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Compromisso II
� A Coalizão Brasil Clima,
Florestas e Agricultura espera
que o governo brasileiro
ratifique o Acordo o mais
breve possível, mostrando que
está decidido a direcionar seu
desenvolvimento rumo a um
modelo, mais inclusivo,
competitivo e sustentável.

Compromisso I
� No dia 22 de abril, em Nova
York, as nações devem assinar
o Acordo de Paris e, assim,
darem início à ratificação das
metas assumidas na COP 21.
O Acordo entra em vigor
quando mais de 55 países, que
somem pelo menos 55% das
emissões globais de GEE,
completarem a ratificação.
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ESTÃOem tramitação no Congresso Nacional dois projetos que
prorrogam o prazo para que os municípios acabem com os lixões
e se ajustem à PNRS . A proposta que prevê o aumento
escalonado do prazo de acordo com o porte da cidade é bem
recebida pelo governo federal, segundo fonte do MMA.
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� Leonardo Di Caprio não
desperdiçou a oportunidade
de ter atenção do mundo
inteiro ao ganhar o Oscar de
melhora ator e pediu
urgência na ação climática:
“As mudanças climáticas são
reais, estão acontecendo
agora. É a ameaça mais
urgente para toda a nossa
espécie, e precisamos
trabalhar juntos e parar de
procrastinar”. Também falou
de povos mais vulneráveis e
da responsabilidade para
com as gerações futuras.
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Qualfoiolegado,paraa
França,daCOP21?
Respondendo como diploma-
ta, foi a primeira boa notícia,
no âmbito internacional, em
muito tempo, e objeto de satis-
fação. Ao mesmo tempo, não é
só uma obra só da França, mas
um momento da comunidade
internacional tomando conta
do desafio maior, especialmen-
te aqui no Brasil. Eu já tive
diversas oportunidade de agra-
decer à autoridade brasileira,
por meio da ministra Izabella
Teixeira, porque, realmente,
sem a cooperação daqueles
maiores, como o Brasil, o êxito
não seria possível. É um orgu-
lho, mas um orgulho modesto,
sabendo que também não é o
fim da história.

Emrelaçãoaodiaadiadopovo
francês,ficoualgoconcreto
nestepós-Conferência?
A transformação do cidadão
francês e do parisiense tem pou-
cos anos. Eu, como diplomata
que morou no exterior, conhe-
ci Paris como uma cidade de
carro e voltei ao país da bicicle-
ta. Uma transformação profun-
da na maneira de viver a cidade
que é muito impressionante,
em muito pouco tempo e acho
que essa transformação da rea-
lidade foi acelerada pela visibi-
lidade da COP21, que faz com
que cada um dos atores se sinta
parte desse desafio. Não é só o
cidadão, mas as coletividades
locais que fazem esforços para
transformar-se e também para
cooperar com as cidades. As
empresas maiores, que contri-
buíram, no passado, para a
emissão de gases de efeito estu-
fa, agora estão dando mais im-
portância às energias renová-
veis. Também vimos os fundos
de investimento dizendo que
saíram de setores que têm efei-
tos negativos para o meio am-
biente, um sinal importante.

Essaéumaposturaquese
espalhapelocontinente
europeuouaindahámuita
resistênciaàmudança?

Foi muito importante para a
União Europeia conseguir al-
cançar um consenso dentro de-
la mesma. Sabemos que alguns
atores, inclusive a Alemanha,
não têm os mesmos constrangi-
mentos que a França tem, da
importância nuclear na produ-
ção de energia. Mas esse tipo
de negociação fez amadurecer
muitos países. Não quer dizer
que acabou o esforço. Temos
que trabalhar. Mas a existência
do consenso foi um passo mui-
to importante para os países
que têm dúvidas sobre essa
transição.

Atéquepontoascrisesde
ordemeconômicaemigratória
interferemnesseprocesso?
Pessoalmente, eu não acredito
em consequências neste âmbi-
to. Houve um momento, há
uns anos, em que alguns po-
diam ter dúvidas sobre a reali-
dade das mudanças climáticas.
Mas isso quase desapareceu,
até nos Estados Unidos e na
China. Desafios em outras fren-
tes não podem interferir. Eles
são também importantes, mas
não são do mesmo tamanho
que o desafio das Mudanças
Climáticas. Vou utilizar, uma
vez mais, a fórmula do Ban
Ki-moon, que disse que não te-
mos plano B porque não temos
Planeta B. Os outros proble-
mas, mesmo que sejam muito
sérios, são de uma outra nature-

za. A questão da imigração ile-
gal é um desafio porque exige
uma adaptação permanente.

Quaissãoaspossibilidadesde
transferênciasderecursosou
tecnologiasdaUniãoEuropeia
paraauxiliaroutrospaísesa
enfrentarodesafioclimático?
Faz parte dos compromissos da
Conferência de Paris o “Mobili-
se your City”, pelo qual assumi-
mos ajudar 100 cidades, de di-
ferentes países em desenvolvi-
mento, a encontrar as suas op-
ções para os problemas de mo-
bilidade urbana, o que inclui
certos projetos com as coletivi-
dades locais; e o compromisso
de fazer mais de 100 bilhões de
dólares de investimento em
energias renováveis em países
em desenvolvimento. O papel
da presidência da COP21, que
será da França até a COP22, é
fazer com que a Conferência de
Paris não seja o fim, mas o
começo, e que mantenhamos a
mobilização de todos para que
os compromissos sejam efeti-
vos. Entre as atribuições dos
embaixadores da França está a
presença nas conferências,
apoio aos poderes locais para
manter esse dinamismo, inclu-
sive com o Marrocos, que vai
tomar a próxima presidência, e
associá-los até a COP22.

Quaisseriamosprincipais
desafiosparao

desenvolvimentodascidades
commenoresemissões?
Temos que aceitar uma coisa
simples, que as mudanças urba-
nas fazem parte da vida moder-
na. O objetivo não é ficar con-
tra a mudança, mas fazer com
que seja mais verde, mais sus-
tentável e tornar as cidades

mais agradáveis para viver, ou
seja, esse desafio se torna uma
vantagem para o cidadão e, pa-
ra isso, o transporte coletivo
tem que ser mais agradável. O
conjunto do transporte precisa
ser mais fácil, mais barato.
Tem muita cidade que já tem e
pode compartilhar as suas ex-
periências. Eu falei, um pouco
antes, com o senhor prefeito de
Fortaleza, que disse que depois
de conhecer, em Paris, o Auto-
lib (sistema de carros elétricos
compartilhados), está pensan-
do em fazer uma pequena expe-
riência na cidade. Uma coisa
interessante, mas interligado
com o sistema de transporte
público. Ou seja, compartilhar
o carro é bom, é melhor do que
ter um carro pessoal e usar sozi-
nho, mas que não seja uma
alternativa de transporte públi-
co, mas algo que facilite a vida
do cidadão como complemen-
to ao transporte público. A bici-
cleta participa também desse
esforço e é ainda mais verde. E
melhor para a saúde também.

OdiretordaAFD,Laurent
Duriez,meconcedeuuma
entrevista,noanopassado,
sobreointeressedaFrançaem
investiremMobilidade
Urbana,EnergiasRenováveis,
GestãodeRecursosHídricose
deResíduosSólidosno
NordestedoBrasil.Houve
algumavançonestesentido?
Ainda não é possível falar de
maneira concreta sobre esses
investimentos. Temos bons pro-
jetos, parcerias com agências
de fomento regional, na ques-
tão do desenvolvimento inte-
grado das cidades, especial-
mente na parte das energias
renováveis, integrando o de-
senvolvimento à questão da
educação, mobilidade urbana,
saneamento, para melhoria do
ponto de vista global. Também
temos projetos para Mudança
Climática e Adaptação, como o
projeto com Iclei com Fortale-
za, que inclui estudos que con-
templam danos. Vamos, na coo-
peração lateral, ver como pode-
mos dar aos governos toda a
estrutura para isso.

ConsiderandoaIIJornada
sobreCidadeseMudanças
Climáticas,primeiroevento
pós-COP21noBrasil,osenhor
acreditaquehádisposiçãopara
tocaressetrabalhoadiante?
A importância está, sobretudo
em que o atores locais conti-
nuem tendo visibilidade. Eles
realmente têm, todos os dias,
desafios a superar. Não tenho
dúvida de que esse evento man-
tém a mobilização do Brasil.
Nos próximos dias, vamos ter

também um evento em Ma-
naus e outro, no Museu do Ama-
nhã, no Rio de Janeiro. As cole-
tividades locais estão na primei-
ra linha e vai ser realmente
muito importante para que os
objetivos da Conferência de Pa-
ris sejam alcançados. Eu falo
como representante da Presi-
dência da COP21.

Foiconsideradoumavançoa
participaçãoecompromissos
assumidosporalgunspaísesna
COP21.Massabemosqueo
governorepresentadonaquele
momentopodenãoserodo
futuro.Issoéumrisco?
A primeira coisa, como a senho-
ra destacou, é o fato de que
tivemos 187 compromissos
com INDC e isso já é algo que,
há alguns anos, sem falar de
Copenhague, não era pensado.
Um fato muito importante é a
presença massiva, em Paris,
além dos atores governamen-
tais, da sociedade civil, das ON-
Gs, das empresas, das entida-
des locais. Então, mesmo que
um interesse cambial, talvez o
comércio, estejam menos con-
vencidos, o dinamismo desses
atores locais já vai participar
do resultado e eu não tenho
dúvida de que, no final, mesmo
os que possam ter menos entu-
siasmo, digamos, vão se dar
conta das evidências científi-
cas de que temos que agir.

Sabemosqueosdesafiossão
diferentesnaspeculiaridades
decadapaís.AquinoBrasil
aindaenfrentamosalgunsbem
grandes,comopôrfimaos
lixões.Nomomentoqueuma
agênciadefinanciamento,
comoaAFD,decideapoiara
soluçãodeproblemascomo
esse,tambémestádispostaa
ajudarnoprocessonecessário
paraatingiroobjetivofinal?
Isso inclui a formação da men-
talidade. Mesmo num país que
possa parecer mais adiantado,
essa questão de selecionar o
lixo demorou muito para ser
realmente uma coisa efetiva.
Um combate que nunca acaba.
Porque a preguiça natural faz
com que, às vezes, tenhamos
que tomar decisões fortes. No
mês de abril, na França, por
exemplo, vai ser proibida a dis-
tribuição de bolsas de plástico
gratuitas. Isso já é uma revolu-
ção. Começamos lentamente
com as bolsas que se pode reuti-
lizar para responsabilizar as
pessoas. Mas, mesmo assim,
não é suficiente. Ao lado da
educação, há um momento em
que o poder público tem que
mudar os costumes, a maneira
de viver das pessoas com mais
autoridade e tem que fazê-lo
porque o custo sobre o meio
ambiente, dos seus produtos,
não é razoável. O começo pode
ser um pouco difícil, mas a gen-
te pode ver muito rapidamente
os efeitos positivos de ter uma
cidade mais limpa porque o
pior que se pode ver numa cida-
de é lixo plástico por todos os
lados. Na França houve uma
mudança gradual. Já passa-
mos para outros paradigmas.

FIQUE POR DENTRO

O embaixador da França no Brasil,
LaurentBili, esteveemFortaleza,on-
de participou da II Jornada sobre Ci-
dades e Mudanças Climáticas, e se
reuniucomogovernadorCamiloSan-
tana; o prefeito Roberto Cláudio; e o
reitor da UFC, professor Henry de
Holanda Campos. Tudo isso acompa-
nhado pelo diretor da Agência Fran-
cesa de Desenvolvimento (AFD) no
Brasil, Laurent Duriez; do cônsul-ge-
ral da França, em Recife, Bruno Bis-
sonda; e da conselheira para Desen-
volvimentoSustentáveldaEmbaixa-
da, Françoise Méteyer-Zaldine. Na
agenda,o papel diplomático de levar
AcordodeParis, resultadodaCOP21,
aos agentes locais, e viabilizar apoio
lateralàscidadesdaregião.

‘Não somos contra amudança,
masqueela sejamaisverde’

SegundoaOrganizaçãoMundialda

Saúde (OMS),23%dasmortes

prematurasemtodoomundo

poderiamseratribuídasafatores

ambientais.Entreascrianças, a

percentagemsobepara36%.
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Oembaixador
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páginadeGestão
Ambiental,em
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Tatu-bolaserá lançadohoje,às18h,

naFiec,pelaAssociaçãoCaatinga,

comoapoiodaFundaçãoGrupo

BoticáriodeProteçãoàNatureza.

“Houveummomento, háunsanos,em quealgunspodiamterdúvidassobrearealidadedasmudançasclimáticas.Masisso
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