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Aeroportos são
ponto fraco,
admite Paes
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RIO

O húngaro Janos Pasztor acha
que o Rio está mais seguro. A
indiana Vandana Shiva encon-
troumenosmiséria,masperce-
beuaredução do verde. Oame-
ricano Michael Glantz critica o
encarecimento dos serviços,
enquanto o venezuelano Ed-
gardo Lander aponta o recru-
descimento da exclusão dos
moradores de favelas. Estran-
geirosqueestiveramna Eco-92
e voltaram 20 anos depois têm
impressõesdistintassobreaci-
dade.Seisdelesascompartilha-
ram com o Estado.

A primeira imagem que
veio à cabeça tanto da ativista
Vandana quanto de Pasztor,
secretário-geral do Painel de

Alto Nível da ONU sobre Susten-
tabilidade Global, foi o desapare-
cimento de vastas áreas não edifi-
cadas no entorno do Riocentro.

“Hoje é só concreto, concreto.
É um reflexo do modelo de cres-
cimento econômico insustentá-
vel que o Brasil, assim como a
Índia, está seguindo”, lamentou
Vandana. “Eram terrenos va-
zios, o campo. A Barra da Tijuca
cresceu enormemente. É a ex-
pansão urbana do jeito que é
sempre. O que vejo é que expan-
diram o metrô, construíram li-
nhas expressas”, disse Pasztor.

Ele notou diferença significati-
va na sensação de segurança. As-
sim como o professor Glantz. “A
cidade era mais perigosa. Havia
mais proteção no centro, na área
de Copacabana. Agora sinto que
há menos.” Glantz reclama dos
preços. “O Rio está mais caro,
mas é difícil dizer, por causa da
conferência. Meu problema
maior é com a globalização: está
internacional demais, com in-
fluências demais do Hemisfério
Norte.”

A militante chinesa Pat Yang
também se espantou com o cus-
to de vida. “Alimentação e hospe-
dagem estão mais caros.” Ela
lembra que o Brasil passava por
instabilidade econômica em
1992, com a inflação assustando
os brasileiros.

Apaixonado pela beleza natu-
ral carioca, em especial pelas pe-
dras do Arpoador, Lander – à épo-
ca aluno de Ciências Sociais, ho-
je um sociólogo destacado – criti-
ca a persistente exclusão dos mo-
radores de favelas. “Uma eleva-
da proporção das pessoas está in-
visível. Essa separação territo-
rial entre setores da população

se acentuou nesses 20 anos e
creio que vá se aprofundar no
Rio com a Copa e a Olimpíada.”

Vandana vê os resultados da
melhoria real das condições de
vida experimentada em todo o
País no período. “Percebo que
existe um compromisso com a
justiça social. Vejo menos pes-
soas dormindo nas ruas e menos
pobres sendo mandados para
longe. Em 92 vim com meu filho
pequeno e ele jogou futebol com
crianças de rua em Copacabana.
No dia seguinte, voltamos, e não
estavam mais lá, o lugar tinha si-
do ‘limpo’. Ficamos chocados.”

A ambientalista australiana

Wendy Goldstein se deparou
com uma cidade “mais desenvol-
vida”. “O Rio parece estar me-
lhor, com um metrô vindo nessa
direção (da Barra da Tijuca). Há
muitas evidências de desenvolvi-
mento. Mas mantiveram a natu-
reza preservada em volta da cida-
de, as praias continuam bonitas e
as ruas me parecem mais lim-
pas.” Uma ressalva: as pessoas
aparentemente eram mais oti-
mistas. “Tinham um senso de eu-
foria, de que haveria um futuro
positivo à frente.” / ROBERTA
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Fórum criado na Rio+20 fiscalizará
o cumprimento de compromissos

Estrangeiros notam
mudanças no Rio, 20
anos depois da Eco-92
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Atendendo interesse do Brasil de reforçar multilateralismo, órgão político da ONU cobrará a realização de metas de desenvolvimento sustentável
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A declaração final da
Rio+20 contém 23.917 pala-
vras. Apenas duas vezes apa-
rece a palavra que define o
resultado palpável de uma
negociação: “decidimos”.
Os outros parágrafos come-
çam com “reafirmamos”,
“reconhecemos” e equiva-
lentes. As duas decisões se
referem à criação do Fórum
de Alto Nível para o Desen-
volvimento Sustentável.

Esse novo fórum é a expres-
são objetiva de um ganho in-
tangível perseguido há déca-
das pela política externa brasi-
leira: o avanço do multilatera-
lismo. Ele substituirá a inofen-
siva Comissão do Desenvolvi-
mento Sustentável, criada na
Eco-92. Sua função será fisca-
lizar o cumprimento de com-
promissos sobre desenvolvi-
mento sustentável assumi-
dos na Agenda 21 (firmada na
Eco-92), no Plano de Johan-
nesburg (na Rio+10) e nou-
tras conferências subsequen-
tes, culminando na Rio+20.

A declaração lança um “pro-
cesso de negociação aberto,
transparente e inclusivo sob a
Assembleia-Geral (da ONU)
para definir o formato do fó-
rum de alto nível e aspectos
organizacionais com o objeti-
vo de reuni-lo no começo da
68ª sessão da Assembleia-Ge-
ral (em setembro de 2013)”.

A criação de um órgão políti-
co da ONU com dentes volta-

do para o desenvolvimento sus-
tentável atende ao mesmo tem-
po a dois objetivos do Brasil: re-
forçar o multilateralismo e criar
condições para cobrar de todos
os países, mas especialmente
dos ricos em geral e dos Estados
Unidos em particular, que façam
a sua parte.

“A criação do fórum gera espe-
rança de que as Nações Unidas
possam trabalhar com a questão
do desenvolvimento sustentá-
vel num outro patamar”, disse a
ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira. “Esperamos que
o fórum de alto nível não só seja
responsável pela avaliação da im-
plantação dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável,
mas que traga para a centralida-
de das questões da geopolítica
internacional e do multilateralis-
mo a discussão do desenvolvi-
mento sustentável.”

O fato de uma ministra de
Meio Ambiente enfatizar um as-
pecto geopolítico quando faz o
balanço da Rio+20 não é casual.
A Rio+20 foi uma conferência so-
bre o meio ambiente. Mas, como
acontece todas as vezes em que
dois ou mais países se reúnem,
os interesses de Estado se sobre-
põem a todos os outros.

Prioridade. O fortalecimento
do multilateralismo é priorida-
de da política externa brasileira
desde sempre. A razão é simples:
o Brasil não é nem será, num hori-
zonte visível, uma superpotên-
cia militar ou econômica. Sua
projeção global depende de sua
liderança política, baseada em
sua capacidade de articular posi-
ções com outros países e de apre-
sentar credenciais que o elevem
à condição de modelo – em esfe-
ras como meio ambiente, inclu-
são social e direitos humanos. Is-
so só é possível num ambiente
multilateral.

O êxito do Brasil na Rio+20, ou
o êxito da Rio+20 para o Brasil, é
visto pelo governo desse ponto
de vista. “O grande ganho dessa

conferência é o multilateralis-
mo”, disse Izabella. “É difícil
construir consensos. Essa é uma
das coisas mais ricas das Nações
Unidas. É complicado, é comple-
xo. Porque temos de falar e saber
ouvir e, com base na posição de
todos, construir o consenso.”

Em muitos momentos da
Rio+20, os agradecimentos de re-
presentantes de outros países e
da ONU pela “liderança” exerci-
da pelo Brasil foram além das de-
clarações protocolares que se fa-
zem normalmente aos anfi-

triões. Muitas vezes vieram car-
regados de menções das creden-
ciais brasileiras.

“Os grandes esforços do Bra-
sil demonstram, mais uma vez,
que o Brasil continua um país
profundamente dedicado à cau-
sa das Nações Unidas e é uma
ponte entre o Norte e o Sul”, de-
clarou, por exemplo, Nassir Ab-
dulaziz Al-Nasser, do Catar, o
atual presidente da Assembleia
Geral da ONU, na abertura da cú-
pula, na quarta-feira. “Mais que
isso, demonstra que o Brasil está

dedicado a fazer uma contribui-
ção original à comunidade inter-
nacional, demonstrando como
um país em desenvolvimento po-
de ao mesmo tempo perseguir
com sucesso a prosperidade ma-
terial, a justiça social e o bem-es-
tar ambiental.”

No sistema internacional, o
poder é um jogo de soma zero.
Para um país ganhar influência,
é preciso que outro a perca. Na
Rio+20, isso ficou evidente na
participação opaca da secretária
de Estado americana, Hillary

Clinton. Ela não disse uma pa-
lavra sobre o tema-chave da
conferência: a necessidade de
mudança dos padrões de con-
sumo. Com 4% da população
do mundo,os EUA emitem
18% do dióxido de carbono.
Hillary preferiu anunciar –
unilateralmente – programas
de ajuda aos países pobres.
Mas a premissa de que os paí-
ses ricos fazem certo e os po-
bres devem imitá-los já nãoco-
la – nem na economia nem no
meio ambiente.

}

Na defensiva. A secretária de Estado americana Hillary Clinton não tocou no tema-chave: mudança nos padrões de consumo

Glantz. Para ele, há influência demais do Hemisfério Norte

Mais segurança e
menos miséria, porém
menos verde e mais
exclusão social são
pontos levantados

Pasztor. Crítico da
expansão urbana
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Ao apresentar um balanço do
legado da Rio+20 para a capital
fluminense, o prefeito Eduar-
do Paes admitiu que o atendi-
mento ao turista nos aeropor-
tos ainda é um gargalo para
grandes eventos. E atribuiu os
preços abusivos cobrados pela
hotelaria carioca a falhas na li-
citação do Itamaraty para a es-
colha da agência de turismo
oficial do evento, a Terramar,
acusada de cobrar comissão
de 30% sobre as diárias.

Apesar desses problemas,
Paes afirmou que, ao receber
cerca de cem chefes de Estado
e de governo, o Rio passou no
teste para a Copa de 2014 e a
Olimpíada de 2016.

Durante a conferência da
ONU, o turismo movimentou
R$ 274 milhões na cidade. O
total de 110 mil turistas recebi-
dos superou em 50% a previ-
são inicial. Cerca de 45 mil pes-
soas estiveram no Riocentro e
mais de 1 milhão participaram
de eventos paralelos como a
Cúpula dos Povos (300 mil) e
Humanidade 2012 (210 mil).
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




