Miguel S. Milano - Engenheiro Florestal
“Com a proposta mágica do desenvolvimento sustentável, acrítico e de consumo fácil, o conceito de sustentabilidade, de origem biológica, bem
mais antigo e cientificamente consistente, se tornou espetacularmente popular servindo para pintar de verde tudo e qualquer coisa ao mesmo
tempo, ainda que sem qualquer conexão com o propósito original. Tanto é assim que, talvez, sejam duas das palavras de origem científica, nos
mais diversos idiomas, mais usadas do planeta. Conforme ouvi do eminente professor e honesto conservacionista, Fernando Fernandez, da UFRJ,
uma rápida e simples busca no Google, dá a dimensão da situação: só a palavra sustainable aparece 184 milhões de vezes enquanto sustainability
outras 89,3 milhões, sustentável 17 milhões e sustentabilidade outras 15 milhões, num total de mais de 300 milhões de citações, ou 0,3 bilhão, em
apenas duas línguas! Se juntarmos outras línguas importantes do mundo o número certamente passa da casa do bilhão de referências, incorporando variações para todos os gostos e interesses. Assim, não é necessário muito esforço para lembrar de expressivos equívocos em termos
de sustentabilidade na arena das políticas públicas, do mundo empresarial privado e campo da sociedade civil.”

George Monbiot, jornalista e ambientalista inglês
“Como resultado, o esboço do documento, que parece prestes a se tornar o documento final, nos leva precisamente a lugar algum. 190
governos passaram 20 anos se estimulando para ‘admitir’, ‘reconhecer’ e expressar ‘profunda preocupação’ sobre as crises ambientais do
mundo, mas não fazem nada acerca delas.
Este parágrafo da declaração resume o problema para mim:
‘Reconhecemos que o planeta Terra e seus ecossistemas são a nossa casa e que a Mãe Terra é uma expressão comum em vários países e
regiões e notamos que alguns países reconhecer os direitos da natureza no contexto da promoção do desenvolvimento sustentável. Estamos
convencidos de que, a fim de alcançar um justo equilíbrio entre as necessidades econômicas, sociais e meio ambiente das gerações presentes
e futuras, é necessário promover a harmonia com a natureza’.
Soa lindo, não? Isso poderia ser ilustrado com arco-íris e unicórnios psicodélicos e dependurados na porta do seu banheiro. Mas, sem
qualquer meio de implementação proposto, isso pode muito bem ser empregado para uma função diferente no mesmo banheiro.”

Leonardo Boff – Teólogo e escritor
“O Futuro que preparam na Rio+20 vai nos levar ao abismo. Só se fala de economia verde. Mas o que eles querem é apenas
uma economia pintada de verde. Temos que ter uma ruptura com o sistema atual”.

Marianne Spiller - Serpaj Brasil/Fundação Vida para todos – ABAI
“Muitos quilômetros de distância separam o Riocentro, o local onde os chefes de estados se reuniram na Rio+20, do Aterro do Flamengo, local onde
as pessoas dos movimentos sociais e organizações não governamentais se reuniram na Cúpula dos Povos por Justiça social e ambiental. Esta distância
simboliza o abismo que separa os poderosos deste mundo, chefes de estados, ONU, grandes bancos e empresas dos homens e mulheres dos movimentos
populares. Os poderosos querem continuar a dominar a terra e a explorar os seus recursos, custe o que custar. Entre os movimentos populares tem
muitas pessoas que entendem que somente uma mudança profunda de nossa maneira de pensar, relacionar-nos com a terra, produzir e consumir pode
salvar a humanidade. Elas se entendem como filhos e filhas da terra e sabem, que o que acontece à terra, também acontecerá a seus filhos.”

Declaração Final da Cúpula dos Povos
“Da mesma forma denunciamos a divida ambiental histórica que afeta majoritariamente os povos oprimidos do mundo, e
que deve ser assumida pelos países altamente industrializados, que ao fim e ao cabo, foram os que provocaram as múltiplas
crises que vivemos hoje.
O capitalismo também leva à perda do controle social, democrático e comunitário sobre los recursos naturais e serviços
estratégicos, que continuam sendo privatizados, convertendo direitos em mercadorias e limitando o acesso dos povos aos
bens e serviços necessários à sobrevivência.
A dita ‘economia verde’ é uma das expressões da atual fase financeira do capitalismo que também se utiliza de velhos e novos mecanismos, tais como o aprofundamento do endividamento publico privado, o super estímulo ao consumo, a apropriação
e concentração das novas tecnologias, os mercados de carbono e biodiversidade, a grilagem e estrangeirização de terras e as
parcerias público-privadas, entre outros.”

Programa de Proteção às Nascentes do Córrego Curral das Éguas. Mandirituba-PR, julho/2012.

Frei Beto, escritor

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, realizada no Rio de Janeiro entre 13 e 22 de
junho, contou com representantes de 193 países. Ao mesmo tempo e na mesma cidade, a Cúpula dos Povos reuniu milhares de
participantes dos mais variados setores da sociedade civil do mundo inteiro. O final do encontro foi um grande desencontro entre
o que os governantes querem e o que povo exige.
A Conferência oficial aprovou um longo documento, chamado “O Futuro que queremos”, com 59 páginas e 283 artigos, escrito
em linguagem burocrática, cansativa e repetitiva. Só para ter uma ideia, a palavra “reafirmamos” é usada 56 vezes e a palavra
“reconhecemos”, 181 vezes.
O documento reafirma que são muitos os problemas do planeta, reconhece que pouco foi feito nestes últimos 20 anos e aponta
o “desenvolvimento sustentável” como solução. Tanto que esta expressão aparece 290 vezes no texto! Para chegar ao futuro que
querem, os governantes decidiram criar uma comissão de 30 pessoas que vai definir, até 2015, quais são, afinal, os objetivos do
desenvolvimento sustentável.
Os movimentos sociais não aceitaram os resultados oficiais e divulgaram sua “Declaração Final:Cúpula dos Povos na Rio+20
por justiça social e ambiental, em defesa dos bens comuns, contra a mercantilização da vida.”
Muita gente escreveu sobre os resultados da Conferência. É importante conhecer a opinião de pessoas que estudam o assunto
e acompanharam as reuniões dos governantes e da Cúpula dos Povos.

Ladislau Dowbor – professor de Economia da PUC-SP
“Primeiro, se você se sente confuso relativamente à Rio+20, bem vindo ao clube. O desafio, no entanto, é simples. Por um lado,
agravam-se os dramas do aquecimento global, da liquidação das florestas originais, da destruição da vida nos mares, da perda de solo
agrícola, da redução da biodiversidade, do esgotamento de recursos naturais críticos. Por outro lado, temos um bilhão de pessoas que
passam fome, destas 180 milhões são crianças, e destas entre 10 e 11 milhões morrem de inanição ou de não acesso a uma coisa tão
prosaica como água limpa, ou seja, 30 mil por dia, dez torres gêmeas em termos de mortes por dia. Morrem no silêncio da pobreza, não
rendem o mesmo espetáculo para a mídia. Não estamos matando, deixamos morrer. Um terço da humanidade ainda cozinha com lenha.
Já morreram 25 milhões de Aids, enquanto discutimos o valor das patentes. Isto num planeta que graças a tantas tecnologias é simplesmente farto. Produzimos no mundo 2 bilhões de toneladas só de grãos, o que equivale a 800 gramas por pessoa e por dia, sem falar de
outros alimentos. Se dividirmos os 63 trilhões de dólares do PIB mundial pelos 7 biliões de habitantes, são 5400 reais por mês por família
de quatro pessoas. Com o que produzimos poderíamos todos viver com paz e dignidade. E temos 737 grupos corporativos mundiais,
75% deles de intermediação financeira, que controlam 80% do sistema corporativo mundial, o que explica o número de bilionários. No
conjunto, buscam maximizar os lucros, ainda que o planeta entre em crise financeira e produtiva generalizada. A simplicidade do desafio,
é que estamos acabando com o planeta para o benefício de uma minoria. ‘Houston, we have a problem’.”

Mary Robinson, ex-presidente irlandesa
“Este é um daqueles momentos únicos em uma geração, quando o mundo precisa de visão, compromisso e, acima de tudo,
liderança. Tristemente, o documento atual é um fracasso de liderança”.

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso
“Esta divisão antiga entre o meio ambiente e o desenvolvimento não é o caminho para resolver os problemas que estamos
criando para nossos netos e bisnetos. Temos que aceitar que as soluções para a pobreza e a desigualdade se encontram no desenvolvimento sustentável, e não no crescimento a qualquer custo.”

“Surge agora nova proposta: a venda de serviços ambientais. Leia-se: apropriação e mercantilização das florestas tropicais,
florestas plantadas (semeadas pelo ser humano) e ecossistemas. Devido à crise financeira que afeta os países desenvolvidos,
o capital busca novas fontes de lucro. Ao capital industrial (produção) e ao capital financeiro (especulação), soma-se agora o
capital natural (apropriação da natureza), também conhecido por economia verde.
A diferença dos serviços ambientais é que não são prestados por uma pessoa ou empresa; são ofertados, gratuitamente, pela natureza: água,
alimentos, plantas medicinais, carbono (sua absorção e armazenamento), minérios, madeira etc. A proposta é dar um basta a essa gratuidade. Na
lógica capitalista, o valor de troca de um bem está acima de seu valor de uso. Portanto, tais bens naturais devem ter preços.
Os consumidores dos bens da natureza passariam a pagar, não apenas pela administração da “manufatura” do produto (como
pagamos pela água que sai da torneira em casa), mas pelo próprio bem. Ocorre que a natureza não tem conta bancária para
receber o dinheiro pago pelos serviços que presta. Os defensores dessa proposta afirmam que, portanto, alguém ou alguma
instituição deve receber o pagamento — o dono da floresta ou do ecossistema.”

Sharan Burrow - secretária-geral da International Trade Union Confederation, que representa 175 milhões de trabalhadores de mais de 150 países
“Queremos um modelo econômico diferente, um futuro sustentável e isso não aconteceu aqui. Nosso sentimento é de profunda
tristeza e frustração. As pessoas sem emprego no mundo, por exemplo, não têm nenhuma garantia de melhora, de que os líderes
globais vão trabalhar por soluções”.

Kumi Naidoo - Diretor executivo do Greenpeace Internacional
“Eles ficaram aqui três dias e não gastaram nem uma hora negociando entre si. Usaram essa oportunidade para anunciar
projetos e iniciativas e para tirar fotos. Entendemos as enormes dificuldades das negociações, mas eles tinham sobre a mesa
um texto sem substância e deveriam ter trabalhado duro.”

Manish Bapna - Presidente do World Resources Institute
“A Rio +20 foi mais como um gemido do que um rugido. As expectativas para a conferência estavam baixas, mas os resultados foram ainda mais
modestos. O texto acordado não foi forte o suficiente para atender ao meio ambiente e aos desafios do desenvolvimento do nosso tempo. Esta foi
uma oportunidade perdida para reenergizar a conversa global e, mais importante, gerar maior ação em torno da sustentabilidade.”

Jagdish Bhagwati - professor de economia e direito na Columbia University
“Mais gritantes que esses ‘pecados por intromissão’ na Rio+20, são os ‘pecados por omissão’. Para uma conferência que supostamente aborda a ‘sustentabilidade’, vale lamentar a ausência de bravos esforços para acertar algum tratado sucessor do Protocolo
de Kyoto. Caso sejam válidos os cenários catastróficos resultantes da desatenção às mudanças climáticas – as estimativas extremas,
é preciso dizer, podem sair pela culatra politicamente caso pareçam implausíveis ou, pior, produzam um ‘efeito Nero’ (se Roma já está
pegando fogo, vamos aproveitar) -, a falta de ação Rio+20 deveria ser considerada como um fracasso histórico.”

Efraim Rodrigues – Professor de Preservação de Recursos Naturais na Universidade Estadual de Londrina
“Há uma semana o Secretário Geral da ONU divulgou artigo dizendo que as promessas de Rio 92 estão longe de ser cumpridas. Ontem o mesmo secretário novamente se manifestou, agora dizendo que o documento final da Rio +20 poderia ser mais
ambicioso.
Há algo de muito errado quando o organizador de um evento é o primeiro a reconhecer sua inutilidade, mas podemos descansar tranquilos porque foi criado um grupo de trabalho, que eficientíssimo, resolverá toda esta barafunda ambiental; limpará
rios, plantará florestas e retirará o carbono excedente do ar, prenderá os maus e saudará os bons.”

