com
justiça e respeito
ao meio ambiente

François Hollande

e

Para a presidente Dilma Rousseff, o grande desafio da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável
(Rio+20) é encontrar um modelo que combine desenvolvimento sustentável, crescimento econômico e inclusão social. Os
eventos paralelos à Rio+20 começam hoje, no Rio de Janeiro,
e vão até o dia 22, data final da
conferência oficial. Ao discursar ontem, em Belo Horizonte,
durante cerimônia de reformas
do anel rodoviário da cidade,
Dilma afirmou que a discussão
sobre o desenvolvimento sustentável está na “ordem do
dia”, embora muitos apostem
que a crise econômica internacional poderá tirar a atenção
das questões suscitadas por tal
modelo de desenvolvimento.
Hoje, a presidente estará no
Rio, para a abertura dos eventos relacionados à Rio+20.
De 20 a 22 de junho, a Conferência terá como destaque a
presença de mais de 115 chefes
de Estado e de governo que se
concentrarão nos debates sobre a defesa do meio ambiente
com desenvolvimento sustentável e inclusão social. As atenções estarão voltadas para os
presidentes François Hollande
(França), Vladimir Putin (Rús-

sia) e Mahmoud Ahmadinejad
(Irã), entre outros. Pela primeira vez, Hollande, que assumiu
o governo no último dia 15, virá à América Latina. Ele tem a
simpatia de vários presidentes
latino-americanos, inclusive a
da presidente Dilma.
Pela segunda vez na Presidência da Rússia, Putin é considerado um dos principais líderes políticos do mundo. Ele promove,
ao lado da China e do Irã, ações
para impedir a intervenção militar na Síria — cuja crise social e
política dura 15 meses. O russo
é responsável também por evitar a adoção de mais medidas
restritivas ao governo do presidente sírio, Bashar Al Assad. A
visita de Ahmadinejad ocorre
no momento em que o Irã retoma as negociações com a comunidade internacional na tentativa de encerrar o impasse sobre
o programa nuclear do país.
Também confirmaram presença o primeiro-ministro da
Índia, Manmohan Singh, e os
presidentes da China, Hu Jintao, e da África do Sul, Jacob Zuma, que integram o Brics (grupo formado pelo Brasil, a Rússia, Índia, China e África do
Sul). Da América Latina, também deverão comparecer Cristina Kirchner (Argentina), Evo
Morales (Bolívia), Rafael Correa
(Equador) e José Pepe Mujica
(Uruguai). ■ Com ABr
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Dilma Rousseff

como laboratório para os grandes eventos que o Brasil vai sediar nos próximos anos, como
a Copa do Mundo de 2014 e as
Olimpíadas de 2016.
O Serpro é a empresa de tecnologia da informação do governo federal, responsável pela consultoria da tecnologia empregada na Rio+20. A estrutura também prevê acesso sem fio à internet aos participantes da conferência, estimados em 50 mil participantes. Mais de 160 totens
de autoatendimento estarão disponíveis em hotéis, aeroportos
e no Riocentro, com informações turísticas e de transporte
público e a agenda completa da
conferência. ■ ABr

Daniel Acker/Bloomberg

MahmoudAhmadinejad
Presidente do Irã

É alvo de polêmicas
devido ao programa
nuclear desenvolvido
pelos iranianos e por
suas declarações.
Ele está no Brasil pela
segunda vez. A primeira
foi em 2009, quando
reuniu-se com Lula
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.

