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Zoom na Informação Ambiental

O que 2012 reserva para o meio ambiente

Vanessa Barbosa - Exame - 05/01/2012

RIO+20
Vinte anos depois de sediar a ECO92, conferência que consagrou o conceito de desenvolvimento sustentável, o

Rio de Janeiro volta ao centro das discussões ambientais com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento Sustentável (UNCSD), a Rio+20.

A cúpula, que acontece de 20 a 22 de junho, pretende assegurar um comprometimento político renovado para
a transição à economia verde, avaliar o progresso feito até o momento e as lacunas que ainda existem na
implementação dos resultados dos principais encontros sobre desenvolvimento sustentável, além de abordar os
novos desafios emergentes.

VOTAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL
Este ano, o Brasil deve ganhar um novo Código Florestal. Em maio passado, a Câmara aprovou o texto-base do

novo Código, que regulamenta as áreas de proteção e preservação ambiental, impõe deveres aos produtores rurais
em relação às áreas de mata das propriedades e define punições para os desmatadores.

Em novembro, o projeto seguiu para o Senado, onde sofreu alterações, e retornou à Câmara para apreciação
final. A votação na Câmara está prevista para março. Se aprovado, o novo texto segue para sanção da presidente
Dilma Rousseff. As propostas de mudança têm gerado opiniões tão inflamadas quanto divergentes entre seus
defensores e críticos, e o debate promete esquentar ainda mais.

OLIMPÍADAS VERDES DE LONDRES
Aliando sustentabilidade e uma execução certeira e pontual do cronograma - os estádios já estão todos

construídos e passam por testes - a capital britânica quer realizar as Olimpíadas mais verdes da história. Para isso,
evitou ao máximo as sedutoras megaconstruções olímpicas tradicionais que, além de pressionar o orçamento, se
tornam muitas vezes um problemão após as competições.

Uma das estratégias foi usar materiais desmontáveis e que podem ser utilizados em outros centros esportivos.
A preocupação com o legado que vai deixar após o evento é realmente impressionante e serve de exemplo para
Brasil.

BOLSA VERDE
Até o fim deste ano, o governo pretende beneficiar 18 mil famílias em situação de extrema pobreza que vivem

em unidades de preservação ambiental com uma bolsa trimestral de R$ 300, a chamada Bolsa Verde.
A meta é chegar até 2014 com 73 mil famílias inscritas no programa. O objetivo é aliar a preservação ambiental

à melhoria das condições de vida e à elevação da renda. Os primeiros pagamentos começam a ser feitos pelo Rio de
Janeiro a partir de abril.

ANO DA ENERGIA SUSTENTÁVEL
O acesso à eletricidade barata e limpa é fundamental para a segurança de um país e para o desenvolvimento

social e industrial. Mais de 1,4 bilhão de pessoas no mundo não têm acesso à eletricidade, e 1 bilhão a mais só têm
acesso intermitente. Mais, cerca de 2,5 bilhão de pessoas - quase metade da humanidade - dependem da biomassa
tradicional, à exemplo do carvão, para cozinhar e aquecer água. Para garantir acesso universal à energia limpa e
renovável em todo o mundo, a Organização das Nações Unidas batizou 2012 como o Ano Internacional da Energia
Sustentável Para Todos.

RAIO-X DA MATA ATLÂNTICA
Um mapeamento inédito da Mata Atlântica fluminense vai começar a ser executado em janeiro. O projeto, que

é coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, fará um inventário da biodiversidade existente
nesse bioma ameaçado. Segundo estudos mais recentes, feitos com base em imagens de satélites, indicam que a
Mata Atlântica tem atualmente entre 21% e 27% de cobertura florestal.
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ECONOMIA VERDE- De acordo com a ONU, a Economia Verde pode ser

definida como aquela que resulta em melhoria do bem-estar das pessoas
devido a uma maior preocupação com a equidade social, com os riscos
ambientais e com a escassez dos recursos naturais. Muito se discute
sobre essa nova economia, e muitos pesquisadores acreditam que a
economia verde requer um novo marco teórico. Como iremos mostrar neste
texto, não é necessário um novo paradigma para se implementar políticas
sociais que tornem a economia mais verde. Os instrumentos da economia
neoclássica tradicional podem – e devem – ser utilizados para orientar
os formuladores de políticas públicas com vistas ao desenvolvimento da
economia verde.

Fonte: http://www.brasil-economia-governo.org.br/2011/08/08/o-
que-e-economia-verde-e-qual-o-papel-do-governo-para-sua-
implementacao/
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Todas as informações levantadas - que vão da coleta de terra e vegetação à identificação do perfil das comunidades
que vivem e dependem economicamente dos recursos da Mata A tlântica - passarão por análise. A ideia da empreitada é
determinar a real situação da região e facilitar a implantação de políticas públicas mais efetivas de conservação da
floresta. O Rio de Janeiro é o segundo estado a realizar o mapeamento, atrás de Santa Catarina. No total, 15 estados
brasileiros que possuem parte do bioma em seu território devem realizar o inventário.

COP18 Mesmo sem avançar muito nas discussões climáticas da última COP, que ocorreu em Durban, na África do
Sul, os mais de 190 estados-membro da ONU concordaram não só em prorrogar o protocolo de Kioto, que vence este
ano, como em criar um novo acordo legalmente vinculante que envolva todos, incluindo Estados Unidos e China.
Provavelmente, as negociações em torno desses pontos serão levadas para a próxima conferência do clima, a COP18,
que acontecerá em dezembro, em Dohar, no Catar.

Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/2012-reserva-meio-ambiente-660885.shtml

CÓDIGO FLORESTAL - É um documento que tem por objetivo regularizar o
uso das diferentes formas de vegetação no Brasil. Para isso, foi criada
uma série de regras e também áreas especiais a serem preservadas,
conforme pode ser visto no documento disponível no site do Planalto.
Fonte: http://www.docol.com.br/planetaagua/codigo-florestal-o-que-
e/
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UNIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL- O que é uma unidade de
conservação? É uma área de proteção ambiental.

As unidades de conservação (UCs) são legalmente instituídas pelo
poder público, nas suas três esferas (municipal, estadual e federal).

Elas são reguladas pela Lei no. 9.985, de 2000, que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Estão divididas em
dois grupos: as de proteção integral e as de uso
sustentável.Fonte:http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoe
s_ambientais/unid/
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ENERGIA SUSTENTÁVEL - 2012 será o Ano Internacional de Energia
Sustentável para Todos

Iniciativa visa a aumentar conscientização sobre eficiência
energética e acesso sustentável aos recursos da área; em junho próximo,
líderes internacionais se reunirão no Rio de Janeiro para Conferência
sobre Desenvolvimento Sustentável.

A Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2012, o Ano
Internacional de Energia Sustentável para Todos.

O objetivo da iniciativa é chamar a atenção para a importância de se
aumentar o acesso à energia renovável em todas as partes do
mundo.Fonte: http://envolverde.com.br/ambiente/energia/2012-sera-o-
ano-internacional-de-energia-sustentavel-para-todos/
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Prêmio Embraco de Ecologia

Por Bere Adams

O Prêmio é conhecido e reconhecido em todo o
Estado de Santa Catarina pelo seu incentivo a realização de ações
educacionais nas escolas do entorno da EMBRACO, e este ano entra para a
sua 20ª Edição. Na edição de 2011 tive o prazer de, novamente, participar
da banca de jurados. Trata-se de uma experiência muito gratificante por
possibilitar uma grande troca de ideias e ideais entre as escolas
participantes. O triste é não poder premiar todas as iniciativas.

Embraco de Ecologia

Para Pensar +

“Quem nos ensinará a ser éticos?
Será a escola, a família, a religião?
Mas a escola está sucateada, a
família se divorciou e a religião
transformou-se num supermercado
de fórmulas prontas e comércio de
ilusões através da proliferação das
seitas com seus sacos e malas de
dinheiro [com raras exceções].
Onde encontraremos debates
sérios sobre as questões que dizem
respeito à sobrevivência do
homem neste planeta? Se a
resposta é difícil, não é menos
verdade que o estudo da ética (e
da estética) se impõe, mais do que
nunca” (Pedro Celso Campo)

Dica de vídeo  debate on-line

Conheça a Universidade dos pés-
descalços! "É a única universidade
onde o professor é aprendiz e o
aprendiz é o professor". Conheça!
São 20 minutos para uma verdadeira
lição de humildade, de vida!Em
Rajasthan, na Índia, uma escola
extraordinária ensina mulheres e
homens do meio rural - muitos deles
analfabetos - a tornarem-se
engenheiros solares, artesãos,
dentistas e médicos nas suas próprias
aldeias. Chama-se Universidade dos
Pés-Descalços, e o seu fundador,
Bunker Roy, explica como funciona.

Link de acesso:

http://migre.me/7Elae

Apresentação oral das escolas finalistas e
Banca de jurados - Foto cedida pela Embraco

O Prêmio divide-se em três categorias: Raiz (Ensino Fundamental: 6º ao
9º ano), Semente ( ) e Sementinha
(Educação Infantil). As escolas vencedoras da categoria Raiz foram: E.M.
Profª. Elizabeth von Dreifuss, cujo projeto está sob a coordenação do

Adriano Custódio Fermiano, entitulado
; e a E.E.B. Prof. João Rocha, cujo projeto teve como

coordenadoras: Jandira Talgatti Espíndula (Profª de Geografia), Juacira
Mina Victalvino (Profª de Geografia) e Josiane Aparecida Jacinto Joaquim
(Assistente Técnica Pedagógica), entitulado Rio do Ferro, preservar é nossa
responsabilidade! Nas próximas edições apresentarei as escolas
vencedoras da categoria Semente.

Ações Sustentáveis,

Escola Feliz

Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano

professor

Para Pensar

“Na nova era global, milhões de pessoas voltam a perceber que o
sentimento de comunhão com a natureza é um dos mais elevados de
que o ser humano é capaz, e fonte de grande felicidade. Não é coisa
do passado ou um costume do tempo das cavernas. Ao contrário,
deverá marcar as civilizações do futuro. Em qualquer tempo histórico,
o convívio direto com a natureza foi e será um fator decisivo para o
bem-estar físico e psicológico do ser humano” (Carlos Cardoso
Aveline).


