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U
ma política de combate efetivo ao desmatamento na Amazônia só  vai funcionar quando 
houver estímulos positivos para toda a cadeia. Segundo ocientista Antônio Donato Nobre 
do Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(Inpe), é preciso aproveitar a experiência de projetos bem-sucedidos, como o Y Ikatu Xingu e 
o Cultivando Água Boa, para criar uma estratégia que funcione por capilaridade e que inclua 
reflorestamento. Soluções ele garante que há.

Uma das frentes de ação seria ajudar os pecuaristas a serem mais produtivos com menos 
terras, abrindo espaço para áreas de restauração florestal. Isso implicaria tecnologias de uso 
inteligente da paisagem, semelhantes à agricultura de precisão, porém mais acessíveis e com 
diagnósticos exibidos no Google Earth.

Paulo Groke, diretor de sustentabilidade do Instituto Ecofuturo, chama atenção para as 
oportunidades de aproveitamento das Unidades de Conservação no País, que poderiam trazer 
ganhos para proprietários e comunidades. Em outra ponta, Fabiola Zerbini, diretora executiva 
da Forest Stewardship Council (FSC), ressalta a necessidade de estímulo do governo ao mer
cado Legal. “A  madeira manejada da região precisa de um mercado que a valorize. Hoje, ele não 
existe”, diz. Mais sobre combate ao desmatamento em nota à página 7.

□  Leia a íntegra da reportagem no Blog da Redação em f

Há MUNDO AFORA

Oceano sem plástico
Boyan Slat tinha 16 anos quando viu plásticos no mar duran

te um mergulho e pensou "Por que não podemos mudar isso?” 
A partir daí, desenvol
veu uma tecnologia 
mais rápida e barata que 
as convencionais, apro
vada por cientistas e en
genheiros em 2014. Ele 
conta essa história no 
TEDx em goo.gl/5jfvli.

Para apoiar financeira
mente o projeto, acesse 
theoceancleanup.com.

Urbe selvagem
Ouando for inaugurado, 

em 2018, o Zaryadye Park será 
o novo marco de Moscou. De
senvolvido sob o conceito de 
Wild Urbanism, no qual pes
soas e plantas compartilham o 
espaço tendo igual importân
cia, o parque recriará quatro 
ecossistemas russos usando 
tecnologias que regulam a 
temperatura, controlam ven
tos e simulam a luz natural.

□Veja o vídeo do projeto em 
vimeo.com /84429136

DEU NA TELHA
Telhados de casas no 

Complexo do Alemão 

serviram de suporte para 

obras de arte do projeto Deu 

na Telha, da Kibon. Workshops 

mobilizaram a comunidade 

para debates enquanto a s telas 

eram pintadas. 0  resultado 

foi uma exposição vista do 

teleférico que atravessa o 

Complexo e um documentário 

de 20 minutos que retrata a 

experiência. Assista  em 

youtu .be/5gGA5T-8lBO.

MEU MUNICÍPIO
0  meumunicipio.org.br é um 

site criado para facilitar o 

acesso de gestores públicos 

edetodo e qualquer cidadão 

interessado em pesquisar 

as receitas e despesas dos 

municípios brasileiros.

Gastos com educação, IPTU, 

endividamento, a capacidade 

do município de poupar e 

outras informações estão 

disponíveis para busca 

rápida e gratuita. Também 

dá para fazer comparações e 

cruzamento de dados.

GENTILEZAS URBANAS
Por meio deste projeto, 

em presas e pessoas 

interessadas em fazer 

gentilezas identificam os 

lugares da cidade que precisam 

de melhorias e escolhem um 

deles para adotar. Pode ser 

cuidar de uma árvore, de um 

viaduto, apoiar a criação de 

um parklet ou uma peça de 

teatro no local. A  iniciativa 

é do Sindicato da Habitação 

de São Paulo (Secovi-SP). 

Escolha a sua gentileza em 

gentileza5urbana5.Qrg.br.
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