
Governo argentino quer que títulos externos do
país sejam pagos também sob lei francesa
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Contealgoquenãosei
_

‘Não podemos controlar a chuva. Os desastres, sim’
_

Eunice Nodari, doutora em história ambiental
Professora gaúcha foi uma das palestrantes do encontro que reuniu, no mês passado, pesquisadores dos cinco países que compõem o Brics

“Nasci emSarandi, Rio
Grande do Sul.Meupai era
pequeno comerciante e
queria que eu fosse ‘alguém
na vida’. Bom, consegui ser a
primeira a ter curso superior
na família... Nos anos 1980,
memudei para Santa
Catarina. Tenho 60 anos,
três filhos e dois netos e sou
casada comumprofessor
de genética vegetal”
_
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l Conte algo que não sei.
A história ambiental no Bra-

sil é um campo novo. Come-
çou a ganhar força na década
de 1990, com forte influência
dos Estados Unidos. Com isso,
em 2001, enveredei minha car-
reira para pesquisas nessa
área. Iniciamos com projetos
sobre a história do desmata-
mento das florestas do Sul do
Brasil, e avançamos para ou-
tros temas prementes relacio-
nados ao meio ambiente. Logo
conseguimos criar uma linha
de pesquisa em migrações e
história ambiental no progra-
ma de pós-graduação da Uni-
versidade Federal de Santa Ca-
tarina (UFSC). Foi um trabalho
pioneiro que vem dando óti-
mos resultados e é um estímu-
lo para outras universidades.

l Além da UFSC, quais são as
grandes referências em his-
tória ambiental no Brasil?
O destaque deve ser dado ao

programa de pós-graduação

em história social da UFRJ, da
UNB e a UFMG. Juntas, essas
universidades têm 64 teses de
doutorado. É importante res-
saltar que os meus ex-orien-
tandos, hoje doutores, já são
professores de universidades
em diferentes estados. Nelas,
eles também estão criando os
seus grupos desta disciplina,
aumentando, assim, a rede.

l A senhora foi palestrante
do Simpósio Diálogo emHis-
tória Ambiental: Brics. O que
os países que integramogru-
po têm em comum nas ques-
tões ambientais?
O Brics reuniu pesquisado-

res ambientais dos países que
o compõem com o objetivo de
discutir formas de serem reali-
zadas pesquisas em conjunto.
Foi um evento muito impor-
tante, inédito na área de histó-
ria. Foram debatidas similari-
dades e diferenças. Sem dúvi-
da, as enchentes são eventos
recorrentes namaioria dos cin-

co países. No caso do Brasil, o
Rio de Janeiro e Blumenau, por
exemplo, sofrem com as chei-
as. Umadas deficiências obser-
vadas nas pesquisas realizadas
por mim e por Lise Sedrez dei-
xa claro que as políticas públi-
cas investem muito pouco na
prevenção dos problemas que
surgem com os temporais anu-
almente. Uma coisa é certa:
não podemos controlar a chu-
va, mas os desastres, sim.

l E, neste caso, qual o papel
do historiador ambiental?
É analisar como os desastres

ambientais, que são os que
têm a intervenção do homem,
estão diretamente relaciona-
dos com as problemáticas so-
ciais, econômicas, culturais e,
mesmo, políticas, apontando
os caminhos para evitar que
esses processos se repitam.

l Erros ambientais do passa-
do ainda são frequentes?
Infelizmente, as lições her-

dadas do passado não estão
sendo devidamente observa-
das, pois osmesmos erros con-
tinuam sendo praticados. Co-
meter infrações básicas, como
não respeitar as áreas dematas
ciliares, importantes para a
contenção das cheias e a quali-
dade da água, significa falta de
respeito não somente ao meio
ambiente, mas também à vida
humana e às dos demais habi-
tantes do planeta.

l A violência ambiental é re-
sultado da falta de legislação?
No meu entender, as violên-

cias socioambientais mais pre-
ocupantes são as silenciosas,
aquelas que acontecem cotidi-
anamente e que não são resol-
vidas. Por exemplo, a falta de
saneamento básico para parte
da população. Não podemos
atribuir à falta de legislação o
descontrole na degradação,
pois a própria Constituição de
1988 inclui os direitos relacio-
nados ao meio ambiente.
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A REVISTA DIGITAL
PARA O SEU TABLET

Aventura
Amyr Klink
pensa em deixar
de navegar

Leia também
_

Políticas públicas na rede

Análise.
Pulso do País
monitora temas
como Saúde
e Segurança
no Twitter

O GLOBO

PorDentro
_

RE
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D esenvolvida pela Direto-
ria de Análise de Políti-
cas Públicas da Funda-

ção Getulio Vargas (FGV/
DAPP), a ferramenta Pulso do
PaísmonitoraoTwitter, emtem-
po real, e permite que o leitor
acesse o site doGLOBOe acom-
panhe odebate que acontece na
internet sobre políticas públicas.
Para isso, o Pulso doPaís iden-

tifica asmenções sobre assuntos
como transportes, segurança,
saúde, economia, corrupção,
protestos e educação, que a
equipe da FGV/DAPP chama de
temas de referência. Atualizada
de dez em dez minutos, a ferra-
menta destaca as palavras mais
citadas. Pordia, são classificados

até quatromilhões de tuítes.
O monitoramento possibili-

ta medir a satisfação e o posi-
cionamento das pessoas sobre
diversos temas. Não mencio-
na, porém, candidatos ou par-
tidos para preservar a isenção
política e propiciar uma dis-
cussão programática.
Especialistas em redes soci-

ais, antropologia, sociologia,
linguística, economia, ciências
políticas e técnicos de infor-
mação desenvolveramo proje-
to e analisam os dados com os
pesquisadores da DAPP.
A parceria O GLOBO/FGV-

DAPP, que começou em julho,
irá até o segundo turno das
eleições, dia 26 de outubro. l

Loterias
l O leitor deve checar os resultados em agências oficiais e no
site da CEF porque, com os horários de fechamento do jornal,
os números aqui publicados, divulgados sempre no fim da
noite pela CEF, podem eventualmente estar defasados.

QUINA 3.578

l26 l43 l54
l57 l65

MEGA-SENA 1.632

l06 l18 l24
l27 l56 l59

LOTOMANIA 1.483

l04 l05 l07 l27 l31 l32 l35 l45 l52 l53
l56 l59 l60 l61 l63 l71 l82 l85 l86 l97

País

MEC promete publicar índice de qualidade da educação
até amanhã. Casa Civil nega ter atrasado divulgação
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Economia

TCU constata atraso em 75% das obras de térmicas
e 79% de hidrelétricas, e cobra medidas do governo
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Mundo

Moscou e Kiev se contradizem sobre anúncio de
cessar-fogo com separatistas no Leste da Ucrânia
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Sociedade

Aprovada em comissão do Senado, guarda compartilhada
dos filhos em caso de litígio já vem crescendo no país
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Francesa Lactalis, uma das maiores do mundo no
setor lácteo, comprará Batavo e Elegê por R$ 1,8 bi
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Lindbergh e Crivella selam pacto de não agressão
e de apoio em caso de ida ao segundo turno
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|
Panorama
político

|

_

A CAMPANHA DA PRESIDENTE DILMA está se mobilizando
para manifestação de apoio de artistas e agentes
culturais dia 15, no Teatro Oi Casagrande, no Rio.
_

Com JulianaBraga, sucursais e correspondentes
panoramapolitico@oglobo.com.br

_
ILIMAR FRANCO
Ilimar@bsb.oglobo.com.br_

AcandidataMarina Silva gravoumensagem
para ser exibida nos programas de TV do PSB.
Ela pede: “Vote 40 para deputado federal”. O
tesoureiro socialista, deputadoMárcio França,
diz que o voto na legenda do partido deve
crescer de 5% a 7%. E aposta: o PSB pode eleger
cerca de 50 deputados e entrou na briga para ser
a terceiramaior bancada da Câmara. Ele crê que
o naufrágio de Aécio Neves afetará os tucanos.

Na garupa de Marina

Meu caro amigo
O cantor Chico Buarque
telefonou para o deputado
Jean Wyllys (PSOL-RJ) para
declarar apoio à sua
candidatura. Os dois não se
conhecem pessoalmente e
nunca tinham conversado
antes. Chico decidiu votar
no deputado, mesmo
sendo amigo de outro
parlamentar do PSOL do Rio, Chico Alencar. O
cantor não irá gravar para o programa de TV.

MARCOS RAMOS/31-7-2014

_

“Está proibido, pelo comando
da campanha de Aécio Neves,
falar em segundo turno sem a
presença dele na disputa”
Antônio Carlos Magalhães Neto
Prefeito de Salvador (BA) e filiado ao DEM, partido
presidido pelo senador José Agripino (RN)
_

Nova política e novas maiorias
Cientistas políticos, especialistas em eleições,
avaliam que é um sinal de evolução dos eleitores
brasileiros cobrar dos candidatos suas posições
sobre questões envolvendo valores sociais. Por isso,
consideram que não se deve subestimar as idas e
vindas deMarina Silva em assuntos como
casamento gay e energia nuclear. “Isso revela pouca
nitidez e pode deixar o eleitor inseguro”, comentou
um deles. Nos Estados Unidos e na Europa, esses
nichos têm um peso eleitoral cada vez maior.
Explicam que isso ocorre porque eles dividem as
sociedades. Ao contrário do consenso social que
existe em favor damelhoria da Segurança, da
Saúde, da Educação e pelo fim da corrupção.

A onda bateu na praia?
Pesquisa telefônica da candidatura à reeleição do
governador Geraldo Alckmin (PSDB) captou uma
leve queda nas intenções de voto da candidatura
Marina Silva em São Paulo. O PSB acha normal se
isso também ocorrer em outros estados.

Tudo em casa
Considerado eleito, o deputado Jair Bolsonaro
(PP-RJ) lançou a candidatura de seu filho
Eduardo para a Câmara, pelo PSC de São Paulo.
Ele se diz contra o desarmamento dos “cidadãos
de bem” e a importação de bananas do Equador.

Todos no mesmo barco
Os prefeitos Eduardo Paes (Rio), Rodrigo Neves
(Niterói) e Alexandre Cardoso (Caxias) decidiram
promover um ato em defesa do pré-sal. Eles
querem a presença dos quatro candidatos ao
governo: Garotinho, Pezão, Crivella e Lindbergh.
A intenção é colocar todos contra a prudência
ambiental da presidenciável Marina Silva.

Insegurança
O candidato ao governo do Amazonas Eduardo
Braga (PMDB) pediu ajuda ao Ministério da
Justiça para conter a crise no presídio de Parintins
(AM). Na última semana, houve rebelião e sete
presos forammortos, sendo um deles decapitado.

O fim do horário eleitoral
O candidato do PCdoB ao Senado no Paraná,
Ricardo Gomyde, propôs no seu programa de TV
o fim do horário eleitoral. Ele tem dois minutos
contra quatro minutos de Alvaro Dias (PSDB). O
tucano tem 64% no Ibope e o comunista, 4%.
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