
Um dos assuntos mais delica-
dos e que precisam ser efetiva-
mente discutidos em todas as
instâncias é a questão da erradi-
cação da pobreza como meio
fundamental de melhorar a vi-
da no planeta, afirmou ontem
o presidente da mineradora Va-
le, Murilo Ferreira, em discur-
so, durante o seminário de lide-
ranças empresariais, no espa-
ço Humanidade, no Forte de
Copacabana,

“Não vamos resolver o proble-
ma ambiental sem resolver a po-
breza. A pobreza é uma violação
dos direitos humanos e, hoje,
1,3 bilhão de pessoas ou 22% da
população mundial vive com
menos de US$ 1,25 ao dia. Nosso
desafio é fornecer um posiciona-
mento econômico digno a às
pessoas. Que as pessoas sem
agredir o meio ambiente te-
nham um rendimento justo pela
economia verde”, disse.

Ele destacou que a mineração
não é mais agressiva e mudou
com a tecnologia. Citou a unida-
de da Vale em Carajás, que usa a
tecnologia em sua atuação. Fer-
reira falou sobre o orgulho de a
Vale ter em Carajás uma floresta
nativa ao lado da mineração,
que desde 1985 é preservada. Pa-
ra ele, o desafio das empresas
em países em desenvolvimento
é sempre o de mostrar que são
melhores.

“O mundo todo olha com len-
te mais grossas e mais hipócri-

tas para o hemisfério sul. Mas
basta verificar os níveis de polui-
ção nos países centrais. Temos
que mostrar que somos melho-
res que outros países. Hoje te-
mos sete bilhões de pessoas no
mundo e em 2050 serão 9 bi-
lhões. Esses dois bilhões não vi-
rão dos países desenvolvidos e
eu espero que essas pessoas este-
jam consumindo em um plane-
ta justo”, disse.

O empresário Eike Batista,
que dividiu com Ferreira a pales-
tra sobre sustentabilidade no
ambiente empresarial, afirmou
que o governo brasileiro criou
boas regras para o cumprimen-
to de ações que favoreçam o
meio ambiente e estas regras es-
tão bem amarradas a mecanis-
mos que o setor empresarial de-
pende para se desenvolver.

“Grandes empresas cum-
prem as regras porque senão
não conseguem as licença. O
Brasil industrial é bacana. Mas
me preocupo com educação. O
exemplo da Lagoa Rodrigo de
Freitas retrata isso. Sou eu que
tenho que limpar todo dia. Va-
mos cada um levar seu lixo para
casa e achar um meio de lidar
com ele”, comentou, destacan-
do que em quatro anos a Lagoa
já reduziu em 90% o percentual
de coliformes fecais. Mas recla-
mou que é preciso engajamento
da população.

“Temos que ensinar ao brasi-
leiro que tudo é nosso. Eu sou
uma andorinha só. Gordinha,
mas não faço tudo”, brincou.

Sobre o documento final ela-

borado pelas delegações mun-
diais na Rio+20, O empresário
achou o teor fraco, pelo fato de
a crise econômica ter sido uma
desculpa dos países ricos para
investir menos e se engajar me-
nos. “Quando falta dinheiro nin-
guém quer pagar a conta. Eu me
considero um indutor porque

gasto dinheiro com isso (referin-
do-se a projetos ambientais e
de sustentabilidade)”, opinou.

Participação na CSA
O presidente da Vale, Murilo
Ferreira, negou que tenha sido
pressionado pelo governo para
que a mineradora aumentasse

sua participação da Companhia
Siderúrgica do Atlântico (CSA).

A ThyssenKrupp, que tinha
73,18% da operação, saiu do ne-
gócio no mês passado. O percen-
tual restante pertence à Vale,
que já havia dito que não tinha
interesse na compra da parte da
Thyssen. ■

O presidente de Cuba, Raúl Cas-
tro, defendeu ontem que os paí-
ses desenvolvidos assumam suas
responsabilidades históricas e
avancem na construção de um
mundo sustentável com inclu-
são social. Ele disse que continua
atual uma citação feita há 20
anos por seu irmão, o ex-presi-
dente Fidel Castro, sobre amea-
ças à qualidade de vida do ho-
mem. “É uma realidade irrefutá-
vel”, afirmou Raúl Castro na ses-
são plenária na Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, a Rio+20.

Castro lamentou a falta de um
acordo mais amplo na elabora-

ção do texto final da Rio+20 e de-
fendeu uma revisão na ordem de
interesses relativos aos investi-
mentos militares. Além disso,
apelou para que os países mais
desenvolvidos repensem suas
prioridades. “Nenhum hegemo-
nismo será possível”.

O presidente cubano ressaltou
ainda que, apesar do alerta feito
há duas décadas na Rio92, os pro-
blemas aumentam e acentuam-
se. “Aumenta a pobreza, crescem
a fome e a desnutrição, aumen-
tando a desigualdade agravada
nas últimas décadas como conse-
quência do neoliberalismo.”, diz.

Para ele, a alternativa é cons-
truir sociedades justas, estabele-
cer uma ordem internacional
mais equitativa, baseada no res-
peito a todos. ■ ABr
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Presidente de Cuba cobra
responsabilidades históricas

Planeta precisa de redução da pobreza

Acontece hoje
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● O secretário-geral das
Nações Unidas, Ban Ki-moon,
encontrará hoje às 9h,
no Riocentro, 36 delegados
da Cúpula dos Povos.

Índios da aldeia Kari-Oca, montada na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá,
zona oeste do Rio, caminham para entrega de declaração no Riocentro, onde acontece
a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio +20.
Uma série de manifestações tem ocorrido ao redor do evento, que reúne chefes de
Estado e de governo de diversos países para discutir questões de meio ambiente.

Países ricos devem avançar na
construção de um mundo
sustentável com inclusão social

● Os presidentes da Firjan e da
Fiesp fazem balanço da atuação
do espaço Humanidade e dos
trabalhos realizados por
empresários e sociedade civil, em
um dos eventos mais visitados da
programação paralela da Rio+20.

MANIFESTAÇÕES MARCAM EVENTOS

Para o presidente da Vale, Murilo Ferreira, esse é um problema que tem de ser solucionado para resolver a questão ambiental

EikeBatista:grandesempresascumpremasregrasMuriloFerreira: amineraçãonãoémaisagressiva

● A ministra do Meio Ambiente, Izabella
Teixeira, recebe às 12h30, no Forte de
Copacabana, a Carta das Crianças para a Terra. O
documento é o resultado final do projeto + Criança
na Rio+20 da Fundação Xuxa Meneghel, que é
apoiado pela HRT, uma das maiores empresas

independentes de exploração de óleo do Brasil.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 9.




