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Evento acontecerá no próximo domingo e promete 
movimentar a cidade

Chamadas

Um dos maiores trilhões de 
Mountain Bike do Sul de Minas 
cehga a sua 3ª edição  e irá 
acontecer em São Lourenço 
no próximo domingo,  dia 16 
de dezembro.  A concentração 
será na Praça Brasil às 7h30.

Na concentração have-
rá um café da manhã e um 
momento de convivência. A 
largada será dada às 9h.

O evento é um passeio 
pelas estradas e trilhas da 
cidade, onde o participante 
poderá aproveitar, apreciar 
e desfrutar da beleza natural 
da que a nossa região pode 
oferecer.  

O desafio terá duas opções 
de percursos, Sport e Pró.  O 
primeiro serão 50km de ciclo 
turismo nas estradas. Um per-

Brasil exporta 3,68 milhões de 
sacas de café em novembro

O volume foi 24,4% superior ao total de sacas exportadas em 2017

curso leve onde todos podem 
participar.

Para quem gosta de um 
desafio maior, há a opção de 
fazer o percurso de 70km que 
envolve trilhas, matas fecha-
das, morros, subidas e desci-
das com graus de dificuldades, 
exigindo um esforço maior do 
atleta.

Segundo Manoel Lima, um 
dos organizadores do evento, 
a previsão é que neste ano 
tenham 300 participantes de 
todo Sul de Minas.

Haverá também uma ho-
menagem ao saudoso Beto 
Nogueira que era um amante 
do pedal e era ex-ciclista. Beto 
era proprietário da Academia 
Cia do Bem Estar.

Vem aí Mountain Bike 
Mova-se em São Lourenço

Campanha mobiliza 
sociedade para o plantio de 
1 bilhão de árvores até 2030
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Parlamentares aprovam 
agilização de licenças 

ambientais
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Brasil precisa reduzir 
consumo de carne, diz estudo
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Vagas abertas no 
SINE São Lourenço

Auxiliar de Limpeza

Copeiro de Hotel 

Cozinheiro de Restaurante

Cozinheiro Geral (Itamonte)

Cuidador de Pessoas Idosas e 
Dependentes (Rio de Janeiro)

Motorista Carreteiro (Caxambu) 

Programador de Computador 

Representante Comercial (São 
Lourenço e Região) - Para atuar no 

segmento de produtos de 
informática e afins

Vendedor Pracista (São Lourenço 
e Região)

Para maiores detalhes, os
candidatos deverão comparecer 

ao SINE  São Lourenço - MG
Rua Coronel José Justino, 429

Loja - Centro
Horário de Atendimento

08:00/17:00 horas

FAÇA JÁ SUA ASSINATURA
Receba semanalmente, em sua
casa, nossas quatro edições de

terça a sexta-feira 

35-3332-1008
E-mail: assinatura@correiodopapagaio.com.br
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Considerando a soma de 
café verde, solúvel e torrado & 
moído, o Brasil exportou 3,68 
milhões de sacas de café em 
novembro. O volume foi 24,4% 
superior ao total de sacas 
exportado no mesmo mês de 
2017, quando o país exportou 
2,96 milhões de sacas. Já em 
relação a outubro deste ano, 
quando o Brasil exportou 3,92 
milhões de sacas de café, 
houve uma queda de 6,1%. 
Os dados são do relatório de 
exportações mais recente do 
Cecafé, Conselho dos Expor-
tadores de Café do Brasil.

A receita cambial em no-
vembro chegou a US$ 485 mi-
lhões, apresentando variação 
negativa de 1% em relação ao 
mês de novembro do ano pas-
sado e uma variação negativa 
de 5,6% na comparação com 
outubro deste ano.

Com relação às variedades 

embarcadas, o café arábica 
representou 86,5% do volu-
me total de café exportado 
no mês, com 3,2 milhões de 
sacas, crescimento de 18,9% 
na comparação com novembro 
de 2017.

O café solúvel representou 
7,1% do volume total exportado 
em novembro, com 263,7 mil 
sacas, registrando incremento 
de 8,6% em relação a novem-
bro de 2017. Já o café robusta, 
por sua vez, representou 6,3% 
das exportações de café em 
novembro, com 233,9 mil sa-
cas exportadas, aumento de 
541,1% em relação ao ano 
passado.

No acumulado do ano civil, 
o Brasil já registrou um total de 
31,4 milhões de sacas exporta-
das, crescimento de 12,5% na 
comparação com igual período 
do ano passado. 

Foto: Arquivo Evento

Em mais uma edição o evento já conta com um grande número de inscritos

EUA, Alemanha e Itália seguem sendo os três principais destinos do café brasileiro 
no ano civil de 2018

Imagem: Internet
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Atos e Gerais

Prefeitura Municipal 
de Andrelândia

Parlamentares aprovam 
agilização de licenças 

ambientais
PL transfere para municípios responsabi-
lidade do licenciamento e da fiscalização 

ambiental de empreendimentos
Em Reunião Extraordinária 

na noite desta segunda-feira 
(10/12/18), o Plenário da Assem-
bleia Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG) aprovou, em 1° turno, o 
Projeto de Lei (PL) 1.602/15, que 
trata da transferência para os 
municípios da responsabilidade 
de realizar o licenciamento e a 
fiscalização ambiental de alguns 
empreendimentos com potencial 
poluidor.

De autoria do deputado Ivair 
Nogueira (MDB), o projeto foi 
aprovado na forma do substitu-
tivo nº 2, da Comissão de Meio 
Ambiente, com a emenda nº 1, 
da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária.

O substitutivo nº 2 altera o 
artigo 28 da Lei Estadual 21.972, 
de 2016, que dispõe sobre o Sis-
tema Estadual de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos (Sisema), 
de modo a esclarecer os ter-
mos e as condições para que 
Estado delegue a competência 
aos municípios de promover 
o licenciamento e fiscalização 
ambiental.

Assim, o texto do substitutivo 
modificou parte do parágrafo 2º 
do artigo 28, determinando que 
o Estado poderá delegar aos 
municípios a competência para 
promover o licenciamento e a 
fiscalização ambiental de ativida-
des e empreendimentos efetiva 
ou potencialmente poluidores, 
desde que disponham de:

•política municipal de meio 
ambiente prevista em lei;

•conselho municipal de meio 
ambiente, caracterizado como 
órgão colegiado, com represen-
tação da sociedade civil paritária 
à do poder público;

•órgão técnico-administrativo 
na estrutura do Poder Execu-
tivo Municipal ou no âmbito de 
consórcio público intermunicipal 
constituído com essa finalida-
de;

•sistema de fiscalização am-
biental legalmente estabelecido, 
que preveja sanções e/ou multas 
para os casos de descumpri-
mento de obrigações de nature-
za ambiental;

•sistema de licenciamento 
ambiental caracterizado por 
análise técnica, no que couber, e 
deliberação, no que couber, pelo 
órgão colegiado.

A emenda nº1 deu nova 
redação aos incisos III, IV e V 
do parágrafo 2º do artigo 28 da 
referida lei, corrigindo aspectos 
na técnica legislativa, no que 
diz respeito ao órgão técnico-
administrativo, ao sistema de 
fiscalização ambiental e ao sis-
tema de licenciamento ambiental 
nos municípios, mas sem alterar 

sua essência.
Morosidade – Na justificati-

va, Ivair Nogueira argumentou 
que vários empreendimentos 
industriais que trariam benefícios 
aos municípios deixam de ser 
implementados por causa da 
morosidade do licenciamento 
ambiental, conduzido por órgãos 
da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (Semad).

Ele acredita que trazer essa 
responsabilidade para o muni-
cípio agilizaria a liberação das 
licenças e traria desenvolvi-
mento econômico e social para 
o Estado.

Projeto prevê GPS em veícu-
los de segurança e saúde

Também foi aprovado em 1° 
turno o PL 523/15, que determi-
na a instalação de equipamentos 
de GPS nos veículos dos órgãos 
estaduais de segurança e de 
saúde do Estado.

De autoria do deputado Ce-
linho do Sinttrocel (PCdoB), o 
projeto foi aprovado na forma do 
substitutivo nº 1, da Comissão 
de Administração Pública, que 
sintetizou o texto original.

O substitutivo prevê que os 
veículos destinados ao serviço 
de segurança e de saúde públi-
cas do Estado serão equipados 
com dispositivo que permita 
realizar a sua geolocalização 
e identificar rotas e endereços. 
Também estabelece que a im-
plementação do disposto irá 
depender da existência de dota-
ções orçamentárias próprias.

Segundo o autor, deputado 
Celinho do Sinttrocel, o objetivo 
da proposta é facilitar e agilizar o 
acesso das viaturas às ocorrên-
cias, evitando o agravamento de 
situações, e ainda controlar, em 
tempo real, os locais onde estão 
sendo prestados os serviços, já 
que o GPS oferece uma navega-
ção automática e com acesso a 
rotas mais curtas e rápidas.

Dispositivo de segurança 
- Já o PL 2.276/15, do deputa-
do Celinho do Sinttrocel, que 
tornaobrigatória a instalação 
de dispositivo de segurança 
em veículos intermunicipais de 
transporte público, recebeu uma 
emenda durante a discussão 
em Plenário e retornou para a 
Comissão de Segurança Pública 
para parecer.

A emenda n° 1, do deputado 
Duarte Bechir (PSD), pede que 
seja acrescido no projeto artigo 
determinando que o Executivo, 
ao regulamentar a lei, estabele-
cerá as exceções nos casos em 
que o botão de pânico não for 
recomendável.

Fonte: ALMG

Campanha mobiliza sociedade 
para o plantio de 1 bilhão de 

árvores até 2030
Quantia é equivalente a 400 mil hectares ou 
400 mil campos de futebol de novas árvores

O Brasil se comprometeu a 
reduzir em 37% suas emissões 
de gases até 2025, e em 43% 
até 2030, no acordo de Paris, 
estabelecido durante a COP21 
- 21ª Conferência do Clima. 
Embora a meta do governo 
brasileiro seja a recuperação 
de 12 milhões de hectares de 
terras desmatadas e degrada-
das por meio da restauração, 
reflorestamento e regenera-
ção natural até 2030, só um 
coletivo organizado e ativo de 
instituições públicas e privadas 
e da sociedade civil é capaz de 
alcançar essa meta.

Para mobilizar pessoas e 
empresas sobre a necessida-
de da restauração florestal, 
a The Nature Conservancy 
(TNC), maior organização de 
conservação ambiental do 
mundo, lança a campanha 
Restaura Brasil, com o objetivo 
de contribuir com 1 bilhão de 
árvores restauradas até 2030. 
A quantia é equivalente a 400 
mil hectares ou 400 mil campos 
de futebol de novas árvores. Na 
campanha, todos podem contri-
buir com a quantia mínima de 
R$ 20,00 por árvore restaura-
da, no bioma de escolha, entre 
Amazônia, Mata Atlântica e 
Cerrado, nos locais onde estão 
os projetos da TNC e parceiros. 
É só entrar no site da cam-
panha e doar. Há um convite 
especial as empresas para que 
elas, junto com a TNC, promo-
vam a campanha para seus 
colaboradores, consumidores 
e rede de fornecedores, a fim 
de criar uma grande onda de 
restauração no país.

Nesses biomas, foram de-
finidas, com base científica, 
áreas prioritárias para restaura-
ção, como regiões de conexão 
entre fragmentos florestais para 
formação de corredores ecoló-
gicos, beira de rios, nascentes 
e cursos d’água de importantes 
bacias hidrográficas; e áreas 
com baixa aptidão agrícola, 
que podem gerar retorno eco-
nômico para o produtor rural. 
Nos últimos 17 anos, a TNC 
ajudou a trazer mais de 35 
milhões de árvores em mais 
de 16 mil hectares na Mata 
Atlântica, em colaboração com 
mais de cinquenta parceiros e 
apoiadores. Hoje o trabalho se 
expandiu para o Cerrado e a 
Amazônia brasileira e cobre 10 
estados brasileiros, em parce-
rias com os governos federal, 
estadual e municipal, empresas 
e outras organizações não-
governamentais.

“O objetivo da TNC é pla-
nejar e implementar o trabalho 
necessário para a restauração 
florestal de áreas prioritárias, 
contribuindo para uma maior 
retenção de água no solo e 
para a manutenção do fluxo 
dos rios, importantes para a 
segurança hídrica e para a 

produção agrícola sustentável”, 
afirma Ian Thompson, diretor 
executivo adjunto da TNC Bra-
sil. “A mudança climática é um 
evento concreto e crescente. 
Caso nada seja feito, as conse-
quências serão irreversíveis. A 
restauração florestal em larga 
escala é uma das maiores 
oportunidades de se mitigar as 
mudanças climáticas por meio 
do uso de sistemas naturais”, 
conclui.

“A restauração auxilia na 
mitigação das mudanças cli-
máticas, captando, por meio 
do crescimento das árvores, 
milhões de toneladas de CO2 
da atmosfera. Além disso, o 
impacto socioeconômico é 
positivo, gerando empregos e 
fomentando a organização de 
cadeias de restauração florestal 
em vários estados brasileiros”, 
afirma Rubens Benini, gerente 
de restauração ecológica na 
TNC Brasil.

O Brasil tem, aproxima-
damente, 21 milhões de hec-
tares de déficit de vegetação 
nativa situados entre áreas 
de preservação permanente 
(APP) e reserva legal (RL). Só 
em 2017, o desmatamento na 
Amazônia atingiu cerca de 662 
mil hectares, o equivalente a 
662 mil campos de futebol. “A 
campanha Restaura Brasil é 
uma proposta para juntos ga-
nharmos escala na restauração 
de áreas degradadas no Brasil, 
proteger nossas fontes de 
água, combater as mudanças 
climáticas e criar conexões en-
tre as pessoas e empresas com 
a natureza” conclui Benini.

Sobre a TNC
The Nature Conservancy 

(TNC) é uma organização 
global de conservação am-
biental dedicada à proteção 
em grande escala das terras 
e água das quais a vida de-
pende. Guiada pela ciência, a 
TNC cria soluções inovadoras 
e práticas para que a natureza 
e as pessoas possam prospe-
rar juntas. Trabalhando em 72 
países, a organização utiliza 
uma abordagem colaborativa, 
que envolve comunidades lo-
cais, governos, setor privado 
e outros parceiros. No Brasil, 
onde atua há 30 anos, a TNC 
promove iniciativas nos prin-
cipais biomas, com o objetivo 
de compatibilizar o desenvolvi-
mento econômico e social des-
sas regiões com a conservação 
dos ecossistemas naturais. O 
trabalho da TNC concentra-se 
em ações ligadas à Agropecu-
ária Sustentável, à Segurança 
Hídrica e à Infraestrutura Inte-
ligente, além de Restauração 
Ecológica e Terras Indíge-
nas. Saiba mais sobre a TNC 
emwww.tnc.org.br.

Fonte: Imagem 
Corporativa
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São Lourenço e região

Vem aí Mountain 
Bike Mova-se em São 

Lourenço
Evento acontecerá no próximo domingo 

e promete movimentar a cidade

Um dos maiores trilhões de 
Mountain Bike do Sul de Minas 
cehga a sua 3ª edição  e irá 
acontecer em São Lourenço 
no próximo domingo,  dia 16 de 
dezembro.  A concentração será 
na Praça Brasil às 7h30.

Na concentração haverá um 
café da manhã e um momento 
de convivência. A largada será 
dada às 9h.

O evento é um passeio pelas 
estradas e trilhas da cidade, 
onde o participante poderá apro-
veitar, apreciar e desfrutar da 
beleza natural da que a nossa 
região pode oferecer.  

O desafio terá duas opções 
de percursos, Sport e Pró.  O 
primeiro serão 50km de ciclo 
turismo nas estradas. Um per-
curso leve onde todos podem 
participar.

Para quem gosta de um de-
safio maior, há a opção de fazer 
o percurso de 70km que envolve 
trilhas, matas fechadas, morros, 
subidas e descidas com graus 
de dificuldades, exigindo um 
esforço maior do atleta.

Segundo Manoel Lima, um 
dos organizadores do evento, 
a previsão é que neste ano te-
nham 300 participantes de todo 
Sul de Minas. “Além dos inscritos 
estamos com uma estimativa 
que cerca de 2 mil pessoas 
acompanharam o evento com 
a gente. É   um evento para a 
família e amantes do pedal”, 

ressalta. 
Haverá também uma ho-

menagem ao saudoso Beto 
Nogueira que era um amante do 
pedal e era ex-ciclista. Beto era 
proprietário da Academia Cia do 
Bem Estar e faleceu em 2016, 
vítima de um acidente na Serra 
da Mantiqueira. 

Além de uma palestra moti-
vacional com Cláudio Mendes. 
Durante o evento haverá um 
Bazar Beneficente em prol do 

Canil Municipal e uma  feira de 
adoção de animais carentes da 
cidade. 

As inscrições poderão ser 
feitas na Bicicletaria do Jhon,  na 
Federal; na loja Mountain Trail do 
Fábio e na Bicicletaria Satôro, 
em São Lourenço.

Em Caxambu as inscrições 
poderão ser realizadas na Metal 
Bike do Eduardo. 

Haverá inscrições também 
no dia no local da largada. 

Desafio terá duas opções de percursos, Sport e Pró

Foto: Arquivo do Evento

Brasil exporta 3,68 
milhões de sacas de 
café em novembro

O volume foi 24,4% superior ao total de sacas 
exportadas em 2017

Considerando a soma de 
café verde, solúvel e torrado & 
moído, o Brasil exportou 3,68 
milhões de sacas de café em 
novembro. O volume foi 24,4% 
superior ao total de sacas 
exportado no mesmo mês de 
2017, quando o país exportou 
2,96 milhões de sacas. Já em 
relação a outubro deste ano, 
quando o Brasil exportou 3,92 
milhões de sacas de café, 
houve uma queda de 6,1%. Os 
dados são do relatório de expor-
tações mais recente do Cecafé, 
Conselho dos Exportadores de 
Café do Brasil.

A receita cambial em novem-
bro chegou a US$ 485 milhões, 
apresentando variação negati-
va de 1% em relação ao mês 
de novembro do ano passado e 
uma variação negativa de 5,6% 
na comparação com outubro 
deste ano.

Com relação às variedades 
embarcadas, o café arábica 
representou 86,5% do volume 
total de café exportado no mês, 
com 3,2 milhões de sacas, cres-
cimento de 18,9% na compara-
ção com novembro de 2017.

O café solúvel representou 
7,1% do volume total exportado 
em novembro, com 263,7 mil 
sacas, registrando incremento 
de 8,6% em relação a novembro 
de 2017. Já o café robusta, por 
sua vez, representou 6,3% das 
exportações de café em novem-
bro, com 233,9 mil sacas expor-
tadas, aumento de 541,1% em 
relação ao ano passado.

Ano Civil (janeiro a novem-
bro de 2018)

“O bom desempenho das ex-
portações de café em novembro 
reforça que, se não houver ne-
nhum imprevisto em dezembro, 
vamos fechar o ano civil regis-
trando cerca de 35 milhões de 
sacas exportadas. Esse volume 
retrata a recuperação do Brasil 
em relação ao ano anterior, com 
cerca de 13% de incremento 

nas exportações. Apesar 
de ter apresentado bons 
volumes em novembro, os 
números foram inferiores 
ao mês de outubro devido 
à grande quantidade de 
feriados.  Estamos muito 
satisfeitos com os resulta-
dos e tudo indica que o pró-
ximo ano também terá uma 
performance excepcional, 
refletindo o reconhecimento 
mundial da qualidade e do 
foco na sustentabilidade da 
produção do café brasileiro”, 
declara Nelson Carvalhaes, 
presidente do Cecafé.

No acumulado do ano 
civil, o Brasil já registrou um 
total de 31,4 milhões de sa-
cas exportadas, crescimen-
to de 12,5% na comparação 
com igual período do ano 
passado. A receita cambial 
nessa comparação apresen-
tou uma variação negativa 
de 3,9%, alcançando US$ 
4,55 bilhões.

No período (jan-nov), 
o café robusta segue com 
boa performance apontan-
do crescimento nas expor-
tações. Até o momento, 
foram embarcadas 2,31 mi-
lhões de sacas de robusta, 
crescimento de 826,6% em 
comparação com o mesmo 
período no ano passado.

Principais destinos
As exportações se man-

tiveram estáveis em relação 
aos principais destinos. EUA, 
Alemanha e Itália seguem 
sendo os três principais 
destinos do café brasileiro 
no ano civil de 2018. Os EUA 
importaram 5,5 milhões de 
sacas de café de janeiro a 
novembro (17,6% do volume 
total exportado no período); 
a Alemanha importou 4,9 
milhões (15,7%); e a Itália, 
2,9 milhões (9,4%).

Na sequência estão: Bél-
gica, com 6,8% (2,1 milhões 

de sacas); Japão, com 6,5% 
(2 milhões de sacas); Reino 
Unido, com 3,8% (1,2 milhão 
de sacas); Turquia, com 2,9% 
(905 mil sacas); Federação 
Russa, com 2,6% (819 mil 
sacas); Canadá, com 2,4% 
(748 mil sacas) e França, com 
2,3% (737 mil sacas).

Diferenciados
Em relação aos cafés di-

ferenciados, no ano civil, o 
Brasil exportou 5,6 milhões 
de sacas, uma participação de 
18% no volume total do café 
embarcado, e 22% da receita 
cambial. Em relação ao mes-
mo período de 2017, o volume 
representou um crescimento 
de 27%.

Os principais destinos no 
período foram: Estados Uni-
dos, responsável por 21% 
(1,18 milhões de sacas); segui-
do pela Alemanha, com 13,6% 
(769 mil sacas); Bélgica, com 
11,7% (658 mil sacas); Itália, 
com 9,1% (514 mil sacas); 
Japão, com 8,7% (489 mil sa-
cas); Reino Unido, com 5,4% 
(302 mil sacas) e Holanda, 
com 3% (169 mil sacas).

Preços
Em novembro, o preço mé-

dio da saca de café foi de US$ 
131,56/saca, queda de 20,4% 
na comparação com novem-
bro de 2017, quando a média 
era de US$ 165,27/saca. No 
entanto, na comparação com 
o mês de outubro de 2018, o 
preço médio de novembro re-
gistrou incremento de 0,3%.

Portos
O Porto de Santos segue 

na liderança da maior parte 
das exportações no ano civil, 
com 81,1% (25,4 milhões de 
sacas), enquanto que o Porto 
do Rio de Janeiro aparece na 
sequência, com 12,3% dos 
embarques (3,9 milhões de 
sacas).

Fonte: Cecafé/Notícias 
Agrícolas
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CruzadinhaBrasil precisa reduzir consumo 
de carne, diz estudo

Para evitar crise alimentar e catástrofe climática, 
estudo recomenda redução de 40% da carne

Com um consumo de 
140 calorias de carne por 
pessoa diariamente, o 
Brasil é o maior consumi-
dor deste tipo de alimento 
do mundo e precisará 
reduzir a ingestão da 
proteína drasticamente 
para evitar uma crise ali-
mentar e uma catástrofe 
climática, apontou um 
estudo divulgado no dia 
5 de dezembro.

Segundo o relatório 
do Instituto de Recursos 
Mundiais (WRI), cerca 
de 2 bilhões de pessoas 
nos países do mundo que 
consumem grandes quan-
tidades de carne - que, 
além do Brasil, incluem 
Rússia e Estados Unidos 
- precisam cortar seu con-
sumo em 40% em relação 
ao ano de 2010. 

O WRI analisou espe-
cificamente o consumo de 
carne de ruminantes, que 
além da bovina, inclui a 

de ovinos e caprinos. O 
estudo indica que o con-
sumo ideal seria 1,5 vez 
por semana, em média, 
e destaca que metade da 
população mundial ingere 
mais proteína do que o 
necessário.

A redução recomenda-
da é menor que a indica-
da em estudos anteriores, 
porém, considerada rea-
lista pelos autores do es-
tudo, que preveem que o 
mundo precisará de 50% 
mais alimentos em 2050 
para nutrir uma população 
mundial estipulada em 10 
bilhões de habitantes, 
3 bilhões a mais do que 
hoje. Ao mesmo tempo, 
para conter as mudanças 
climáticas, as emissões 
de gases do efeito estufa 
na agricultura precisarão 
diminuir em dois terços.

Diante desse cenário, 
o WRI aponta que o au-
mento na produção de ali-

mentos não pode causar 
uma expansão das áreas 
agrícolas e nem a des-
truição de florestas. Atu-
almente, metade de todas 
as áreas não construídas 
no mundo já é usada 
pelo setor agrícola, que 
emite um terço de todos 
os gases que provocam 
o efeito estufa.

Para evitar uma crise 
alimentar e o aquecimen-
to global, o relatório afir-
ma que será necessário 
aumentar a produtividade 
por hectare, cortar o con-
sumo de carne e acabar 
com o desperdício de 
alimentos, que atinge 
um terço de toda a pro-
dução.

“Precisamos mudar 
a forma como produzi-
mos e consumimos ali-
mentos, não somente 
por questões ambientais, 
mas porque isso é uma 
questão existencial para 

o ser humano”, destacou 
Janet Ranganathan, vice-
presidente do WRI.

O estudo também des-
taca a importância de 
aumentar a produtividade 
agrícola e, ao mesmo 
tempo, proteger florestas 
e ecossistemas e cita o 
Brasil como exemplo em 
política de concessão de 
crédito para a agricultura 
relacionada à proteção do 
meio ambiente.

Além do aumento da 
produtividade, o relatório 
recomenda o reflores-
tamento de regiões de 
baixo potencial agrícola, 
como o Brasil tem feito na 
Mata Atlântica.

O relatório do WRI, 
chamado Criando um 
Futuro Alimentar Susten-
tável, foi lançado na Con-
ferência do Clima da ONU 
(COP-24) em Katowice, 
na Polônia.

Fonte: Portal Terra


