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A Agência Nacional de Águas
(ANA) vai defender ao longo
desta semana, no 6.º Fórum
Mundial da Água, que começa
hoje em Marselha (França), a
necessidade de criação
de uma governança
global para os re-
cursos hídricos.

“A ideia é criar
um organismo
no âmbito da
ONU,seja um pro-
gramaouuma agên-
cia, que tenha a água
como fator central”, afir-
ma Vicente Andreu, diretor
presidente da ANA. “Hoje
existem diversos programas e

agências, como a Unesco, a Orga-
nização Mundial de Meteorolo-
gia, a FAO, que têm a água como
um elemento constitutivo de
sua agenda, mas não é o seu tema

central. A água é transver-
sal a diversos setores.”

Segundo ele, o es-
critório que existe
hoje para esse fim, o
UN-Water, ligado à
Secretaria-Geral da

ONU, “tem tido um
papel frágil” em rela-

ção aos desafios coloca-
dos pela escassez e o aqueci-

mento global. “A constituição de
um organismo mais efetivo pode
trazer uma natureza vinculante

às questões relativas à água jun-
to aos governos”, defende. Em
seu âmbito poderiam ser discuti-
dos temas como gestão integra-
da dos recursos hídricos, ques-
tões climáticas, padrões de moni-
toramento dos recursos e águas
transfronteiriças.

Entre os vários temas que a
ANA deve apresentar, Andreu
destaca também a proposta de
criação de reservatórios de água
como uma medida de adaptação
às mudanças climáticas. O recur-
so, normalmente usado no Bra-
sil para abastecer usinas hidrelé-
tricas, é polêmico por seu impac-
to ambiental.

“O problema é que em uma si-
tuação em que o aquecimento
global pode promover tanto se-
cas mais intensas quanto chuvas
mais intensas, a criação de reser-
vatórios é uma medida que pode
fazer frente a isso, tanto para
controlar as cheias quanto para

garantir o abastecimento na se-
ca”, diz. “O nível de segurança
hídrica, com base nos reservató-
rios hoje existentes no Brasil, é
pequeno. Ainda mais quando
90% dela é voltado para a gera-
ção de energia elétrica. É um te-
ma que tem de voltar à mesa.”

Apesar de o fórum não ser um
evento governamental, há a ex-
pectativa de que algumas de suas
contribuições possam acabar
sendo incorporadas na Confe-
rência das Nações Unidas sobre
o Desenvolvimento Sustentá-
vel, a Rio+20. Um dos painéis do
fórum vai tratar dos caminhos
para a Rio+20 e deve encaminhar
temas a serem debatidos nos diá-
logos setoriais que vão ocorrer
na conferência. Desses eventos
sairão propostas que serão apre-
sentadas na reunião final de che-
fes de Estado, que vai concluir o
documento da conferência. /

GIOVANA GIRARDI e KARINA NINNI

ANA defende criação de
órgão da ONU para água

PLANETA

Hebe passa por cirurgia
para retirada de tumor

Funai dá bolsa
para tentar
conter assédio
Primeiros índios que receberão Bolsa Verde são
de comunidades procuradas para negociar terras
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Entre hoje e o
dia 26 a Unesp
recebe a exposi-
ção “Morcegos:
você sabia?”. A
mostra traz 36
obras dos inte-
grantes do Gru-
po Oka e ocor-
re no prédio da
Reitoria, em
São Paulo.
Com entrada
gratuita, home-
nageia o Ano
do Morcego.

Universidade Corporativa e o aprimoramento profissional

SINDICATO APOIA

DOAÇÃO DE SANGUE

O Sindicato, em

parceria com a San -

ta Casa de Mi se -

ricórdia de São Pau -

lo realiza campanha

com o intuito de aju-

dar a salvar vidas. A

iniciativa faz parte

do Programa Cor -

retor Cidadão e bus -

ca informar a cate-

goria e a população

sobre a necessida-

de da doação de

sangue. A participa-

ção é voluntária. As

coletas são realiza-

das no Hemocentro

localizado na região

central, próximo ao

Metrô Santa Cecília.

Corretor ajude a sal-

var vidas com a sua

doação! Infor ma -

ções pelos telefones

abaixo.

ANO XXI - Nº 1120 - Segunda-Feira, 12 de março de 2012

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

É importante que todos os corretores de imóveis mantenham seus dados cadastrais atualizados conforme a

Nota Técnica SRT/Ministério do Trabalho e Emprego nº201/2009. Ao efetuar o recadastramento, o profissional da

categoria se manterá informado e legalmente habilitado para o exercício da profissão. Para recadastrar basta

acessar www.sciesp.org.br ou pelo telefone (011) 3889-5899 ramal 534.   

A Universidade Corporativa
(UNISciesp), completa dez anos bene-
ficiando os corretores de imóveis, pro-
movendo integração, aprimoramento
profissional e educacional.

O programa Encontro Imobiliário
2012 foi aberto por José Augusto Via -
na, Presidente do Creci – SP, que fa lou
sobre as Expectativas da Profissão
para esse ano e enfatizou a importân-
cia do Congresso Nacional dos Cor -
retores de Imóveis para a categoria, ao
afirmar que “O CONACI é importante

porque reúne corretores de imóveis de
todo o Brasil. Todos agindo em busca
dos mesmos objetivos para serem
alcançados com mais facilidade”.

Em homenagem ao mês da mulher,
os Encontros Imobiliários apresentam
grandes personalidades de destaque:

13/03/2012 – “A prática legal dos Cor  -
retores de Imóveis”, com Geraldine Maia. 

20/03/2012 – “Regularização do
Par ce lamento do Solo: Da aprovação a
sua aplicação”, com Ana Lúcia Callari
Sartoretto.

27/03/2012 – “Imóveis com Aces -
sibi lidade: Investimento ou Respon sa -
bilidade”, com a Deputada Estadual
Célia Leão.

As inscrições para os próximos en -
contros estão abertas. Acesse o site
www.sciesp.org.br ou entre em contato
nos telefones abaixo.

Benefícios

No Sindicato, os corretores de imó-
veis associados e seus dependentes
têm uma grande variedade de benefí-
cios. O corretor tem acesso a planos e
convênios de saúde, educação, cultura,
lazer e ainda conta com seguro automo-
bilístico que oferece vantagens espe-
ciais. O Sindicato faz questão de ampliar

e promover o bem estar dos corretores.
Garante acesso aos mais modernos
serviços e estabelece parcerias e con-
vênios com grandes empresas. Co -
nheça os mais de 6 mil parceiros que
ofe recem vantagens e preços especiais.
Acesse o site www.sciesp.org.br ou
ent re em contato nos telefones abaixo.

Autoridades prestigiam Encontro Imobiliário

Skippy, uma fêmea de canguru vermelho (Macropus rufus) de 6
meses, se alimenta enquanto seu bebê, Joey, coloca a cabeça
para fora da bolsa no Franklin Park Zoo, em Boston, EUA. O
canguru vermelho é o maior mamífero nativo da Austrália.

Unesp
expõe
obras
em SP

300
pessoas compõem a
delegação brasileira
no Fórum Mundial

da Água

Marta Salomon / BRASÍLIA

As primeiras famílias de ín-
dios escolhidas para receber a
Bolsa Verde de R$ 300 por tri-
mestre foram selecionadas

nas comunidades mais asse-
diadas por contratos de venda
de créditos de carbono, infor-
mou ao Estado o presidente
da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai), Márcio Meira. O
objetivo seria impedir que os
índios vendam por milhões de
dólares direitos até sobre be-
nefícios da biodiversidade de
seus territórios.

O Estado mostrou ontem que
mais de 30 etnias já fecharam
contratos nesses moldes. Os
mundurucus, por exemplo, ven-
deram à empresa irlandesa Ce-
lestial Green Ventures – por US$
120 milhões – os direitos sobre
um território equivalente a 16 ve-
zes o tamanho da cidade de São
Paulo, em Jacareacanga (PA).

Na primeira lista de beneficiá-
rios do Bolsa Verde estão 500 fa-
mílias da Terra Indígena Sete de
Setembro, onde vivem os suruís,
em Rondônia. A terra indígena
Tenharim Marmelos, no Amazo-
nas, também entrou na lista de
prioridade para receber o paga-
mento por serviços ambientais.

O Bolsa Verde foi lançado no
final do ano passado e paga o be-
nefício a famílias de reservas ex-
trativistas, tipo de unidade de
conservação onde é permitido o
uso sustentável de recursos natu-
rais. É uma das medidas do pla-
no de erradicação da pobreza ex-
trema do País, associada ao com-
bate ao desmatamento.

“Tudo bem que não é muita
coisa, mas é uma forma de incen-
tivo”, disse o presidente da
Funai. Apesar da incerteza jurídi-
ca dos contratos, eles vêm cres-
cendo na Amazônia e fogem ao
controle do órgão. Segundo ele,
índios cinta larga foram aborda-
dos recentemente com oferta de
dinheiro vivo e caminhonetes.

A terra indígena Sete de Setem-

bro já fechou contrato com um
conjunto de entidades, como a
Forest Trends, mas o acordo foi
interceptado pela Funai e não po-
ria em risco o uso sustentável da
área pelos índios nem os direitos
sobre a biodiversidade. Já na re-
serva Tenharim Marmelos, que
também receberá o Bolsa Verde,
o contrato foi fechado com a Ce-
lestial Green e impediria os ín-
dios de plantarem roças ou corta-
rem árvores sem autorização pré-
via da empresa irlandesa, como
aconteceu com os mundurucus.

Documentos. Contratos de cré-
dito de carbono com comunida-
des indígenas são um assunto de-
licado na Funai. A fundação de-
fende a regulamentação rápida
do mecanismo de Redução por
Desmatamento e Degradação
Florestal (Redd). A falta de re-
gras claras seria a origem das irre-
gularidades com os índios.

Projeto de lei que tramitava na

Câmara não previa o uso do
Redd em territórios indígenas.
“Há o risco da multiplicação de-
sordenada de projetos de Redd
com diferentes metodologias”,
aponta o relatório da deputada
Rebecca Garcia (PP-AM), relato-
ra do projeto, mandado ao arqui-
vo no fim de 2011. O governo não
fechou uma proposta. “Créditos
de carbono são uma fachada,
tem gente de olho nos produtos
para a indústria farmacêutica e
no subsolo dos territórios”, diz o
deputado José Geraldo (PT-
PA), da Comissão da Amazônia,

O Redd é um mecanismo pre-
visto nos debates da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU)
sobre mudanças climáticas para
compensar financeiramente paí-
ses em desenvolvimento pela re-
dução das emissões por desmata-
mento. O Brasil seria o maior be-
neficiário por deter grandes flo-
restas, com imensos estoques de
carbono. O desmatamento na
Amazônia e no Cerrado é a fonte
da maior parte das emissões de
gases de efeito estufa no Brasil.

Há incertezas sobre como fun-
cionará o modelo. Enquanto is-
so, contratos são negociados pa-
ra atender a um mercado de cré-
ditos de carbono. Os clientes são
empresas poluidoras.

A apresentadora Hebe Camar-
go, de 83 anos, foi submetida a
uma cirurgia de emergência por
causa de complicações relaciona-
das a um câncer. Ela foi interna-
da e operada no Hospital Albert
Einstein, em São Paulo.

O motivo da cirurgia foi a reti-
rada de um tumor que causava
obstrução intestinal, segundo in-
formações da assessoria de im-
prensa do hospital. A operação
aconteceu ontem à tarde e cor-
reu com sucesso.

Após a cirurgia, a apresentado-

ra foi encaminhada para a Unida-
de de Terapia (UTI), onde ficará
hospitalizada. De acordo com o
hospital, outras informações a
cerca do estado de saúde de He-
be dependeriam de autorização
de familiares.

A internação e a cirurgia de
emergência causam preocupa-
ções em relação à luta de Hebe
contra o câncer. A apresentado-
ra teve um câncer no peritônio,
membrana que envolve o apare-
lho digestivo, detectado no iní-
cio de 2010. Na ocasião, ficou 12

dias internada no Albert Eins-
tein e depois passou por meses
de sessões de quimioterapia. Em
abril daquele ano, o oncologista
Sergio Simon afirmou que o cân-
cer entrara em remissão. Isso sig-
nifica que ela não apresentava
mais sinal da doença e que não
necessitava de quimioterapia.

Em setembro de 2011, um no-
vo susto. A apresentadora divul-
gou que passava por novo trata-
mento contra o câncer com ses-
sões regulares de quimioterapia.
Mas dessa vez o objetivo das ses-
sões era preventivo.

Hebe fez aniversário no dia úl-
timo dia 8, quando recebeu deze-
nas de convidados no programa
em que apresenta na Rede TV!. /

PAULO SALDAÑA

● Extensão
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20,67%
das terras existentes na
Amazônia pertencem
aos índios


