
Livro de Fabio Feldmann será lançado no Sustentar 2012  

 

 
Com discurso provocativo, Sustentabilidade planetária, onde eu entro 

nisso? oferece uma análise sobre as principais questões ambientais em 

discussão atualmente no mundo 

 

O ambientalista e consultor Fabio Feldmann irá lançar o seu 
primeiro livro solo no Sustentar 2012, que será realizado no 

Minascentro nos dias 23 e 24 de maio. O tema o destacou como 
personagem de relevância nacional e internacional. 

Sustentabilidade planetária, onde eu entro nisso? publicado 
pela Terra Virgem Editora, dispõe de forma didática e atualizada a 

situação do planeta e faz um convite para conhecermos melhor as 
causas e consequências do impacto das ações humanas na natureza. 
 

Apoiado em imagens eloquentes de diferentes fotógrafos e ilustrações 

do designer Ciro Girard, o ambientalista leva os leitores a refletirem 
sobre como a humanidade está gerenciando o planeta, impactando os 

recursos naturais e gerando poluição, reforçado pela reunião de 
dados e estudos recentes de instituições brasileiras e internacionais. 

“A convivência do homem com o planeta deve ser revista sob todos 
os pontos de vista: desde o individual, das ações cotidianas, até os 

comunitários e empresariais, pautada por uma postura mais 
responsável e educativa”, afirma Feldmann, que também usa o livro 

como um chamamento ao que ele considera o maior desafio da 
humanidade. Por esta razão, a capa do livro faz alusão à célebre foto 

da conquista de Iwo Jima na Segunda Guerra Mundial. 
 

Entre os assuntos abordados estão a questão da água, da poluição, 
das grandes cidades, das queimadas, das doenças, da fome e da 

sustentabilidade empresarial. A partir de questionamentos objetivos o 
autor encaminha uma reflexão sobre os reais desafios da humanidade 

e propõe, de forma provocativa, um caminho de transformação 
inovador para um futuro responsável. 

    
“O mais importante nesse trabalho é reconhecer que os temas 

tratados alcançaram tal complexidade que encontrar um balanço 

entre transmitir conteúdos sem perder consistência se tornou algo 
extremamente difícil. Além disso, temas como o aquecimento global 

são portadores de tamanha magnitude que motivar as pessoas a 
fazerem a sua parte e compreender que a sua atitude na sua esfera 

pessoal faz a diferença, parece ser a grande lição do ambientalismo 
contemporâneo” finaliza Feldmann.  
 

 

 

 



Sobre o Sustentar 2012 

Belo Horizonte irá sediar, nos dias 23 e 24 de maio, o 5º Fórum 
Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, também conhecido 

como Sustentar 2012. O evento será realizado no Minascentro, e vai 
reunir grandes personalidades nacionais e internacionais para debater 

e elaborar pautas de discussão que serão encaminhadas à 
Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento 

Sustentável, a Rio +20. As inscrições estão abertas. 

  
Sobre o autor 

  

Fabio Feldmann é consultor, administrador de empresas e 

advogado. Foi eleito deputado federal por três mandatos consecutivos 
(1986 – 1998), atuou como Secretário do Meio Ambiente do Estado 

de São Paulo entre 1995 e 1998 e foi autor de parte da legislação 
ambiental brasileira. Atualmente dirige seu próprio escritório de 

consultoria, que trabalha fundamentalmente com questões 
relacionadas à sustentabilidade e desenvolvimento sustentável 
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Sustentar 2012 abre edição para reta final da Rio + 20 

 
Os coordenadores do Instituto Sustentar de Responsabilidade Socioambiental, 
Jussara Utsch, Roberto Fagundes e Douglas Trent realizam, nos dias 23 e 24 
de maio, o 5º Fórum Internacional pelo Desenvolvimento Sustentável, o 
Sustentar 2012. O evento reunirá grandes personalidades nacionais e 
internacionais para debater e elaborar pautas de discussão que serão 
encaminhadas à Conferência das Nações Unidas em Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio +20. 

Entre os conferencistas, confirmaram presença de representantes da ONU, do 
governo, pesquisadores da Fundação Dom Cabral, setor empresarial e 
industrial, outros.  Entre os palestrantes internacionais estará o americano e ex- 
consultor do BNDES William H. Dent. O especialista em finanças organizou o 
programa de Pequenas Empresas do SEBRAE, mantém contato profissional no 
Brasil há mais de 25 anos .Também irá participar o chairman Dr. Marc A. 
Weiss, presidente de Desenvolvimento Econômico Sustentável e membro dos 
Comitês de Direção do Programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações 
Unidas. 

Todos os diálogos terão como base a Economia Verde e seus aspectos, foco 
principal da Rio + 20. Participantes de vários setores irão se pautar no 
documento final Draft Zero elaborado pela ONU, e abordarão estratégias de 
erradicação da pobreza, energias renováveis, segurança alimentar, consumo e 
produção sustentável, mineração, biodiversidade e outros. 
 
10 de abril 2012 



Sustentar 2012 irá debater os desafios da nova 
economia 

 
As inscrições estão abertas. Entre os conferencistas estão a engenheira civil 

responsável na plataforma de sustentabilidade do Parque Olímpico Rio 2016 e 
do Brasil Copa de 2014, Judith Sykes, e o empresário Wilson Quintella, o 

homem que ficou bilionário com o lixo 

 

Belo Horizonte irá sediar, nos dias 23 e 24 de maio, o 5º Fórum Internacional 
pelo Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como Sustentar 2012. 
O evento será realizado no Minascentro, e vai reunir grandes personalidades 
nacionais e internacionais para debater e elaborar pautas de discussão que 
serão encaminhadas à Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20. As inscrições estão abertas. 

Com o objetivo de promover um amplo diálogo de importantes questões 
socioambientais do planeta, o fórum tem como tema principal “A nova 
economia: a transformação da sociedade, das pessoas e das empresas”, com 
foco nos desafios de um modelo mais sustentável. Cerca de 240 palestrantes 
estarão presentes em uma programação que inclui 22 eventos simultâneos, 
como fóruns, olimpíada de sustentabilidade, feira de produtos e serviços, 
cursos, seminários, workshops e oficinas. A estimativa é de que 8 mil inscritos 
passem por lá.Confirmaram presença representantes da ONU, do governo, 
pesquisadores da Fundação Dom Cabral, setores empresarial e industrial. 
 
Entre os conferencistas internacionais está o americano e ex- consultor do 
BNDES William H. Dent. O especialista em finanças organizou o programa de 
Pequenas Empresas que criou o SEBRAE, e mantém contato profissional no 
Brasil há mais de 25 anos. 

Também irá participar do evento o chairman do GDU (Global Development 
Urban), Dr. Marc A. Weiss, presidente de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e membro dos Comitês de Direção do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e ex-Secretário do governo 
Clinton. Outra convidada reconhecida mundialmente é a engenheira civil e 
ambientalista Judith Sykes, que tem mais de 15 anos de experiência na 
concepção e execução de projetos de infraestruturas sustentáveis no Reino 
Unido. A inglesa atua na plataforma de sustentabilidade do Parque Olímpico 
Rio 2016 e do Brasil Copa de 2014. 

O empresário Wilson Quintella Filho, fundador da Estre Ambiental, falará sobre 
a trajetória de uma carreira de sucesso. Ele criou a maior empresa de 
gerenciamento de lixo no país, e fechou faturamento de 2011 em R$ 1,13 
bilhão. Tião Santos, um dos maiores líderes do Brasil na luta pelos direitos dos 
catadores de materiais recicláveis, também estará presente. Ele é o principal 
personagem do documentário de Vik Muniz, a co-produção Brasil e Inglaterra 
“Lixo Extraordinário”, indicado ao Oscar. Sebastião Santos está levando a 



classe a se tornar empreendedora e a transformar o lixo em dinheiro.  
 
Também integra a programação do fórum o lançamento do livro 
Sustentabilidade planetária, onde eu entro nisso?, do ambientalista e consultor 
Fabio Feldmann. O  tema o destacou como personagem de relevância nacional 
e internacional. A obra dispõe de forma didática e atualizada a situação do 
planeta e faz um convite para conhecermos melhor as causas e consequências 
do impacto das ações humanas na natureza. 

Todos os diálogos terão como base a Economia Verde e seus aspectos, foco 
principal da Rio + 20. Participantes de vários setores irão se pautar no 
documento final elaborado pela ONU, o Draft Zero, e abordarão estratégias de 
erradicação da pobreza, energias renováveis, segurança alimentar, consumo e 
produção sustentável, mineração, biodiversidade e outros. 

O Sustentar 2012 se configura como evento anual mais representativo da 
América Latina sobre sustentabilidade. Inscrições e mais informações no site 
www.sustentar.net. 
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Economia Verde será o foco principal do Sustentar 2012 e da 
Rio + 20 

 
Estarão presentes representantes da ONU, Fiemg, governo dentre outros   

  
A escassez de recursos e as transformações ambientais limitarão as 
possibilidades da população mundial alcançar e manter um estilo de 
vida e padrão de consumo compatíveis com o modelo econômico e 
pós industrial vigente. Com foco nesse problema, o Fórum Economia 
Verde, um dos 22 eventos incluídos na programação do Sustentar 
2012, convida palestrantes nacionais e internacionais para levantar 
pautas para a Rio + 20.  
  
A Emergência de Uma Nova Ordem Econômica será um dos temas 
principais que conduzirá o diálogo. A secretária Executiva do 
Conselho de Empresários para o Meio Ambiente da Fiemg, Patrícia 
Bóson, irá assumir a coordenação da mesa-redonda. “A intenção é 
reforçar a participação de Minas Gerais nas discussões sobre a Rio 
+20 e demais temas abordados no seminário”, afirma. 
  
Durante o fórum, será apresentada a conferência internacional “A 
transformação Econômica Conduzida pela Inovação no Cenário da 
Economia Verde”, com o convidado membro dos Comitês de Direção 
do Programa de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 
Mark Weiss – GUD 
  
Também estarão presentes representantes do governo, da Câmara 
de deputados e da Assembléia legislativa. A subsecretária de 
Controle e Fiscalização Ambiental Integrada, da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), 
Marília Melo, que coordena o grupo de trabalho para Rio +20, 
avaliou o evento.  “Essa é uma oportunidade para inclusão da 
sociedade nas discussões que serão levadas à Rio +20, com foco na 
Segurança Alimentar, Economia Verde e a Agricultura Nacional. O 
debate sobre a gestão de recursos hídricos, é estratégica, 
principalmente, em um Estado como Minas Gerais, grande 
fornecedor de água da região Sudeste do País”, explica a 
subsecretária. 
  
A Rio +20 será um balanço geral das últimas duas décadas dos 
resultados da Eco 92, e irá verificar a eficiência  das ações para 
planejar os rumos da sustentabilidade. A Eco 92 é referência 
histórica do desenvolvimento sustentável mundial, pois resultou 
numa série de documentos valiosos, como a Agenda 21, documento 
que estabeleceu o compromisso de cooperação entre países para 
um mundo mais Sustentável. Outro resultado relevante foram as 
Convenções sobre Clima e Diversidade Biológica (CDB), uma 
confluência de  normas  assinada por 175 países (inclusive o Brasil) 
que defende a conservação da biodiversidade.   
  



  
O Sustentar 2012  será realizado nos dias 23 e 24 de maio no Minas 
Centro. Mais informações no site www.sustentar.net 
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 Sustentar 2012 abre inscrições  

Entre os conferencistas estão a engenheira civil responsável na plataforma de 
sustentabilidade do Parque Olímpico Rio 2016 e do Brasil Copa de 2014, Judith 

Sykes, e o empresário Wilson Quintella, o homem que ficou bilionário com o 
lixo 

 

Belo Horizonte irá sediar, nos dias 23 e 24 de maio, o 5º Fórum Internacional 
pelo Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como Sustentar 2012. 
O evento será realizado no Minascentro, e vai reunir grandes personalidades 
nacionais e internacionais para debater e elaborar pautas de discussão que 
serão encaminhadas à Conferência das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20. As inscrições estão abertas. 

Com o objetivo de promover um amplo diálogo de importantes questões 
socioambientais do planeta, o fórum tem como tema principal “A nova 
economia: a transformação da sociedade, das pessoas e das empresas”, com 
foco nos desafios de um modelo mais sustentável. Cerca de 240 palestrantes 
estarão presentes em uma programação que inclui 22 eventos simultâneos, 
como fóruns, olimpíada de sustentabilidade, feira de produtos e serviços, 
cursos, seminários, workshops e oficinas. A estimativa é de que 8 mil inscritos 
passem por lá.Confirmaram presença representantes da ONU, do governo, 
pesquisadores da Fundação Dom Cabral, setores empresarial e industrial. 
 
Entre os conferencistas internacionais está o americano e ex- consultor do 
BNDES William H. Dent. O especialista em finanças organizou o programa de 
Pequenas Empresas que criou o SEBRAE, e mantém contato profissional no 
Brasil há mais de 25 anos. 

Também irá participar do evento o chairman do GDU (Global Development 
Urban), Dr. Marc A. Weiss, presidente de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável e membro dos Comitês de Direção do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas e ex-Secretário do governo 
Clinton. Outra convidada reconhecida mundialmente é a engenheira civil e 
ambientalista Judith Sykes, que tem mais de 15 anos de experiência na 
concepção e execução de projetos de infraestruturas sustentáveis no Reino 
Unido. A inglesa atua na plataforma de sustentabilidade do Parque Olímpico 
Rio 2016 e do Brasil Copa de 2014. 

O empresário Wilson Quintella Filho, fundador da Estre Ambiental, falará sobre 
a trajetória de uma carreira de sucesso. Ele criou a maior empresa de 
gerenciamento de lixo no país, e fechou faturamento de 2011 em R$ 1,13 
bilhão. Tião Santos, um dos maiores líderes do Brasil na luta pelos direitos dos 
catadores de materiais recicláveis, também estará presente. Ele é o principal 
personagem do documentário de Vik Muniz, a co-produção Brasil e Inglaterra 
“Lixo Extraordinário”, indicado ao Oscar. Sebastião Santos está levando a 
classe a se tornar empreendedora e a transformar o lixo em dinheiro.  
 
Também integra a programação do fórum o lançamento do livro 



Sustentabilidade planetária, onde eu entro nisso?, do ambientalista e consultor 
Fabio Feldmann. O  tema o destacou como personagem de relevância nacional 
e internacional. A obra dispõe de forma didática e atualizada a situação do 
planeta e faz um convite para conhecermos melhor as causas e consequências 
do impacto das ações humanas na natureza. 

Todos os diálogos terão como base a Economia Verde e seus aspectos, foco 
principal da Rio + 20. Participantes de vários setores irão se pautar no 
documento final elaborado pela ONU, o Draft Zero, e abordarão estratégias de 
erradicação da pobreza, energias renováveis, segurança alimentar, consumo e 
produção sustentável, mineração, biodiversidade e outros. 

O Sustentar 2012 se configura como evento anual mais representativo da 
América Latina sobre sustentabilidade. Inscrições e mais informações no site 
www.sustentar.net. 

  

 

  

 



Sustentar 2012 irá promover atividades gratuitas no Parque das 

Mangabeiras 

O Sustentar 2012 irá promover, nos dias 23 e 24 de maio, programação 

especial no Parque das Mangabeiras com atividades gratuitas voltadas para 

jovens e adultos. O evento tem o objetivo de conectar as pessoas com a 

natureza e meio ambiente, reduzir a violência e estabelecer a harmonia no 

convívio social.  

No dia 24, o projeto Observação da Vida Silvestre, coordenado pelo ecólogo 

americano Douglas Trent, terá início às 8h . Os participantes farão um passeio 

pelas trilhas do parque, observando com um binóculo e uma luneta a 

diversidade biológica da região. Douglas irá explicar os nomes científicos.e 

esclarecer dúvidas sobre os hábitos e alimentação dos animais. 

Outras atividades também integram a programação no parque. As oficinas de 

educação para a sustentabilidade para público infanto-juvenil, promovidas pelo 

SESC, serão realizadas nos dias 23 e 24, de 09h  às 17h. 

  

Mais informações no site www.sustentar.net 
  

   

A coordenação do evento ainda não confirmou a participação da Teia. 

 Oficinas de Educação coordenadas pelo Projeto Teia. Serão realizadas 

atividades lúdicas e socioeducativas por meio de jogos pedagógicos. O 

projeto  visa mesclar narração, dramatização e brincadeiras populares, com 

foco nos aspectos da sustentabilidade no cotidiano.  

 

Sobre o Sustentar 2012 

Belo Horizonte irá sediar, nos dias 23 e 24 de maio, o 5º Fórum Internacional 

pelo Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como Sustentar 2012. 

O evento será realizado no Minascentro, e reunirá grandes personalidades 

nacionais e internacionais para debater e elaborar pautas de discussão que 

serão encaminhadas à Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, a Rio +20. As inscrições estão abertas. 

http://www.sustentar.net/


Mais informações no site www.sustentar.net. 
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