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Hámudançasrecentesnocam-
podedisputasdoambientalis-
mo internacional.Agora, se-
gundoaprofessoraFátima
Portilho,apreocupaçãomaior,
queanteseracomaprodução,
passouasercomoconsumo.
EmSustentabilidadeAmbien-
tal,ConsumoeCidadania (256
págs.,R$35,00), queacaba de
ser lançadopelaCortezEdito-
ra,oassuntoprincipal éaanáli-
sedesse deslocamentodiscur-
sivoeassuasconseqüências
naspolíticasambientais.

A Neo TV, associação forma-
da por 54 operadoras de TV
por assinatura, realizará em
2006 a primeira edição do
Prêmio Operador Cidadão.
Serão reconhecidos os proje-
tos de maior destaque destas
empresas nas áreas de edu-
cação, meio ambiente, cultu-
ra, esporte e inclusão digital.
O objetivo é valorizar ações
voltadas para o desenvolvi-
mento das comunidades em
que as operadoras atuam.
Hoje, 76 iniciativas benefi-
ciam cerca de 500 mil pes-
soas em 21 Estados do País.

A SPCOM, empresa de con-
tact center, encerra a campa-
nha voluntária do Teleton, que
aconteceu no último fim de
semana, com bons resulta-
dos. A empresa foi responsá-
vel pelos atendimentos telefô-
nicos no 0800. Mais de 3,6 mil
pessoasse revezaram duran-
te as 27 horas do programa,
que visa a conseguir doações
paraaAssociaçãode Assistên-
cia à Criança Deficiente (AA-
CD). “Conseguimos arrecadar
mais de R$ 2,6 milhões”, disse
Alexandra Periscinoto, presi-
dente da SPCOM.

q
SEXTA-FEIRA
AGRONEGÓCIOS

Em 2006, o HSBC investirá
R$ 400 mil no combate ao
desmatamento e no incentivo
ao desenvolvimento sustentá-
vel. Por meio do projeto “In-
vestindo na Natureza”, a insti-
tuição selecionará iniciativas
com estes fins para apoio no
ano que vem. Terão preferên-
cia aquelas voltadas para o
Cerrado, a Mata de Transi-
ção e a Amazônia. As verbas
distribuídas serão de até R$
50 mil. O edital do processo
de seleção está disponível no
site da empresa (www.hsbc.
com). As inscrições vão até o
dia 30 de novembro.

HSBC investirá em meio
ambiente R$ 400 mil

Neo TV lança o Prêmio
Operador Cidadão

SPCOM termina evento
com bons resultados
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O consumo é agora a
preocupação maior
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SEGUNDA-FEIRA
MÍDIAEPUBLICIDADE

Alimentos, moda, móveis. São
os lucros que vêm das florestas
A partir de sábado, São Paulo sedia a primeira feira de produtos e serviços com foco em sustentabilidade

MIX
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AndreaVialli

Aartistaplástica pernambuca-
naJoanaLiraadorapintarfigu-
ras femininas. Seus traços evo-
camaculturanordestina, a lite-
raturadecordeleaforçaebele-
za da mulher sertaneja. A gaú-

cha Letícia Wierzchowski, es-
critora e poetisa, ganhou noto-
riedadenacionalaocontaraRe-
volução Farroupilha pela ótica
feminina, com a adaptação pa-
ra aTVdo seu romanceACasa
das SeteMulheres.
Asduasartistasagorasãoes-

trelasdeuma iniciativadaMul-
tibrás, donadasmarcasConsul
e Brastemp. Elas ilustraram –
Joana com desenhos e Letícia
compoemas–quatrorefrigera-
dores temáticos que a empresa
vai leiloar pela internet e cuja
rendaserárevertidaparaoIns-

tituto Consulado daMulher,
braço social da Multibrás e
queatendeamulheresdebai-
xa renda. As mulheres de
Joana também ilustram
umasérielimitadade300mi-
nirrefrigeradores de 80 li-
tros que chegam às lojas a
partirdasegundasemanade
novembro.Davendadecada
unidade, com preço sugeri-
do de R$ 989, serão reverti-
dosR$ 100 para o instituto.
De acordo comagerente-

geral da Consul, Ana Calde-
ron, a idéia é aliar cada vez
mais as ações de marketing
da marca com a filosofia do
Consulado da Mulher, cujos
projetos sociais tiveram iní-
cioem2002 . “A idéiaédivul-
garmais as ações do Institu-
to, pois até então temos sido
muito discretos.”
O Instituto Consulado da

Mulher, que tem unidades
emRioClaro (SP) e Joinville
(SC),cidadesemqueaMulti-
brás possui unidades indus-
triais, concentra atividades
de apoio à mulher de baixa
renda, desde orientação so-
bre questões de gênero (se-
xualidade, relação homem-
mulher, violência domésti-
ca) a oficinas de saúde, gera-
çãoderendaeempreendedo-
rismo.Complanosdeexpan-
dir as atividades para São
Paulo e Manaus, o instituto
quer notoriedade. E aMulti-
brás, vincular a marca Con-
sul aos seusprojetos sociais.
As artistas Joana e Letí-

cia foram escolhidas pela
proximidade no estilo da co-
municação.“Envolveucultu-
raearte,eambastêmumtra-
balho muito focado na mu-
lher”, explica Inês Mene-
guelli, diretora-executiva do
Consulado daMulher.●

MarianaBarbosa

Emvezdereclamardosprejuí-
zos provocados pelo desmata-
mento das florestas, difundir e
contabilizaros lucrosdaecono-
mia florestal. Com essa idéia
na cabeça e o foco nos negó-
cios, um grupo de quatro enti-
dades ambientalistas (Amigos
da Terra, Imazon, Imaflora e
Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica) juntam esforços pa-
ra realizar, emSão Paulo, uma
feiradeprodutosdeorigemflo-
restal, todosproduzidosdefor-
ma sustentável.
AMercadoFlorestas,quese-
rá realizada de 5 a 8 de novem-
bronaOcadoParqueIbirapue-
ra, reúne 200 expositores
cujosprodutoseserviçosrefle-
tem a biodiversidade de ecos-
sistemas comoAmazônia,Ma-
ta Atlântica e Cerrado.

Com produtos voltados tan-
to para o varejo quanto para as
indústriasde transformação, a
feiratrazparaSãoPaulodesde
produtores de mel nativo (de
uma abelha sem ferrão, da
Amazônia), e óleos e insumos
para a fabricação de cosméti-
cos a bolsas de couro vegetal e
designers de móveis com ma-
deira certificada, fibras e cipó.
“A economia florestal é uma
realidadeemtermosdeempre-
goerenda”,afirmaocoordena-
dorgeraldoeventoediretorda
ONGAmigos daTerra, Rober-
to Smeraldi.
Quantificar essa realidade é
umdos desafios que os organi-
zadores pretendem começar a
enfrentar a partir da realiza-
çãodafeira. “Nós,ambientalis-
tas, somosexpertsemcontabi-

lizar o prejuízo com desmata-
mentos, grilagem, invasão de
terras indígenas.Mas, na hora
de contabilizar o lucro, nin-
guém sabe, ninguém conhe-
ce”, diz Smeraldi. Esse olhar
negativo,naavaliaçãodocoor-
denador da feira, impede uma
discussãosobreas florestasco-
mo“solução”paraoPaís. “Pre-
cisamosmostraraforçaeconô-
mica desse grupo, mostrar

que existe massa crítica.”

GASTRONOMIA
Apesardeserumafeiravoltada
paraosnegócios–comcompra-
dores brasileiros e estrangei-
ros –, a feira tem atrações para
o público em geral, como uma
loja e um showroom gastronô-
mico. A loja, com mais de 900
artigos produzidos por cerca
de 100 comunidades, estará

aberta aos visitantes do Ibira-
pueraque,paraentrar,nãopre-
cisarão pagar os R$ 20 de in-
gresso da feira. No subsolo da
Oca, cujo acesso é restrito aos
visitantes da feira, as pessoas
poderão degustar produtos da
terra em receitas contemporâ-
neascriadasporoitochefsreno-
mados, comoAlexAtalla e Píer
PauloPicchi,sobacuradoriado
consultor Quentin Geenen de
Saint Maur. O passaporte gas-
tronômico custa R$ 60.
A ambientação do Mercado

Florestas é assinada pelo artis-
taplásticoAntonioPeticov,que
fez uso de materiais das pró-
prias florestas para decorar o
ambiente. Logo na entrada, o
rústico saúda o moderno com
uma oca “verdadeira” fazendo
as vezes de ante-sala para a
grandeocadeOscarNiemeyer.
Grandesredesdesupermer-

cado no Brasil, como Pão de
Açúcar,jáconfirmarampresen-
ça.Doexterior, virão empresas
como Royal Friesland Foods,
multinacional holandesa de ali-
mentos que fatura US$ 4,6 bi-

lhões e que está interessada
no fornecimento de polpas e
frutas daAmazônia.
Paralelamente à feira ha-

verá uma série de palestras
sobregestão de recursos na-
turais e desenvolvimento de
negócios sustentáveis, entre
outrostemas.Empresáriose
executivos de empresas co-
mo Tok&Stok, Tramontina
eNaturadarãosuacontribui-
çãoàsdiscussões, juntamen-
te com os governadores do
Acre,JorgeViana,edoAma-
pá,WaldezGóes,alémdami-
nistra do Meio Ambiente,
Marina Silva. Aministra em
exercício doComércio Exte-
rior da Holanda, Maria van
der Hoeven, já confirmou
presençae teráumencontro
comoministrodaAgricultu-
ra, Roberto Rodrigues.
OMercadoFlorestascon-

tacomoapoiodogovernoda
Holanda, do Programa das
NaçõesUnidasparaoDesen-
volvimento(Pnud),doMinis-
tério das Relações Exterio-
res e daUnião Européia. ●

CORES - Inês (esq.) e Ana com as geladeiras: objetivo é associarmarca Consul a projetos sociais

Arte nas geladeiras para
apoiar causas da mulher
Multibrás, dona da Consul, lança edição limitada de produtos
que terão renda revertida para projetos de apoio à mulher

Interior terá
feira voltada
a deficientes

ATRAÇÕES -MercadoFlorestas reuniránaOcadoParque Ibirapuera200expositoresdeprodutosdaAmazônia,MataAtlânticaeCerrado

SilvanaGuaiume
CAMPINAS

Os deficientes físicos, que
passamaservistoscomoum
nicho de consumidores, te-
rãoaprimeirafeiradeprodu-
toseserviçosdointeriorpau-
lista, que será realizada em
Campinas,nosdias26e27de
novembronopavilhãoprinci-
pal do 2º Batalhão Logístico
LevedoExército.Haveráes-
petáculosartísticosprotago-
nizados por portadores de
deficiências e um desfile de
moda com roupas destina-
dasa essepúblico.Osprodu-
tos estarão à venda no local.
“Deficientessãoeconomi-

camenteativoseconsumido-
res exigentes”, afirmaDébo-
ra Lúcia Andrade da Silva,
organizadora da Feira de
Tecnologia em Reabilitação
e Inclusão Social de Campi-
nas e Região (Inclutec).
A expectativa é de que 5

mil pessoas visitemoevento
no fim de semana. Segundo
o IBGE, pelo menos 200 mil
portadores de algum tipo de
deficiênciamoramnas 19 ci-
dadesdaregiãometropolita-
nadeCampinas.Entreosex-
positoresháempresasdetu-
rismo especializadas em ro-
teiros para deficientes, de
softwares e concessionárias
que vendem carros adapta-
dos. Mais informações pelo
telefone(19)3873-4401oupe-
loe-mailcontato@almeidae-
voltan.com.br. ●

Feiraquermostrarque
florestassãouma
soluçãoparaa
economiadoPaís

CENOGRAFIA -AntonioPeticovassina todooprojetodeambientação
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Text Box
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