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À BRASILEIRA
Filme de Miguel 
Falabella tem Veneza 
como pano de fundo

PORTAS ABERTAS
Brasileiros buscam 
apoio de compatriotas 
para fixar raízes na Itália

MATERA
Cidade hospeda G20 
focada em pessoas, 
planeta e prosperidade
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Si rivedono gli stranieri, ma è il turismo interno a trainare il settore
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Da Basilicata ao mundo. Esta 
região do sul da Itália, repleta 
de beleza e cultura, antes 

era pouco conhecida internacional-
mente. Graças ao triunfo de Matera 
como Capital Europeia da Cultura em 
2019, a Basilicata ganhou destaque. A 
tal ponto que o governo italiano, na 
presidência de turno do G20, escolheu 
Matera para hospedar as reuniões de 
chanceleres e de ministros de Desen-
volvimento no dia 29 de junho.

Na reunião do G20, o grupo de 
países, que inclui os mais industria-
lizados e as mais fortes economias 
emergentes do mundo, os chefes da 
diplomacia pediram que seja procura-
da uma resposta comum a crises glo-
bais, como a pandemia da covid-19.

Este encontro em Matera foi o 
primeiro presencial do G20 em dois 
anos, mas muitos ministros repre-
sentantes preferiram participar 
virtualmente das reuniões. Foi 
o caso do Brasil, pois ministro 
das Relações Exteriores, Car-
los França, teve encontros 

virtuais. Segundo o Itamaraty, 
ele preferiu não viajar a Itália por 
questões logísticas.

Além do combate à pandemia, 
o G20 tentou responder à ques-
tão do desenvolvimento susten-
tável na África. O anfitrião Luigi 
di Maio, ministro das Relações 
Exteriores da Itália, lembrou as 
prioridades:

— O programa da presidência 
italiana do G20 tem três pilares 
que começam com a letra “p”: 
pessoas, planeta e prosperidade. 
Através do multilateralismo, pre-
tendemos contrariar o impacto 
social, sanitário e econômico da 
pandemia, e assim proporcionar 
uma recuperação econômica que 
seja sustentável, inclusiva e resi-
liente — disse o ministro italiano.

As três reuniões ministeriais 
do G20 trataram de temas rela-

cionados ao multilate-
ralismo e à coope-

ração internacional, com vistas 
à promoção do desenvolvimento 
sustentável, no atual contexto de 
recuperação econômica.

Os chanceleres dos países do 
G20 debateram também a refor-
ma da governança global.

O Itamaraty informou que o 
ministro Carlos França salientara 
a necessidade de reformar os sis-
temas internacionais para melhor 
responder à crise atual e para que 
estejam preparados para enfrentar, 
com mais eficiência e transparên-
cia, desafios futuros, inclusive em 
saúde e comércio internacional.

Outro tema tratado foi a se-
gurança alimentar no contexto 
da pandemia da covid-19.

Declaração de Matera
Os ministros e chanceleres ado-
taram a Declaração de Matera 
sobre segurança alimentar, nu-
trição e sistemas alimentares. 
Frisaram a importância do livre 
fluxo do comércio internacional 
de alimentos, dos sistemas de 
proteção social e da adaptação 
climática para fortalecer a segu-
rança alimentar global.

Ao aprovar a declaração de 
Matera, os países se comprome-
tem a “respeitar as prioridades da 
segurança alimentar, intensifican-
do os esforços para garantir uma 
alimentação segura e adequada 
para todos, acabar com todas as 
formas de desnutrição, preser-
var a agrobiodiversidade e contar 
com a ciência, a inovação, práticas 
comerciais avançadas e comporta-
mentos responsáveis que integram 
o conhecimento tradicional, as 
culturas alimentares locais para 
atingir os objetivos da agenda da 
ONU sobre a Fome Zero em 2030”.

mundo
Centro do

Gina Marques
 

Matera, que saiu da extrema pobreza para tornar-se 
uma próspera cidade e orgulho da Itália, abrigou 
chanceleres e ministros de Desenvolvimento de 
potências econômicas que discutiram possíveis soluções 
para a crise global decorrente da covid-19

política
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Os ministros do G20 debate-
ram também o financiamento ao 
desenvolvimento sustentável e 
a implementação dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentá-
vel (ODS), com foco nas cidades, 
especialmente as de tamanho in-
termediário, e também adotaram 
a declaração ministerial que pro-
move a emissão de títulos verdes, 
sociais e de sustentabilidade para 
financiar a implementação dos 
ODS. Eles concordaram em apoiar 
um mecanismo para mobilização 
de recursos em linha com os ODS e 
pretendem lançar uma plataforma 
para compartilhamento de expe-
riências e cooperação entre cidades.

— O compromisso da comuni-
dade internacional contra a fome 
no mundo começa em Matera, na 
cúpula do G20. Adotamos a decla-
ração de Matera sobre segurança 
alimentar. A fome está afetando 
850 milhões de pessoas em todo 
o mundo e pode afetar outros 
100 milhões devido à pandemia. 
A redução da pobreza, a segurança 
alimentar e os sistemas alimentares 
sustentáveis são fundamentais para 
acabar com a desnutrição, estimular 
a coesão social e o desenvolvimento 
comunitário, reduzir as desigualda-
des socioeconômico entre os paí-
ses, desenvolver o capital humano, 
promover a igualdade de gênero, a 
emancipação dos jovens, a promo-
ção do crescimento econômico glo-
bal inclusivo e do desenvolvimento 
sustentável — reiterou Di Maio ao 
concluir as reuniões.

Encantos da Basilicata
Além de paisagens e cidades 
históricas, a Basilicata optou 
por ressaltar o diálogo com arte 
contemporânea. Duas cidades 
ganham destaque, Tricarico e 
Matera, sendo que o sucesso da 
organização desta cidade como 
Capital Europeia da Cultura em 
2019 transformou a região em 
polo atrativo mundial.

Matera foi reconhecida como 
Patrimônio Mundial da Unesco 
em 1993.

Também chamada de Città dei 
Sassi (Cidade das Pedras), nome 
dos antigos e característicos dis-
tritos (Sasso Barisano e Sasso Ca-
veoso) escavados no tufo, Matera 
é a capital da província homônima 

da região da Basilicata. A cidade 
possui cerca de 60.500 habitantes.

Ao longo da história, Matera 
sofreu muitas oscilações que a leva-
ram a ser extremamente pobre, um 
lugar onde a taxa de mortalidade 
infantil estava entre as mais altas 
da Itália. Até o início da década de 
1950, a população compartilhava 
a luta pela sobrevivência com seus 
animais. Cavalos, galinhas, cães 
e gatos moravam com as pessoas 
em um único cômodo dentro de 
pequenas cavernas usadas como 
casas, que abrigavam famílias, a 
maioria composta por mais de 
dez membros.

O processo de recuperação 
foi longo e tortuoso. A cidade 
demorou para ser reabilitada e 
valorizada. Seus antigos locais em 
tufo voltaram a ser protagonistas 
da vida e foram doados ao mundo 
como um exemplo de sobrevivên-
cia em condições extremas de 
vida. Os bairros em que as casas 
se encontravam, antes um teatro 
de miséria e morte, começaram a 
viver novamente. Assim, Matera 
passou de “vergonha nacional” a 
“orgulho nacional”.

Tricarico e mostras
A pequena Tricarico, com cerca 
de 5 mil habitantes, encontra-se 
a apenas 50 km de distância de 
Matera. A cidade mantém traços 
da colonização árabe e normanda 
e possui um dos centros históricos 
medievais mais importantes e 
mais bem preservados da Basi-
licata. O magnífico monumento 
histórico é a Torre Normana, com 
27 metros de altura e paredes de 
cinco metros de espessura, cons-
truída entre os séculos 10 e 11.

Durante mais de um ano, os 
museus italianos tiveram suas 
atividades suspensas por causa 
da pandemia. Agora a situação 
pandêmica apresenta melhoras 
na Itália, mas requer respeito das 
medidas de prevenção. Portanto 
Tricarico e Matera optaram por 
projetos originais para abrir o 
espaço público às exposições.

A mais recente mostra é Stran-
gers and strangeness (Estranhos e 
estranhezas), realizada pela Porta 
Cœli Foundation com a curado-
ria de Donato Faruolo e Eniello 
Ertico, presidente da Fundação.

Trata-se de uma dupla exposi-
ção, realizada em Matera e Trica-
rico, com reportagens fotográficas 
na Basilicata, interligada com 
instalações arquitetônicas sobre 
as formas das liturgias sociais em 
uma era de distanciamento entre 
os corpos. Ambas as mostras fa-
lam das maneiras de superar a 
sensação de estranheza.

As exposições relatam também 
as mudanças na sociedade local des-
de o período do pós-guerra até hoje, 
assim como as transformações das 
ferramentas linguísticas usadas 
para narrar a ambição humana.

Estão expostas também as 
imagens do célebre fotografo 
francês Henri Cartier-Bresson. 
Ele documentou Matera em duas 
fases nas décadas de 1950 e 1970.

São 26 fotografias que relatam 
os acontecimentos que marcaram 
a Basilicata naqueles anos, entre 
a reforma agrária, as campanhas 
de vacinação, o deslocamento da 
população de Sassi di Matera e a 
infraestrutura e industrialização 
do território.

A exposição acolhe também 
imagens do fotógrafo holandês 
Eli Dijkers, conhecido pelo seu 
trabalho que mistura fotografia, 
antropologia e arte.

Ministros do G20 
reunidos em 
Matera debateram 
a implementação 
dos Objetivos de 
Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), 
com foco nas cidades, 
especialmente 
as de tamanho 
intermediário, e 
também adotaram a 
declaração ministerial 
que promove a 
emissão de títulos 
verdes, sociais e 
de sustentabilidade 
para financiar a 
implementação 
dos ODS. Tanto em 
Matera quanto em 
Tricarico, foram 
realizadas exposições 
que relatam as 
mudanças na 
sociedade local desde 
o período do pós-
guerra até hoje
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