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   Assunto: Atualidades em Debate abordará Perspectivas para a Rio+20 

 

 

Atualidades em Debate abordará Perspectivas para a Rio+20 
 
A TV USP Piracicaba, em parceria com a TV Unimep, desenvolve o projeto "Atualidades em 
Debate"  
 
Assessoria de Comunicação USP ESALQ  
 
 

A iniciativa tem por objetivo trazer temas de interesse 
coletivo para uma roda de conversa entre especialistas, 
pesquisadores e a comunidade em geral, permitindo o 
intercâmbio de informações e a aproximação entre a 
academia e a comunidade regional. 

Em 2012, ao abordar a temática “Perspectivas para a 
Rio+20”, o projeto apresenta em sua primeira edição, 
nesta sexta-feira, 04/05, uma programação voltada para a 
aproximação da comunidade regional aos temas que 
envolvem a pauta do Rio+20, agendado para junho na 
cidade do Rio de Janeiro. 

De acordo com os organizadores, a proposta é debater as relações entre consumo consciente e medidas 
sustentáveis, avaliando temas como o aquecimento global a partir de sua dimensão macro, mas também 
aproximando-os da realidade diária do cidadão comum, para que o mesmo se sinta parte do problema e 
também dê sua contribuição para uma efetiva mudança de comportamento. 

A atividade acontecerá a partir das 15h, no Teatro do SESC Piracicaba, localizado na rua Ipiranga, 155 
Centro.  O evento tem promoção da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ), TV 
USP, Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep) e TV Unimep, com apoio do SESC São Paulo, 
Oscip Pira21 e Instituto Imaflora. 

Inscrições:  de 2 a 4 de maio, pelo e-mail adriano@piracicaba.sescsp.org.br ou telefone (19)3437-9245. 
 
Debatedores  

• Paulo Affonso Leme Machado - docente do programa de pós-graduação em direito ambiental da 
Unimep, Pós-Doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Limoges (Franca), 

• Paulo Yoshio Kageyama - docente da ESALQ/USP, pesquisador em Biodiversidade Tropical e 
colaborador do Ministério do Meio-Ambiente 

• Carlos Clemente Cerri - docente do CENA/USP/ESALQ e membro do IPCC Intergovernamental 
Pannel on Climate Changes 

Mediação : Fabiano Pereira – professor da Unimep/ repórter da TV USP 

 

 
 


