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menagem à sustentabilidade.
Com edifícios “verdes”, emissões zero no transporte público,
uso de energia renovável e um
desenho que estimula a locomoção a pé ou por bicicleta, a ecocidade se propõe a ser um modelo
paraoutrasregiões daChina, onde 300 milhões de pessoas deverão deixar o campo nos próximos20anos, nomaisrápidopro-

Ecocidadania. O grande desa-

Ho Tong Yen, CEO da
ecocidade de Tianjin

fio será garantir que os moradores da ecocidade também sejam
ecocidadãos.Qualquerumpoderá morar no local e ter carro não
será proibido. Aliás, postos de
abastecimento da estatal de petróleo Sinopec já estão sendo
construídos nas margens das
ruas. “Faremos campanhas de
educaçãoparaprovocarumamudança de mentalidade para que
as pessoas fiquem mais verdes
com o passar do tempo”, observou Ho.
A meta de 90% é ambiciosa.
“Apenasalgumascidadesempaí-

sesdesenvolvidoseemdesenvolvimento possuem porcentuais
de transporte verde de 70% ou
mais”, observa estudo do Banco
Mundial sobre o projeto. E ter
carro é uma das aspirações da
emergente classe média chinesa, onde a proporção veículo/habitante é inferior à de países em
semelhanteestágio de desenvolvimento.

Oprojetoestabelece26indicadores que terão de ser atingidos,
como a reciclagem de 60% do lixo doméstico e a existência de 12
m² de área verde por habitante já
a partir de 2013. O desenho urbano prevê que os moradores terão
serviços essenciais perto de casa, como escolas, postos de saúde, centros comunitários e comércio. Idealmente, deveriam
trabalhar a curta distância, mas
Ho reconhece que é difícil definir isso a priori, pois muitos dos
compradoresdeimóveistêmempregos em outras regiões.
A expectativa é que a economialocalforneça trabalho.“Seiscentas empresas já estão registradasparaoperar nacidade. Antesde termosmoradores, nós teremos empregos”, afirmou Ho.
Osempreendimentosresidenciais e comerciais são feitos por
empresas privadas, que compraram o direito de exploração da
terra e vendem unidades a preço
de mercado. Os projetos são
construídossegundoosidealizadores da ecocidade e 100% dos
edifíciossãoconstruídosnamesma direção, em um ângulo que
otimiza o recebimento de luz solar. Além disso, devem ser eficientesdoponto devistaenergéticoeter20%defontesnãotradicionais de água.
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Enquanto outros centros urbanos exibem monumentos e beleza natural como cartões postais,
a ecocidade de Tianjin se orgulhadas turbinas eólicase das placas de energia solar, que ocupam
suas ruas como estátuas em ho-
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ENVIADA ESPECIAL
ECOCIDADE DE TIANJIN, CHINA

“A cidade não
se parece com
algo de ficção
científica. As
soluções que
usamos
podem ser
adotadas sem
muito custo.”
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Tianjin, parceria entre China e Cingapura,
busca energia renovável e transporte limpo
Cláudia Trevisan

A meta é que 20% da energia
consumidano projetode Tianjin
venha defontes renováveis: eólica, solar e geotérmica. As ruas
serão equipadas com 700 postes
com painéis solares e miniturbinas que permitirão a geração de
energia com o vento.
A cidade será cortada por um
“vale ecológico” de 12 km de extensão, que terá ciclovias e pista
para pedestres, ao lado das quais
haverá uma linha de trem. Os
condomínios não terão muros e
serão cortados por “atalhos” para facilitar a locomoção a pé. A
metaéque90%dos deslocamentos sejam verdes, com transporte público, bicicleta ou a pé.
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Ecocidade
quer ser
verde e
rentável

cesso de urbanização do mundo.
Projetadaparater350milhabitantes quando estiver pronta,
em 2020, a cidade já tem ruas,
ciclovias, centrais de geração de
energiaverde e parques para instalação de empresas. Canteiros
de obras ocupam a maior parte
de seus 30 km² e os primeiros
edifícios residenciais começam
a ser entregues. Nas últimas semanas, 60 famílias se mudaram
parao local, quedeverá ter 10mil
moradores no fim de 2013.
Tianjin é a maior das cerca de
20 ecocidades levantadas atualmente no país e a primeira construída em parceria pelos governos de China e Cingapura. A
ideiaéqueelasejacomercialmente viável, regida pelo princípio da
praticidade e possa ser replicada
em maior ou menor escala.
“A cidade não se parece com
algo futurista oude ficção científica.As soluções queusamos, como a orientação dos prédios e
ventilação natural, podem ser
adotadas sem muito custo e têm
grande impacto na redução do
consumodeenergia”,disseocingapuriano Ho Tong Yen, CEO da
ecocidade de Tianjin. Na quintafeira, Ho participará de um painel sobre ecocidades na Rio+20,
aoladodeRichardRegister,oprimeiro a usar o termo, em 1987.
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CIDADES SUSTENTÁVEIS DO FUTURO

DIVULGAÇÃO

Área poluída
e degradada exigiu
recuperação
Governo chinês quis que
o local escolhido tivesse
escassez de água, o que
demanda tecnologia e
soluções inovadoras
ENVIADA ESPECIAL
ECOCIDADE DE TIANJIN

O projeto ecológico de Tianjin
está sendo levantado em uma
área que era poluída e degradada, o que evitou a utilização de
terras agricultáveis ou caras. Antesqueaconstruçãofosse iniciada, o consórcio entre China e

Cingapura teve de recuperar a
terra e despoluir a água.
Por exigência do governo chinês, o local escolhido também
tem escassez de água, o que exige tecnologia e soluções inovadoras para o seu uso racional.
Segundo um dos 26 indicadores de desempenho da cidade,
50% da água utilizada deverá vir
de fontes não convencionais, o
queincluiu dessalinizaçãoereciclagem de água. Se o porcentual
for atingido, a meta porá a Ecocidade de Tianjin no mesmo nível
deCingapura, lídermundialnessa área, diz o estudo do Banco
Mundial sobre o projeto.

Renovável.
Ecocidade
investe em
turbinas
eólicas e
em placas
solares
para gerar
energia
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Japão usa modelo
sustentável para
reconstruir cidade
Devastada por tsunami, Higashimatsushima abandona economia
baseada na plantação de arroz e investe em produção de energia
REUTERS/KYODO

Talita Eredia

51%

é a taxa de reciclagem de lixo
doméstico de Cingapura, uma
das parceiras do projeto
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é a meta da ecocidade
de Tianjin
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Alguns dos edifícios terão
um sistema doméstico de gerenciamento de energia desenvolvido pela Hitachi, pelo
qual os moradores saberão
em tempo real o seu consumo, o que idealmente estimulará a economia. Outros prédios serão usados para testar
um novo sistema de iluminação da Phillips também voltado à economia de energia.
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OsgovernosdaChinaedeCingapura destinaram o equivalente a
R$ 1,3 bilhão na construção da
infraestrutura da ecocidade de
Tianjin, mas a intenção de ambos é recuperar o investimento e
fazer com que o projeto seja comercialmente viável.
O lado de Cingapura entrou
com R$ 645 milhões em dinheiro,enquantoo chinêsdeuoequivalenteemterra.Oprimeiropasso foi recuperar o terreno, que
estava poluído e degradado.
Com o desenho em mãos, o consórcio passou a atrair empresas
interessadas em construir e vender os projetos residenciais e comerciais. Os recursos obtidos na
venda da terra eram reinvestidos na recuperação de novas
áreas e infraestrutura.
“Ocrescimentotem de ser impulsionado pelo setor privado”,
disseoCEOHoTongYen,segundo o qual o projeto não se baseia
em subsídios oficiais.
Entre as empresas que estão
construindo condomíniosno local estão a coreana Samsung, a
japonesa Mitsui, a filipina Ayala,
a cingapuriana Tiong Seng e a
chinesa de Hong Kong Shimao.
A ecocidade terá cinco parques empresariais, destinados a
atividadesrelacionadasàeficiência energética e tecnologias ambientais, animação, cinema 3D e
indústria leve.
Siemens, Hitachi e Phillips já
decidiram que estarão no parque de negócios ecológicos, que
será dedicado à pesquisa e ao desenvolvimentodesoluçõesurbanas sustentáveis.
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Reconstrução. Área da cidade após remoção de destroços
bém foram devastadas.”
O futuro parque para produção de energia natural será construído pelo governo, e a eletricidade produzida será revendida
para as empresas de energia.
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China entrou com o
terreno e Cingapura,
com o dinheiro; projeto
não se baseia em
subsídios do governo

TALITA EREDIA/AE
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Gasto com
infraestrutura
chegou a R$ 1,3 bi

Devastação. Área afetada pelas águas, em março de 2011
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Metrópole verde.
Vista da Ecocidade de
Tianjin: 350 mil
habitantes até 2020

Quando ondas de até 10 metros
atingiram a cidade japonesa de
Higashimatsushima no tsunami
de 2011, quase mil pessoas morreram, 65% das áreas urbanas foram inundadas e mais de 70%
dasconstruções,destruídas.Restaram poucos bairros mais afastados do oceano. Diante disso, a
cidadefoiumadasescolhidaspara se tornar uma das “cidades do
futuro”. E, em vez de produtora
de arroz, quer ganhar o status de
revendedora de energia elétrica.
Alguns bairros ficaram quatro
mesessem energiaelétrica epessoas morreram de frio no fim do
inverno. Por isso, ao descrever o
principal conceito do projeto,
ShinjiSato,diretorda divisãoparareconstrução,ressaltouosplanosdeautossuficiênciaenergética. Além disso, segundo ele, o incentivo à produção voltada para
a biomassa é uma alternativa para diversificar a tradicional produçãoexcedente dearroz,garantindo lucro para os agricultores.
“Nãopodemosesperarparareceber a eletricidade pelas redes
detransmissão.Temosdeproduzir a energia aqui, com os recursos que temos e de forma segura
e estável. Para a recuperação da
região, o conceito-chave deve
ser a geração de energia por
meio da biomassa, já que a agriculturaébaseeconômicada nossa cidade”, diz Sato.
Segundo estimativas de investimentos públicos e privados em
infraestrutura, a cidade será capaz de produzir 80% da energia
que consome em 9 anos e o empreendimento se pagará em 20
anos. Nas áreas cujo solo foi salinizado ou onde será impossível
construir, a prefeitura planeja a
instalação de painéis voltaicos e
aplantaçãodosalgueiroparabiomassa, que cresce em três anos.
“Poderíamos erguer um parque na região devastada, mas issocriaria uma nova despesa num
momento em que precisamos
realocar comunidades inteiras
em áreas seguras”, afirmou Sato.
O segredo do projeto de Higashimatsushima vai contra os
avanços tecnológicos japoneses.“Nãoprecisamosusartecnologia de ponta. Vamos usar tecnologia atrasada, até transportar a produção a cavalo. Podemos reduzir custos, o impacto
no meio ambiente e aumentar o
emprego, já que indústrias tam-

Fantasma. De acordo com

Ho,nãoexiste oriscodeoprojeto se transformar em um lugar fantasma, como ocorreu
com outras cidades construídas a partir do zero na China.
A principal razão para seu otimismo é o fato de a ecocidade
estar zona econômica de Binhai, o novo corredor de desenvolvimento do país, que
cresceu a uma taxa de 25% no
ano passado.
Além disso, 20% das residênciasserãopopulares,construídas dentro do programa
oficial de casas subsidiadas.
“Não queremos que seja uma
cidade só para a elite.”
E o projeto da ecocidade de
Tianjintambémprevêaoperação de um sistema de coleta
delixoavácuo, noqualosresíduos são transportados por
tubos subterrâneos a centrais
de armazenamento. Posteriormente, o lixo é reciclado,
usadocomobiomassa ouincinerado. / C.T.

gos, como o sistema para aquecer água com energia solar para
esquentar as residências no inverno e o reaproveitamento da
água da chuva na descarga, por
exemplo. “Como encorajar a população se não comprovo a eficiência? Com os testes, poderemos sugerir um modelo sustentável viável.” Segundo ele, com o
consumo consciente, um sistema eólico e voltaico pode suprir
as necessidades básicas de uma
casa, por exemplo.
Questionadosobreadificuldade e os desafios de erguer uma
novacidade praticamentedonada, Sato se mostra animado com
os planos e reafirma sua responsabilidade. “Tenho um contrato
com mil mortos. Mentir para vivos é fácil, as pessoas esquecem
rápido.Masosmortosestão vendo o que estamos fazendo e o
nosso esforço”, afirma. “Gostaria que o mundo observasse com
bastante cuidado o que estamos
fazendo, já que buscamos a receita para solucionar muitos problemas globais”, reitera, “Queremos
conseguir implementar o projeto
com sucesso, já que somos um
país de agricultores.”

is.

ENVIADA ESPECIAL
HIGASHIMATSUSHIMA, JAPÃO

Especial H7

Renda extra. Além da produção voltada para a biomassa, o
projeto da cidade do futuro prevêquecada casaproduza suaeletricidade por meio de tecnologia
solar e eólica e, reduzindo o consumo de forma consciente, venda o excedente e gere uma renda
extra. Esse conceito já começou
a ser aplicado nos alojamentos

dos desabrigados. Algumas
áreas comunitárias desses campos já são abastecidas por energia eólica e solar.
“Muitas empresas se interessam emajudar por meio do sistema de responsabilidade social,
então estamos avaliando a implantação de projetos de pequeno porte de energia eólica e solar
nas futuras casas. A cidade poderá vender essa energia sem nenhum gasto com estrutura.”
Sato tem outras propostas para a vida sustentável dos cidadãos, mas decidiu testá-las antes
na sua casa e na de alguns ami-

PARA ENTENDER
Durante a Rio+20, além do incentivo para as cidades do futuro, o
Japão deve propor um sistema
para monitorar as mudanças climáticas e os desastres naturais
durante a conferência. Um dos
pontos de maior destaque, porém, é a proposição de um acordo para compartilhamento de
informações e experiências visando a reduzir o risco e a dimensão
de desastres naturais.
“Temos a obrigação de compartilhar com o mundo nossas

experiências, principalmente, no
caso do Japão, as relacionadas
com terremotos. Um exemplo é a
tecnologia, como os trens rápidos pararam durante o terremoto
de 9 graus. Podemos ainda ajudar na construção de prédios
mais resistentes e compartilhar
as lições recentes aprendidas
com o maremoto, como a retirada da população e os trabalhos
de reconstrução”, disse ao Estado Noriyuki Shitaka, porta-voz do
primeiro-ministro.

Destroços. Até mesmo os des-

troços serão usados na reconstrução. A experiência com um
terremoto de 7 graus na escala
Richter em 2003, quando mais
de 1,5 mil casas foram destruídas, foi crucial para lidar com a
destruiçãoprovocadapelotsunami de 2011. Instaladas longe da
costa,as instalações parao beneficiamentodolixonãoforam afetadas e o tratamento dos destroços está sendo feito pela própria
cidade.Grandepartedeleseráreciclado. A previsão é de que a cidade esteja completamente livre
do lixo até o meio do ano que
vem sem precisar da ajuda de nenhuma cidade do sul do Japão
(mais informações nesta página.).
Todo o material destruído,
desde casas, barcos e automóveis, foi separado. Parte do ferro
recolhido dos destroços já foi
vendido, abatendo um pouco do
prejuízo da cidade. Os troncos e
grandes madeiras das casas também serão vendidos; e o restante, como pedras e concreto, será
usado no aterro de áreas litorâneas, para elevar a altura da região costeira. Até mesmo a lama
será reaproveitada. Com a falta
de areia para construção, a lama
secaserá misturada com concreto nas obras de infraestrutura e
de recuperação do dique de contenção. Pneus vão virar asfalto.
O material mais difícil de ser
reaproveitado é o usado na pesca, que mistura plástico e ferro, e
as cordas que têm arames internos. Pouco será incinerado. Só
objetos de dentro das casas, que
ainda estão sendo demolidas.
REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DO
GOVERNO JAPONÊS

estadão.com.br
Portal. O cultivo em áreas
salinizadas e o tratamento do lixo
www.estadao.com.br/e/japaoverde
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PLANETA
CÚPULA DOS POVOS

Organização espera superar falta de
informação; Marina Silva é ovacionada
Antonio Pita
Heloisa Aruth Sturm / RIO

Fátima Mello, uma das
organizadoras do evento

ma Mello, uma das organizadoras. Segundo ela, a expectativa
era de que os participantes pudessem acessar a programação
pela internet, mas o acesso à rede não funcionou no local.
O público que visitou o Aterro
do Flamengo encontrou uma
grande diversidade cultural e
um clima de confraternização.
Estrangeiros, indígenas de diferentesetniasevisitantesbrasileiros trocavam experiências sobre

Eleição. Marina Silva foi ovacio-

nada pelos ativistas ambientais
no fim da tarde de ontem. Com
durascríticasàconferênciamundial, a ex-ministra do Meio Ambiente afirmou que as conquistas da Eco-92 estão sendo apagadas pelo fracasso nas negociações para um novo documento
mundial de metas ambientais.
“Este evento coloca uma pá de
cal na memória da Eco-92”, afirmou. Empolgadas, as cerca de 2
mil pessoas presentes na plenária defenderam uma nova candidatura de Marina para a presidência.“Brasil,parafrente,Marina presidente”, gritaram. /

não vai acompanhar os debates
dos movimentos sociais e ONGs
reunidos na Cúpula dos Povos. A
informação foi confirmada na manhã de ontem pelo ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da presidência da República.
A Cúpula reúne diversas iniciativas de sustentabilidades alternativas aos conceitos discutidos
na conferência oficial, sobretudo
em relação à economia verde.
Segundo o ministro, a presidente deve retornar da reunião do
G-20 no México diretamente para
os debates no Riocentro, onde
representantes dos governos
tentam costurar um acordo.
Ontem também, a ministra do
Meio Ambiente, Izabella Teixeira, negou que Dilma levaria o rascunho zero da Rio+20 para ser
discutido com o G-20. “A discussão sobre o texto da Rio+20 é
aqui no Rio de Janeiro, no âmbito
das Nações Unidas.”/ ANTONIO

PITA e HELOISA ARUTH STURM

COLABOROU BRUNO DEIRO

FABIO MOTTA/AE

Grupo
acampa
contra
Rio+20
Cerca de 150
pessoas montaram ontem
suas barracas
na Praça Marechal Deodoro,
no centro do
Rio, apesar da
prefeitura ter
proibido o
acampamento
em áreas públicas próximas
ao Aterro do
Flamengo, onde ocorre a Cúpula dos Povos.
O grupo, que
protesta contra
a realização da
Rio+20, integra
o movimento
Ocupa dos Povos e reproduz
a proposta do
Occupy Wall
Street, que tomou as ruas de
Nova York em
2011.

NECO VARELLA/AE-14/5/2002

A

LUTZENBERGER,
O PIONEIRO VERDE
Agrônomo moldou militância ecológica no País
Marcelo Beraba

A

históriadaconsciência e da militância
ecológicas no Brasil
tem como um de
seus fundadores o agrônomo
gaúcho José Lutzenberger.
Elefoi,nosanos1970,opioneiroagitadordascausasambientais num país que expandia
suas fronteiras econômicas
derrubando e queimando florestas e invadindo o Cerrado.
Conheci-o em Curitiba, em
abril de 1977. Ele estava com
50 anos e tinha uma história
deconversão. Fora, durante 13
anos,executivoeassessortécnico da Basf, uma das maiores
empresas de produtos químicos do mundo, inclusive agrotóxicos. Morou a serviço da

empresa na Alemanha, VenezuelaeMarrocos.Em1970,pediudemissão.Foiumareaçãoà“revolução verde” iniciada na década de
1960 para aumentar a produtividade do campo com o estímulo
aoconsumodeagrotóxicos,fertilizantes,sementes geneticamente melhoradas e mecanização.
De volta ao Rio Grande do Sul,
ajudou a criar a Associação GaúchadeProteçãoaoAmbienteNatural(Agapan),umadasmaisantigas organizações não governamentaisdo País,ecriouo conceito de “agricultura regenerativa”
(que hoje poderia ser chamada
de orgânica) para contrapor à
“revolução verde”.
O País vivia uma ditadura militarcomopresidenteErnestoGeisel(1974-1979)e muitosjornaise
revistas continuavam sobcensu-

Lutzenberger. Crítica ao
‘fetiche do crescimento’
ra. As mazelas ambientais herdadas do efêmero “milagre econômico” e a expansão desordenada
dasfronteirasagrícolasraramente eram criticadas. Lutzenberger
teve o mérito de expor esses problemaspublicamente,procurandoosmeiosdecomunicação.Aju-

dou a construir o que na época se
identificava como “consciência
ecológica” juntando seus conhecimentos técnicos à agitação da
militância, então uma combinação rara.
As queimadas (“orgia piromaníaca que floresce em nosso
País”) e a devastação das florestas eram então suas principais
preocupações. Mas o angustiavam também grandes questões –
comooacordonuclearcomaAlemanha e o processo de industrialização do País sem atenção aos
efeitos dapoluição – e problemas
localizados, como a drenagem
dos banhados e a retificação dos
rios. O seu discurso parecia na
época exageradamente catastrofista. “Sinto adestruição da natureza como a destruição do meu
próprio corpo. Por isso, grito.”
Naquela conversa, 35 anos
atrás, ele se posicionou sobre
um assunto que não estava na
agenda dos países e que agora,
nesta Rio +20, divide governos e
políticas públicas. “O que a ecologia propõe é um abandono, em
primeiro lugar, do fetiche do
crescimento. Tanto países capi-

talistas como países comunistas
partemdodogma dequeprecisamosdeumcrescimentoconstante, um crescimento exponencial. Cada ano a economia tem
de crescer numa certa porcentagem. Quanto maior essa taxa,
maisprogresso.Issoé umacorrida insustentável e que acabará,
na certa, em desastre.”
E defendeu a ação dos conservacionistas, frequentemente ridicularizados. “O ecologista é
muitas vezes mal entendido:
pensa-se que ele é contra mexer
com a natureza, que ele não quer
que se mate um bichinho, que se
derrube uma árvore. Não é isso.
O que nós queremos é que sejam
estabelecidosmétodosdeprodução que signifiquem produção
constante e permanente sustentáveis. Uma forma de produção
que signifique felicidade atual,
mas que não signifique desastre
para as gerações futuras.”
Em1987, Lutzenberger criou a
Fundação Gaia, que acaba de
completar 25 anos de atividades,
e entre 1990 e 1992 foi secretário
especial do Meio Ambiente da
Presidência da República, no go-

verno Fernando Collor, deixando o cargo três meses antes da Eco-92. Morreu em
2002, entre as duas conferências da ONU no Rio.
www.estadao.com.br/acervo
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Espaço de encontros e debates
da sociedade civil na Rio+20, a
CúpuladosPovos aindanão produziu o impacto esperado frente
à agenda oficial da Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável.
Depois de um início marcado

peladesorganização efalta de informações, a expectativa é de
que a partir de hoje os problemas sejam resolvidos no Aterro
do Flamengo, para preparar os
principais eventos que acontecem a partir de terça-feira.
Umaassembleiareunirárepresentantes dos principais movimentos sociais e organizações
não governamentais participan-

estandes e a falta de informações
da programação tem provocado
a concentração de público em
poucos eventos. Nem mesmo os
voluntários da organização tem
conseguido dar informações.
“Não achei um mapa com a programação e os locais. Acredito
quenessesprimeirosdiasoevento ainda está em processo de instalação”, afirmou a estudante
francesa Emmanuelle Picard, de
23anos.Paraminimizaroproblema,voluntáriosdaCúpulaimprovisaram cartazes com mapas do
evento colados sob os totens dos
patrocinadores, mas a medida
não foi suficiente.
“Fomos massacrados, mas
agora tudo está bem. Tivemos
problemas por excesso de públicoeporfalhasdagráficanomaterial de sinalização”, avaliou Fáti-

● A presidente Dilma Rousseff

is.

Confusão. A distância entre os

Presidente não
participará da
Cúpula dos Povos

na

Evento
para ONGs
sofre com
estrutura

“Tivemos
problemas
por excesso
de público
e também por
falhas da
gráfica no
material de
sinalização.”

iniciativas locais de desenvolvimentosustentável.Aáreadoparque também se transformou numa grande área de comércio.
Os participantes inscritos paraosalojamentos doeventotambém enfrentaram problemas
com a infraestrutura precária.
Acampados no Sambódromo,
em duas escolas públicas e na
Quinta da Boa Vista, os participantes sofreram com a superlotação em alguns espaços e pouca
estruturaemoutros,quenãodispunham de chuveiros e iluminação até anteontem, quando foram abertos aos visitantes.

io

tesdaCúpuladosPovosparatentar influenciar o encontro dos
chefesdeEstadoqueserárealizado de quarta a sexta-feira.
“Não temos uma interlocução
oficial porque a Cúpula dos Povos não é uma organização, é
uma plataforma de articulação
entre os movimentos sociais”,
disse Luiz Zarref, integrante da
Via Campesina e um dos representantes da Cúpula.

Secretário do Meio Ambiente,
Lutzenberger foi demitido por
Collor em 22 de março de 1992
www.estadao.com.br/acervo

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jun. 2012, Planeta Rio+20, p. H6-H8.

