
O ministro de Minas e Energia,
Edison Lobão, voltou a garantir
quenãohaverá reajustedagasoli-
naneste ano,ao inauguraropavi-
lhão da Eletrobras na Rio+20.
“Nãocedemosquandoopreçodo
petróleo estava elevado e não ce-
deremosagora”,disse oministro,
que abriu o estande de mais de
mil metros quadrados no Espaço
da Energia, localizado no Parque
dosAtletas, naBarradaTijuca, zo-
na oeste da capital fluminense.
Lobão comentou também a

participação da estatal na
Rio+20. “A Eletrobras está ino-
vando. É bom que seja assim,
pois namedida que ela o faz, nós
estamos avançando em produ-
ção de energia e na moderniza-
ção de nossos sistemas”, disse o
ministro. O local, que é aberto
ao público, apresenta diversos
projetos na área de desenvolvi-
mento sustentável, além de uma
maquete mostrando como a
energia éproduzida emusinas hi-
drelétricas e eólicas. ■ ABr

A presidente Dilma Rousseff
abriu os trabalhos daRio+20, on-
tem, pedindo compromisso de
todos os países para alcançar
metas de desenvolvimento sus-
tentável, principalmente as na-
ções desenvolvidas que enfren-
tam crise em suas economias.
“Não consideramos que o res-

peito ao meio ambiente só se dá
em fase de expansão do ciclo
econômico. Pelo contrário, um
posicionamento pró-crescimen-
to, de preservar e conservar, é
intrínseco à concepção de de-
senvolvimento, sobretudo dian-
te das crises”, afirmou.
A presidente afirmou ainda

que o “meio ambiente não é
um adereço”. “O meio am-
biente faz parte da visão de in-
cluir, da visão de crescer, por-
que, em todas elas, nós quere-
mos que esteja integrado o sen-
tido de preservar e conser-
var”, acrescentou.
ORio de Janeiro recebe a par-

tir desta semana a Conferência
das Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável, cha-
mada de Rio+20 por acontecer
20 anos após a realização da
Eco 92 na cidade.
O encontro não contará com

a presença de líderes mundiais
importantes, como o presiden-
te dos Estados Unidos, Barack
Obama, a chanceler alemã, An-
gelaMerkel, e o primeiro-minis-
tro britânico, David Cameron.
Ele também começa em meio a
dúvidas sobre se produzirá um
resultado efetivo, nummomen-
to de crise econômica interna-
cional, que atinge principalmen-
te países da Europa.

“Onossocompromisso éde re-
dução da desigualdade de forma
definitiva epereneede justiça so-
cial, num momento importante
para omundo, emquenós vemos
conquistas de países avançados
naáreada inclusãoedodesenvol-
vimento social sofreremumduro
revés”, disse Dilma.
Instalado em frente ao Rio-

centro, local onde será realiza-
da a conferência na zona oeste
da cidade, o Pavilhão Brasil foi
colocado numa estrutura provi-
sória, que não comportou todas
as pessoas que queriam acompa-
nhar o discurso da presidente.
Dilma aproveitou para reite-

rar suas críticas aos apertos fis-
cais que têm sido feitos pelos
países mais afetados pela crise
da dívida na zona do euro. “É
necessário que tenhamos a cons-
ciência de que não tem desen-
volvimento possível sempre na
base de ajustes que só prejudi-
cam pessoas, que só prejudicam
a preservação do meio ambien-
te ou da biodiversidade”, disse.
Ela ressaltou que esses ajus-

tes não levam ao desenvolvi-
mento econômico. “Nós temos
clareza de que a questão da in-
clusão social, ou seja da distri-
buição de riqueza para as pes-
soas, é elemento crucial de qual-

quer política econômica em
qualquer tempo.”
Em seu discurso, Dilma pro-

curou destacar ainda conquis-
tas ambientais do Brasil, como a
queda do desmatamento da
Amazônia, que no período en-
tre agosto de 2010 e julho de
2011 atingiu seu menor nível
desde o início das medições pe-
lo Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais, em 1988.
A presidente buscou colocar

o país como um exemplo a ser
seguido e com umpapel de lide-
rança nas discussões sobre sus-
tentabilidade. “Aqui (no Pavi-
lhão) apresentamos exemplos
concretos de como o Brasil vem
cumprindo seus compromissos,
aliás, assumidos de forma volun-
tária”, afirmou.

Dilma Rousseff falou também
das medidas tomadas pelo go-
verno e disse que o Planalto con-
tinuará atuando para ampliar o
mercado de consumo para in-
cluir “milhões de brasileiros”
que ainda estão afastados dele.
Segundo ela, o mercado de cré-
dito ainda é muito incipiente e
voltou a defender uma redução
das taxas de juros.
“Vamos continuar ampliando

o consumo da população brasi-
leira sim.” Ela também rebateu
críticas às medidas de estímulo
ao consumo, como a redução da
carga tributária para o setor au-
tomotivo, e afirmou que seu go-
verno continuará adotandome-
didas "anticíclicas" diante da
atual crise econômica interna-
cional. ■ ABr e Reuters

O Banco Central vai submeter a
audiência pública duas propos-
tas regulatórias tratando da res-
ponsabilidade socioambiental
das instituições financeiras, se-
gundo o presidente do órgão,
Alexandre Tombini, quer falou
em palestra dada no terceiro dia

do ciclo dedebates Brasil Susten-
tável — O Caminho para o De-
senvolvimento, no Rio.
Tombini esclareceu que a pri-

meira proposta temcomoobjeti-
vo estabelecer a obrigatorieda-
de de as instituições financeiras
adotarem uma política de res-

ponsabilidade socioambiental
compatível com seu porte e com
a complexidade de seus produ-
tos e serviços, devendo estar ali-
nhada a sua política estratégica.
“Destacam-se a necessidade

de mensurar os impactos so-
cioambientais dos produtos e ser-

viços ofertados, a adequação
dos produtos às demandas dos
clientes e usuários, bem como o
gerenciamento do risco socioam-
biental. O estabelecimento de
tal prática funcionará como um
incentivo adicional para o au-
mento de eficiência. ■ ABr
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Dilma pede compromisso com
desenvolvimento sustentável
Durante abertura dos eventos da Rio+20,
a presidente aproveitou para reiterar
suas críticas aos apertos fiscais na Europa
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No Rio, a presidente
disse também que
o governo continuará
anunciando
medidas de estímulo
ao consumo

BCpropõequebancosadotempolíticassocioambientais

Lobãodizque
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reajuste

Dilma:“Desenvolvimentodopaísnãopode levaremcontasomenteoPIB,mastambémaspessoas”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.
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