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INTEGRIDADE ECOLÓGICA
Helena Ribeiro

Perspectivas e desafios da Sustentabilidade no
Brasil
Aula do dia 20/08/2011 com a professora : Helena Ribeiro

Bacharel em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo(1972), mestrado em Geografia pela Universidade da Califórnia, Berkeley (1981) e doutorado
em Geografia Física pela Universidade de São Paulo (1988). Tem
experiência na área de Geociênc i a s ,
c o m
f o c o
em Climatologia Geográfica,
atuando principalmente nos seguintes temas: saúde ambiental. urbana de saúde,geografia
médica, a poluição do ar, mudanças climáticas e educação ambiental.

Agenda
27/08-Manhã: Aula A Sustentabilidade na globalização hegemônica e contrahegemonica .
27/08-Tarde: Acordos, fe-

edback, conflitos e cultura
de paz .

A
Palestra
“Perspectivas e desafios
da Sustentabilidade no
Brasil” com a Profª Drª
Helena Ribeiro destacou o desenvolvimento
sustentável no contexto
brasileiro, o qual destacou que estamos à frente de vários países, exemplificando através
das políticas e desenvolvimento do biodiesel,
além do modelo de tecnologia social que, por
exemplo, promove a
renda mínima e merenda escolar.
Teremos que conciliar proteção ambiental
com justiça social e eficiência econômica, o
qual os padrões atuais
são insustentáveis de
produção e consumo,
além disso, -“é imoral
ter gente que não se
alimenta, isto é uma
responsabilidade
de
Todos”. disse Ribeiro.
A população dobrou e o consumo quadruplicou, demonstrou

positivo para um desenvolvimento sustentável.
O
problema atual é que
desta forma gera um
ciclo o qual o proprietário da terra usa o
gado
como
uma
“poupança”, se não
Professora Helena Ribeiro aula do dia 20conseguirem vender a
/08/11.
produção o gado posImagem: grupo fotografia
sui um lastro importante para o seu próprio
relações entre o superásustento. E isto por convit de calorias no mundo
sequência traz as muenquanto existem popudanças na Agropecuária
lações inteiras famintas e
na região Amazônica.
o consumo de carne proA aula sofreu uma
picia um grande impacto
pequena interrupção por
social e ambiental na
volta das 10h30, quando
distribuição de alimentos
houve queda de energia
que objetivamente imno prédio da PUC-SP,
pacta o mundo.
mesmo sem o retorno
Destacou que mesda energia a Professora
mo com as lutas realizaHelena Concluiu sua
das por Chico Mendes
aula, apenas as atividapara o desenvolvimento
des do período da tarde
local, entretanto não onão puderam ser realicorreram políticas públizadas, o motivo da quecas de incentivo para a
da de energia foi o romforma de extração dos
pimento de um cabo na
seringais e produtos da
rua Ministro de Godói.
região para criar um ciclo

Informativo semanal elaborado pelo Grupo Roteiro: facilitadora Renata Martins Pappalardo contato: renatapappalardo@yahoo.com.br

Adotar, em todos os níveis, planos e regulamentações de
desenvolvimento sustentável que façam com que a conservação e a
reabilitação ambiental sejam parte integral de todas as iniciativas de
desenvolvimento .
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Navegar
Transposição do Rio São Francisco http://www.fundaj.gov.br/docs/tropico/desat/fran.html .
Aterro São João http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/node/187
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/financas/noticias/?p=5293

e

http://

Alemanha não utilizará mais energia nuclear e não terão mais aterro http://www.scielo.br/pdf/
ea/v21n59/a04v2159.pdf
Os catadores não têm direitos trabalhistas. Comparou com a Alemanha. http:www.scielo.br/
pdf/psoc/v18n2/08.pdf
Faculdade de Saúde Pública da USP http://www.fsp.usp.br/site/

Ver e Ouvir
Vídeo: Story UHF Bottled Water http://www.youtube.com/watch?v=KdVIsEUXIUM
Vídeo: Peter Joseph:
v=1j65XfwY5dM

Economia
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Recursos

http://www.youtube.com/watch?
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