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Pnuma: Brasil é inovador em matéria ecológica 
 

 
Economia verde 

Chefe de agência ambiental da ONU, Achim Steiner, diz que 
sucesso da economia do etanol e do gerenciamento de 
florestas demonstra criatividade do país. 

 
O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 
Pnuma, elogiou o que chamou de inovação do Brasil no 
setor de energia e florestas. Numa entrevista exclusiva à 
Rádio ONU, em Nova York, o diretor-executivo do Pnuma, 
Achim Steiner, disse que o sucesso do investimento do 
Brasil em economia verde prova a criatividade do país em 
combater o aquecimento global. 

 
Água e Energia 
 
"O Brasil é um país muito progressivo e tem uma capacidade de inovação com a 
economia de etanol, mas também com as grandes barragens no sistema de água e 
energia. E também hoje, existem mais de 1 milhão de postos de trabalho na economia do 
etanol. Este é um exemplo de como um país com visão e perspectiva pode tranformar um 
setor", afirmou. 
 
Steiner esteve esta semana nos Estados Unidos para participar da Feira de Empregos 
Verdes, em Washington. Segundo ele, a crise econômica financeira é também uma 
oportunidade de gerar novos postos de trabalho ao mesmo tempo em que se combate as 
mudanças climáticas. 
 
Bilhões de Dólares 
 
"O que podemos fazer neste momento? Como a comunidade internacional, o G-20, 
podem contribuir? Haverá uma reunião em abril para se discutir isso. Como podem ser 
usados os bilhões de dólares que os governos estão disponibilizando para acelerar a 
recuperação da economia", afirmou. 
 
Achim Steiner informou ainda que em meados deste mês, o Pnuma deve lançar um 
relatório sobre a situação do desmatamento na Floresta Amazônica e as iniciativas de 
proteção da área em todos os países amazônicos. 
 
 
Fonte: Agência ONU de notícias - Mônica Villela Grayley, U.N. Radio, New York 
Site: http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/detail/158943.html 
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