
O ministro da Secretaria-Geral
da Presidência da República, Gil-
berto Carvalho, vai levar à presi-
dente Dilma Rousseff a proposta
de uma conferência nacional es-
pecífica para discutir o projeto de
desenvolvimento sustentável pa-
ra o Brasil. A proposta, de repre-
sentantes da sociedade civil, foi
feita durante o seminário Diálogo
Social: Agenda Pós-2015 e Segui-
mento à Rio+20, nesa semana no
Palácio do Planalto.

“A conferência pode trazer
contribuições para que o Brasil
consiga de fato seguir um pro-
cesso capaz de distribuir renda

e, sobretudo, desenvolver a
questão ambiental”, disse o mi-
nistro. “A sociedade reclamou
aqui da falta de participação, se-
ja no plano (da Organização)
das Nações Unidas, seja aqui
dentro do país, no sentido de
dar uma contribuição efetiva
para o modelo de desenvolvi-
mento econômico, social e am-
biental”, disse.

A ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, que também
participou do evento, disse que a
sociedade brasileira está “maciça-
mente mobilizada”. Segundo ela,
o Brasil tem conquistado bons re-
sultados rumo ao desenvolvimen-
to sustentável, mas precisa atin-
gir outro patamar. “Nós somos
um país que tem resultados ex-
cepcionais nos últimos dez anos
em relação à erradicação da po-
breza, à redução de emissões de
gases, ao desmatamento na Ama-
zônia, avanços na questão de con-
sumo sustentável”, disse a minis-
tra, acrescentando que precisa-
mos ser mais agressivos em solu-
ções permanentes para o país,
“que tem vários brasis em um
mesmo Brasil”. ■ ABr

Os funcionário sanitários e a po-
lícia chinesa estão investigando
as misteriosas mortes de cente-
nas de porcos e cachorros, cujos
corpos foram descobertos em
uma cidade do centro da China.

No total, 410 porcos e 122 ca-
chorros morreram na segunda-
feira numa localidade do muni-
cípio de Yanshi, segundo o site
da cidade.

Estas mortes aconteceram
depois que, no mês passado,
foram descobertos mais de
16.000 porcos mortos no prin-
cipal rio de Xangai, o que au-
mentou as preocupações pela
saúde pública.

Segundo nota distribuída pe-
las autoridades locis, os especia-
listas descartaram que as causas
dessas mortes sejam uma epide-
mia animal ou o vírus H7N9 da
gripe aviária.

A agência estatal de notícias
Nova China informou que vá-
rios habitantes do povoado atri-
buíram as mortes dos animais
às emissões de gases de uma fá-
brica de produtos químicos lo-
cal, e disseram ter sentido um
odor extremamente forte na se-
gunda-feira pela manhã.

Todas as fábricas de produtos
químicos situadas perto do lo-
cal onde os animais mortos fo-
ram encontrados receberam a
ordem de interromper suas ati-
vidades para que uma investiga-
ção possa ser realizada. ■ AFP

Projeto sustentável para o país

Transformada, em 1986, em esta-
ção ecológica, modalidade de
unidade de conservação que não
permite atividade humana, a es-
tação da Jureia, no litoral sul de
São Paulo, continuará abrigando
85 famílias. Essas famíliaas vi-
viam sob a ameaça de serem des-
pejadas, sofrendo pressão cons-
tante para deixar a
área, alvo inclusive
de uma ação judicial
movida pelo Minis-
tério Público.

A situação mudou
com a Lei Estadual
14.982, que criou o
Mosaico Jureia-Ita-
tins, com 97,2 mil
hectares, sancionada esta sema-
na passada pelo governador Geral-
do Alckmin. Além da estação eco-
lógica, passaram a existir duas re-
servas de desenvolvimento sus-
tentável (RDS) que permitem mo-
radores e atividades econômicas
controladas. Também foram cria-
dos dois parques estaduais, unida-
des de conservação que podem re-
ceber visitação.

Apesar de garantir os direitos
da maior parte dos caiçaras que vi-
vem na região, a configuração fi-
nal do mosaico desagradou a

União dos Moradores da Jureia
(UMJ). “Resolveu para duas co-
munidades. O resto vai ficar co-
mo estava, com a situação precá-
ria, sem poder continuar exercen-
do o seu trabalho”, reclama o pre-
sidente da UMJ, Dauro Prado. Se-
gundo ele, nenhuma das reivindi-
cações das comunidades, ouvidas
em diversas reuniões e audiên-
cias públicas, foi incluída no pro-
jeto aprovado.

Segundo a Funda-
ção Florestal, 85 fa-
mílias são considera-
das tradicionais nas
RDS da Barra do
Una e do Despraia-
do. Entretanto, pe-
lo menos 15 famílias
que também foram
consideradas tradi-

cionais pelos estudos encomen-
dados pelo órgão estão em áreas
de parque ou estação ecológica.
Essas pessoas poderão assinar
um termo de compromisso, a tí-
tulo precário, para continuarem
onde vivem. A partir daí, os resi-
dentes poderão ser realocados
para uma das RDS ou até mes-
mo serem indenizados, caso pre-
cisem deixar o local.

A fundação diz que foram rea-
lizados vários cadastros ao lon-
go dos últimos anos para deter-
minar o direito de permanecer

na Jureia. O primeiro foi em
1990 e o último, um laudo antro-
pológico feito entre 2010 e 2011.
O órgão destaca, no entanto,
que poderá ampliar os critérios
para definir melhor quem é mo-
rador tradicional. “As popula-
ções tradicionais residentes, em
sua grande maioria, indiscuti-
velmente, são beneficiadas e po-

derão permanecer no territó-
rio”, garante o órgão.

Pelas informações disponí-
veis atualmente, Prado acredita
que ao menos 100 famílias cor-
rem o risco de serem removi-
das. Segundo ele, os moradores
vão buscar formas de mudar as
normas atuais, além de discutir
o decreto que regulamentará o

funcionamento do mosaico.
Um dos pontos sensíveis é a ex-
ploração do turismo na região.
“A gente espera que seja um tu-
rismo de base comunitária, que
venha beneficiar a comunida-
de. Não que venha beneficiar as
grandes empresa de turismo e a
comunidade sirva só de mão de
obra barata”, destaca. ■
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A ministra do
Meio Ambiente
vê a sociedade
“maciçamente

mobilizada” pela
sustentabilidade

Centenas de cães e porcos
podem ter sido mortos por
gases de uma fábrica em Yanshi

Na área foram criadas duas reservas sustentáveis que permitem moradores e atividades econômicas controladas

Passaram a
existir duas

reservas
sustentáveis e
dois parques

estaduais
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 18 abr. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 20.




