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Rio+20: ações e novo modelo de crescimento

Um ano após conferência da ONU na cidade, seu legado ainda está em construção, segundo especialistas

is.

SIMONE MARINHO

HENRIQUE GOMES BATISTA
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Futuro em debate. A partir da esquerda, o colunista do GLOBO Agostinho Vieira, a ministra Izabella Teixeira, o secretário Carlos Minc, a futurista Rosa Alegria e o economista Sergio Besserman
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Izabella Teixeira
Ministra do Meio Ambiente

“O Rio está no olho
do furacão por ter
sediado a Rio+20 e
a Rio 92. Nós somos
mais pressionados
e temos que dar
conta disso”
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‘TEMOS QUE PENSAR O FUTURO’
Izabella, contudo, acredita
que o evento do ano passado
conseguiu avançar em três linhas. Em primeiro lugar, houve uma ampliação da questão
social na agenda do desenvolvimento sustentável e da economia verde. Também houve
um maior debate sobre as diferenças entre os países ricos
e os países emergentes. Isso,
segundo ela, deve gerar uma
mudança do atual sistema de
produção e consumo, bem
como levar à criação de uma

nova métrica para acompanhar o desenvolvimento e a
economia. Em terceiro lugar,
houve uma maior atuação do
setor privado nos debates. As
empresas, segundo ela, estão
se conscientizando de que
não poderão mais manter o
desenvolvimento sustentável
apenas em seus discursos e
relatórios, e, sim, fazer disso
uma prática.
— Além disso, há outras discussões, como o debate sobre
a biodiversidade e os oceanos. Temos que debater, temos que buscar, e fazemos isso no governo, tentar ter uma
matriz energética cada vez
mais limpa, então temos que
encarar o debate sobre se é
melhor hidrelétrica com reservatório ou a fio d’água, que
não alaga áreas, mas que aumenta a necessidade de térmicas. Temos que pensar o
futuro — afirmou a ministra.
Carlos Minc, por sua vez,
afirmou que o legado da
Rio+20 pesa para a cidade e
para o Estado do Rio:
— O Rio está no olho do furacão por ter sediado não só a
Rio+20, mas por ter sediado a
Rio 92. Nós somos mais pressionados e temos que dar conta
disso — afirmou.
O secretário citou ações que
têm sido realizadas pelo governo estadual, como a despoluição da Baía de Guanabara e
das praias do Rio e os programas de ampliação do plantio
de árvores em comunidades
com UPP. Contudo, ele disse
que ainda há muito por ser feito no Estado:
— Teremos que partir para o
controle de automóveis nas
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“A conferência visava
a debater o futuro,
mas perdemos
metade do tempo
com o passado, para
evitar retrocessos na
área ambiental”
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O avanço do multilateralismo
— com destaque para a atuação da sociedade civil e das
empresas —, o debate sobre
uma nova forma de consumo e
produção e uma busca por
uma maior igualdade entre
pessoas e países são, até o momento, as maiores contribuições da Rio+20, conferência da
ONU para o desenvolvimento
sustentável que ocorreu em junho do ano passado na cidade.
Mas uma avaliação mais concreta do legado do evento só
será possível, de fato, em alguns anos ou décadas, concordaram os palestrantes do seminário “O Rio + 20 — Um ano
depois — O balanço da conferência e seu legado para a sociedade. Um debate sobre as
consequências da conferência
para o Brasil e o mundo”, promovido na manhã de ontem
pelo GLOBO.
Mediado pelo colunista do
GLOBO Agostinho Vieira, o
evento contou com a participação de Izabella Teixeira, ministra do Meio Ambiente; Carlos Minc, secretário de Estado
do Ambiente do Rio; do economista Sergio Besserman e de
Rosa Alegria, vice-presidente
do Núcleo de Estudos do Futuro de São Paulo (NEF).
Para eles, as principais ações
práticas decorrentes da Rio+20
serão conhecidas até 2015: a
definição das novas Metas de
Desenvolvimento Sustentável
— que substituirá as Metas de
Desenvolvimento do Milênio
— e um novo acordo climático,
que poderá gerar novas obrigações aos países para a redução da emissão de gases do
efeito estufa.
— A Rio+20 foi a mais exitosa
conferência da ONU na parte
da mobilização da sociedade e
uma das mais inquietantes na
questão da estrutura da ONU.
A dificuldade de obter consensos entre 193 países acaba se
refletindo na versão final do
documento, mais comedido
do que se esperava — afirmou
a ministra.
Ela disse que o debate era tão
complexo e com tantas opiniões que, brincou, disse que fará sua biografia com o título
“50 tons de verde”:
— A conferência visava a debater o futuro. O fórum da sociedade civil, no Aterro do Flamengo, tinha esse espírito,
mas no evento oficial perdemos metade do tempo com o
passado, para evitar retrocessos na área ambiental.
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Carlos Minc
Secretário Estadual do Ambiente

grandes cidades brasileiras —
disse Minc.
Para ele, esse controle, contudo, não será com a adoção
do rodízio de veículos, que já
existe em São Paulo. Ele explicou que, no futuro, o governo
poderá até limitar o número de
novos emplacamentos de automóveis:
— Da mesma forma que todo veículo precisa passar
anualmente pela inspeção
veicular para aferir a quantidade de emissão de poluentes, precisamos saber qual é a
capacidade de carros da cidade, de um bairro. Temos
que criar limites e, com isso,
partir para vias alternativas,
como metrô, bicicleta. Isso
ainda está incipiente, mas
poderemos, por exemplo, só
permitir novos licenciamentos se todos os automóveis
emitirem menos.

QUALIDADE DE VIDA EM XEQUE
Já Rosa Alegria, da NEF, se
mostrou cética e até um pouco desiludida com os resultados da Rio+20:
— É preciso iluminar o caminho, rever a pressão urbana,
debater, de fato, o bem estar.
Hoje uma pessoa com um Audi último modelo em São Paulo é visto como alguém que está em uma boa condição, tem
bem-estar. Mas, muitas vezes,
ele fica três horas no trânsito,
que agora tem velocidade média na capital paulistana de 11
quilômetros por hora, a mesma velocidade das carroças do
século 19. Essa pessoa, de fato,
tem qualidade de vida?.
Ela afirmou temer que as Metas de Desenvolvimento Sus-

“Uma pessoa com
um Audi é visto
como alguém com
boa condição, mas
ele fica três horas
no trânsito. Isso é
qualidade de vida?”
Rosa Alegria
Vice-presidente do Núcleo de
Estudos do Futuro de São Paulo

“Talvez, em 2015,
na praça Tahrir,
em Istambul, na Rio
Branco ou em Madri,
estarão pressionando
por um acordo
mais efetivo”
Sergio Besserman
Economista

tentável sejam baseadas em
premissas erradas e antigas.
— Hoje, tudo tem o título de
verde, sustentável, temos que
acabar com isso. Vi outro dia
uma barraquinha de cachorro
quente na Rio Branco com o título “Hot Dog Sustentável - sustenta a mim e minha família”.
Parece brincadeira, mas temos
que ser mais corajosos, mais arrojados — disse.
PROTESTOS PODEM INFLUENCIAR
Para o economista Sergio Besserman, as grandes resoluções
que o mundo precisa chegar em
2015 — novo acordo climático e
as Metas de Desenvolvimento
Sustentável — podem ser decididas por uma outra perspectiva: sob os protestos globais. Ele
reconhece que, no Brasil, até o
momento, a discussão ecológica não apareceu de forma muito clara nas manifestações populares. Mas o tema, segundo
ele, está por trás do debate sobre a modernização da mobilidade urbana.
— Talvez, em 2015, enquanto a ONU debate os grandes
temas, na praça Tahrir, em Istambul, na Rio Branco ou em
Madri, entre outros pontos do
mundo, estarão pressionando
por um acordo mais efetivo.
Na verdade, o que se está decidindo são grandes transformações, com custos imediatos, para evitar custos ainda
maiores a uma outra geração.
Nós parecemos aquelas pessoas que vão ao cardiologista
e ele nos diz que precisamos
melhorar nossa alimentação
e fazer exercícios e só fazemos
isso, de fato, depois de enfartar — comparou. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 ago. 2013, Economia, p. 22.

