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O bum do ‘boom’

M

ais que rezar, o brasileiro, e em
especial o santista, tem que
acreditar que serão superáveis os
efeitos da recessão instalada na maior
economia do mundo, a americana, e que,
via Bolsa de Valores, se espalha para todas
as economias do planeta, da Europa à Ásia,
com oscilações fabulosas em São Paulo. O
exercício não é fácil, mas, talvez, a única
opção para não sofrer, pelo menos de
surpresa, o efeito dominó que costuma
ocorrer quando essa dependência é a marca
do desenvolvimento. E, no caso do “boom
imobiliário” da Baixada Santista, com
evidência em Santos, muito mais que 50%
dos investimentos são de construtoras da
Capital e que só desembarcaram na região
pelo excesso de recursos provenientes da
abertura dos respectivos capitais na Bolsa.
Ou seja, a maioria de tais investimentos tem
sua origem no capital estrangeiro, aquele
que agora se volatiza em busca de novas e
melhores oportunidades. Na confiança – eis

Meio ambiente

6+5. O futuro do futebol?

Greenpeace divulgou relatório sobre a ameaça radioativa
da mina e da unidade de beneficiamento de urânio da ANTONIO QUINTERO E EDSON
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Parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado
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da Baixada Santista e 13º do Estado.....................Pág. 6.
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Com foco no bullying escolar, o Brasil participa da
campanha “Aprender sem medo”, da Ong Plan, para
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a chave que se frisou no início – de que tais
construtores honrem o planejamento
anunciado é onde está depositado o futuro
de grande fatia do nosso mercado
imobiliário.
Só para ter uma medida do risco, anotese que oito das 30 maiores quedas da
Bovespa nesses dias de turbulência foram de
grupos imobiliários que abriram capital
entre 2006 e 2007; e, pressionado pelo setor,
o SindusCon-SP, o Sindicato da Construção,
colocou o pires na mão e reivindicou do
Governo a criação de linha especial de
crédito, por meio do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(Bndes), para financiar obras a longo prazo.
Já conseguiu amparo da CEF! O que se
espera dessas empresas é que, com o mesmo
alarde com que chegaram, agora se mexam,
negociem ativos, promovam aquisições e
fusões, enfim, cumpram o compromisso
assumido com a comunidade local, para que
não se concretize o título acima.
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Antonio e Edson: exceção
na regra de livre
circulação

A

tualmente o futebol está
extremamente globalizado.
Basta olharmos alguns clubes, como
o Manchester United, da Inglaterra,
que tem jogadores europeus como
Paul Scholes (Inglaterra) e Van Der
Sar (Holanda); asiáticos como Jing
Sun Park (Korea); sul-americanos
como Anderson (Brasil) e Tevez
(Argentina); africanos como
Manucho (Luanda); e oceânicos
como o pequeno Rhain Davis
(Austrália). Todos os cinco
continentes em um único time.
A FIFA não gosta que os times
sejam tão globalizados. É certo que o
caso Bosman, decidido em 1995,
afetou o futebol, e agora o recente
caso Webster, têm um efeito muito
parecido, uma vez que permitem que
os jogadores se movam com mais
facilidade. A FIFA vê como um
problema que muitas seleções
nacionais não tenham jogadores que
joguem por clubes do seu próprio
país. Eles acreditam que esta
globalização afeta a qualidade das
seleções nacionais e, por
conseqüência, afeta as competições
da FIFA, uma vez que, pela
qualidade do futebol, os

espectadores poderão dar
preferência às competições entre
clubes, à própria Copa do Mundo.
Isso afetaria os rendimentos da
FIFA. Então, a fim de tentar
preservar o futuro das competições,
a FIFA está tentando impor uma
nova regra chamada 6+5.
Mas o que é a regra 6+5? É um
projeto da FIFA para impor que os
clubes tenham em sua escalação
titular 6 jogadores que possam jogar
na seleção nacional do país onde
atuam e os outros 5 podem ser
estrangeiros. Atualmente não existe
qualquer proibição para o time
escalar jogadores de diferentes
nacionalidades. Todavia, a FIFA
planeja conseguir a aprovação dessa
idéia e aplicá-la em três fases:
primeira fase na temporada 2010/
2011 o 4 + 7; segunda fase na
temporada 2011/2012 o 5+6; e
terceira fase na temporada 2012/

2013 o 6+5.
A FIFA tem um obstáculo muito
grande. Esta regra é contrária à
norma européia de livre circulação de
trabalhadores, norma nº 45 do
Tratado de Roma, que uniu a
Europa. Sabendo disso, a entidade
máxima do futebol já está fazendo
campanha para que o esporte tenha
uma exceção à norma européia,
considerando-se a especialidade do
esporte.
No último congresso da FIFA,
em Sidney, foram aceitas as
diretrizes da regra 6+5. Desde então
a FIFA começou a fazer lobby.
Esse é o futuro do futebol? Não
sabemos, mas de qualquer forma é o
novo objetivo da FIFA, que tentará
criar uma exceção na regra de livre
movimentação dos trabalhadores, e
assim poder executar a regra 6+5.
Poderá? Será essa a nova forma do
futebol? Não há certeza. Porém,
para isso, o futebol terá que
demonstrar sua força política.
Antonio Quintero e Edson
Sesma são advogados de Paulo
Roberto Murray – Advogados, em
São Paulo.
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Mapeamento
aéreo auxiliará MP
Imagens apontarão
eventuais ocupações e
degradações ambientais

Q

uatro macro-regiões do
Estado, incluindo a Região
Metropolitana da Baixada
Santista, estão sendo alvo de

levantamento aerofotogramétrico
encomendado pela Secretarias de
Habitação, por meio da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano (CDHU), e de Economia e
Planejamento. Em outubro, estudo
semelhante elaborado na Capital foi
entregue ao procurador-geral de
Justiça do Estado, Fernando Grella

Vieira, pelos
secretários
Lair
Krähenbuhl e
Francisco
Vidal Luna.
Além de nortear o planejamento
habitacional e urbanístico das
cidades, o levantamento é

Procurador-geral de Justiça do
Estado, Fernando Grella Vieira,
ao centro, recebeu estudo
elaborado na Capital

importante ferramenta para auxiliar
os investimentos públicos e
privados, contribuir nas ações de
regularização fundiária e controlar a

ocupação do meio ambiente.
Segundo informou o CDHU, já
foi contratada uma empresa
especializada para o fornecimento de
ortocartas planimétricas digitais das
regiões metropolitanas da Baixada
Santista e de Campinas, do Vale do
Paraíba e da Região Bragantina. Ao
todo, serão mapeados mais de 12 mil
quilômetros quadrados. O
levantamento deve ficar pronto até o
final deste ano.
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 As mulheres avançam nas compras também pela Internet e podem

chegar a 51% do mercado até o final do ano, indica estudo da
Webshoppers e Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Elas se
destacam ainda nas redes sociais, principalmente em blogs, e estão
invadindo a mão-de-obra, como programador e desenvolvedor de web
site, as chamadas “girl geek”.
 Com veto parcial acolhido pela

 Pesquisa do Procon-SP foi

Assembléia Legislativa, o governador
José Serra sancionou em outubro a lei nº
13.226, que cria o Cadastro para
Bloqueio do Recebimento de Ligações
de Telemarketing no Estado de São
Paulo. O objetivo é proteger quem não
deseja receber ligações de empresas de
telemarketing ou de estabelecimentos
que se utilizem esse serviço, mas é
necessário que o titular da linha faça a
solicitação junto à Fundação Procon-SP
– conforme regras a serem definidas por
decreto. Serra argumentou razões de
ordem jurídica para vetar os artigos 2°,
3°, 4º e os §§ 1º, 4º e 5º do artigo 5º.

feita para o Dia da Criança, mas
serve de alerta para as compras
de Natal, pois apurou variação
de até 126,05% nos preços dos
brinquedos vendidos na cidade
de São Paulo – o que não deve
ser diferente na Baixada Santista,
já que envolveu estabelecimentos
com filiais na região, como o
Extra, Carrefour e Lojas
Americanas. Mais informações
no site www.procon.sp.gov.br

 Por dia, morrem

dois motoboys nas
ruas da Capital São
Paulo... E mais:
77% dos acidentes
com motociclistas,
incluindo os
motoboys, ocorrem
quando o trabalhador está a caminho do serviço ou volta para casa. É o que
revela estudo da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que analisou
444 Comunicados de Acidentes de Trabalho entre 2003 e 2005 no Centro de
Referência em Saúde do Trabalhador de São Bernardo do Campo e inclui
ocorrências de São Paulo, Diadema e Santo André. A pressa de iniciar as
entregas, já que recebe por produção, e o cansaço após um dia extenuante são
os principais fatores de risco.
 53% das crianças e jovens que

 Para evitar eventual epidemia

utilizam a Internet tiveram
contato com conteúdos
agressivos e considerados
impróprios para sua idade. O
dado foi apurado em pesquisa
elaborada pela ONG SaferNet
Brasil, que criou e opera a
Central Nacional de Denúncias
de Crimes Cibernéticos em
parceria com o Ministério
Público Federal em São Paulo.
www.safernet.org.br

de dengue nos próximos meses, o
Ministério da Saúde destinou
mais recursos para o combate à
doença e fechará 2008 com um
orçamento de R$ 740,2 milhões,
30% superior a 2007. A
estratégia inclui o gasto de R$
40,3 milhões em publicidade, R$
13,3 milhões na compra de
equipamentos e veículos e R$
269,9 milhões com salários de
agentes de saúde.

 Se você, como 50 milhões de poupadores, tinha conta poupança em

janeiro de 1989 (com aniversário entre os dias 1º e 15 do mês), é possível
recuperar, pela via judicial, a perda de 20,37% provocada pelo Plano Verão
de 1989. Segundo explica o advogado Fábio Antônio Boturão Ventriglia, de
Santos, basta juntar RG, CPF e o extrato da conta no período de dezembro
de 1988 a fevereiro 1989, que pode ser requerido ao banco, e ingressar com o
processo de cobrança. Ele acrescenta que no caso de morte do titular, o
direito de ação poderá ser exercido pelo viúvo ou outro herdeiro.
Informações pelo telefone (13) 3223.3190.
CARTAS para esta coluna: Jornal Perspectiva, Consumidor & Cidadania, Avenida Epitácio Pessoa, 62,
Lj. 50, Boqueirão, Santos/SP, CEP 11045-300, ou por e-mail:
redacao@jornalperspectiva.com.br
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Empreendedorismo

Incubadora seleciona
projetos

Sandra Netto

Se for selecionado,
empreendedor receberá
assessoria gratuita

E

mpreendedor com idéia
inovadora, especialmente
voltada às áreas da tecnologia
da informação, com foco em
sustentabilidade e energias
renováveis, pode inscrever seu
projeto até 30 de outubro na
Incubadora de Empresas de Santos.
A inscrição é feita por meio do
site www.incubadora-santos.com.br.
No caso de ser selecionado, o
candidato receberá, sem custo,
treinamento, espaço físico e
assessoria em Recursos Humanos,
Finanças, Marketing e Planejamento

Dulcinéia e André de Vasconcelos, diretores da Museion Brasil:
um dos projetos da Incubadora de Empresas de Santos
Estratégico.
A Incubadora é uma parceria de
sucesso entre a Prefeitura, por meio
da Secretaria de Planejamento,

Sebrae, Associação Comercial de
Santos, universidades, Ciesp e
Câmara de Dirigentes Lojistas
Santos-Praia.

Dedicação, competência
e sorte. Muita sorte!
C

om a série de dificuldades
burocráticas que o micro e o
pequeno empresário brasileiro
enfrentam para criar e manter seu
negócio, a receita de sucesso ao que
se convencionou chamar de
“empreendedorismo” é um mix de
dedicação, competência e sorte.
Fácil? Nem tanto! Afinal, o que
não se sabe até agora (e, apesar do
otimismo, talvez nunca se saiba) é
qual a medida de cada um desses
ingredientes para se atingir o
sucesso. Aliás, no item sorte, devem
ser incluídas as turbulências que o
mercado local e a macroeconomia
sofrem periodicamente, cujos
reflexos no crédito têm forte
tendência a influenciar qualquer
resultado.
No Brasil, o empreendedorismo
começou a ganhar força na década de
1990, durante a abertura da
economia. Ano após ano, as micro e
pequenas empresas ganham mais
espaço e importância. Hoje, de cada
100 empresas brasileiras, 95 estão
nessa classificação. Juntas, elas
empregam cerca de 40 milhões de
trabalhadores, mais da metade de

toda mão-de-obra do país. Os
números são grandes, mas o espaço
para crescimento é ainda maior.
É básico que um empreendedor
necessita ter algumas habilidades
fundamentais para obter lucro em
sua micro ou pequena firma. São
essenciais características como saber
escrever, ouvir as pessoas e captar
informações, ser organizado, saber
liderar e trabalhar em equipe.
Além disso, é necessário ter
conhecimento da área em que está
trabalhando. Isso envolve noções de
marketing, administração, finanças,
operacional, produção, tomada de
decisão, planejamento e controle. No
aspecto pessoal, colaboram nesse
sucesso assumir riscos, ser
disciplinado, inovador, visionário,
persistente, ter ousadia, iniciativa,
coragem, humildade e paixão pelo
que faz.
Estudo do Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae) divulgado no
início do ano comparou dados de
pesquisas realizadas em 2004 e
2007: enquanto em 2004 quase 50%
das micro e pequenas fechavam

antes de completar dois anos, em
2007 a taxa caiu para 22%. A
avaliação sobre o melhor resultado
apontou como causas as condições
econômicas favoráveis e o melhor
planejamento das empresas.
Realizada a cada três anos pelo
Sebrae, a pesquisa apura o
desempenho das micro e pequenas
empresas. No levantamento de
2007, foi mostrado que o período de
tranqüilidade da economia foi
determinante para a sobrevivência
dos negócios. Ainda que o Brasil não
tenha apresentado taxas elevadas de
crescimento, os últimos anos não
tiveram turbulência. Isso ajudou
quem planejou a entrada no
mercado.
Enquanto existe planejamento
entre os bem-sucedidos, quem
fechou as portas admite que a falha
na administração é o principal
problema. A resposta foi citada por
68% dos que deixaram o mercado.
Os outros itens que mais chamaram
atenção foram falta de capital de giro
(37%), escolha de ponto inadequado
(19%) e desconhecimento do
mercado (11%).

Educação

‘Aprender sem medo’,
contra a violência escolar
No Brasil, campanha
focará o bullying e suas
implicações na educação

A

cada dia, 1 milhão de
crianças sofrem algum tipo
de violência nas escolas em
todos os países do planeta, revela
relatório da Ong Plan, ao divulgar a
campanha “Aprender sem medo”. O
levantamento retrata a situação em
relação a três principais temas
registrados nas escolas: violência
sexual, castigo corporal e bullying.
Além da quantidade alarmante
de vítimas, a pesquisa indica que a
violência não afeta apenas a
personalidade, a saúde física e
mental e o futuro potencial da
criança, mas traz
danos irreparáveis
para a família, a
comunidade e a
economia nacional.
Uma escola
isenta de violência
é o direito de cada
criança. “Todos
nós temos um
papel a
desempenhar, quer
como indivíduos,
governos ou Ongs:
temos de garantir
que as crianças
possam ir à escola
sem medo ou

ameaça de violência e recebam uma
educação de qualidade em um
ambiente seguro”, afirma o assessor
de Educação da Plan Brasil, Charles
Martins.
A estratégia da campanha está
baseada em: persuadir os governos a
tornar ilegal todas as formas de
violência contra as crianças na escola
e fazer com que essas leis sejam
cumpridas; trabalhar com os
dirigentes escolares e professores
para criar escolas livres de violência
e promover métodos alternativos à
disciplina de castigos corporais; e
criar uma dinâmica de mudança
global, incluindo aumento dos
recursos de doadores internacionais
e governos para combater a violência
nas escolas de países em

desenvolvimento.
No Brasil, a campanha terá
como principal foco o bullying
escolar, incluindo o cyber bullying, e
suas implicações para a educação.
Definido como “o desejo consciente
e deliberado de maltratar uma outra
pessoa ou colocá-la sob tensão”, o
termo bullying começou a ser
estudado por pesquisadores
brasileiros a partir da década de
1990 devido ao alto índice de
crianças e adolescentes que sofriam
maus-tratos praticados por colegas,
professores ou funcionários da
escola.
As vítimas de bullying perdem o
interesse pela escola e passam a
faltar às aulas para evitar novas
agressões. Essas vítimas apresentam
cinco vezes mais
probabilidade de
sofrer de
depressão e, nos
casos mais graves,
estão sob um risco
maior de abuso de
drogas e de
suicídio. Dos 66
países
pesquisados pela
Plan, apenas
Coréia, Noruega,
Sri Lanka, Reino
Unido e EUA
possuem leis que
proíbem o bullying
nas escolas.

Os dados da pesquisa indicam que:
 Meninas sofrem mais com

violência sexual;
 Meninos são mais atingidos pelo
castigo corporal;
 Vítimas de violência na escola têm
maior tendência a cometer suicídio;
 Muitas vítimas morrem devido a
ferimentos, complicações de
gravidez indesejada ou Aids;

 Garotas vítimas de bullying têm
oito vezes mais chances de serem
suicidas.
No Brasil a pesquisa mostrou que:
 84% de 12 mil estudantes de seis
estados reportaram suas escolas
como violentas;
 Cerca de 70% desses 12 mil
estudantes afirmaram terem sido

vítimas de violência escolar;
 Um terço dos estudantes afirmou
estar envolvido em bullying, seja
como agressor ou vítima;
 Quando questionadas a respeito
de castigo corporal, crianças de 7 a 9
anos disseram que a dor nem sempre
é só física, citando a “dor no
coração” e “dor de dentro”.
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Vanessa Rodrigues/Secom-PMS

“Recuperamos
uma jóia do
patrimônio
histórico”,
afirmou o
prefeito Papa,
na presença do
governador
Serra, na
solenidade de
entrega do
equipamento

Poupatempo

250 serviços ao cidadão
Espaço revitalizado tem
capacidade para 5.500
atendimentos diários

O

1º Poupatempo da Baixada
Santista e 13º do Estado foi
instalado em outubro na
Rua João Pessoa, 246, no Centro
Histórico de Santos, onde funcionou
antigo armazém da Ceagesp. A
unidade é uma parceria entre a
Prefeitura e o Governo do Estado e
centraliza a prestação de mais de
250 serviços ao cidadão, com
capacidade para 5.500 atendimentos
diários.
A unidade gerou 307 postos de
trabalho e foi aberta com a presença
do governador José Serra e do
prefeito João Paulo Tavares Papa.
Entre os serviços estaduais estão o
da maior sala do “Acessa São Paulo”
(acesso gratuito à internet) do
Estado, emissão de documentos,
postos da Nossa Caixa, CDHU,
Departamento de Trânsito, epoupatempo (serviços públicos
eletrônicos) e Sabesp.
Entre os municipais estão o
Departamento de Informação,
Defesa e Orientação ao Consumidor
(Cidoc), que funcionava na Avenida
Campos Sales, 128; e serviços de
órgãos, como o protocolo da
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET Santos); e de sete
Secretarias Municipais, entre os
quais, protocolo geral da Prefeitura,
Sistema informatizado
monitora tempo de espera e
aprimora a qualidade
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Procuradoria Fiscal - Seção de
Cobrança da Dívida Ativa, além de
totens de auto-atendimento.
“Esse é um programa para
economizar tempo das pessoas”,
afirmou Serra. “O RG vai ser tirado
em 24 horas, em vez levar dias e
dias. Assim como a Carteira
Nacional de Habilitação e o
Certificado de Antecedentes
Criminais”.
A escolha do local, com fácil
acesso de transporte para toda
região, dará impulso à revitalização
do Centro Histórico. “Recuperamos
uma jóia do patrimônio histórico,
preservando e dando nova vida”,
afirmou o prefeito Papa. “Afinal,
aqui teremos mais de 300
funcionários e 5.000 pessoas
freqüentando diariamente. É a
concretização de um sonho”.
A Prefeitura adquiriu o imóvel
em dezembro de 2005 por R$ 2,035
milhões e repassou ao Estado para a
instalação do equipamento. Em

fevereiro foi contratado o Consórcio
Santos – Poupatempo, que ficou
responsável pelas obras e
manutenção durante os primeiros 60
meses de funcionamento, num
investimento de R$ 57 milhões.
São 5.800 metros quadrados,
com sistema de ar-condicionado
central, piso de granilite branco,
bancadas, bancos de espera e
mobiliário padronizado. O sistema
eletrônico indica ao munícipe qual o
setor a ser procurado. Cada um
recebe uma senha e é encaminhado
aos guichês correspondentes, de
acordo com orientação do painel
luminoso. O sistema informatizado
permite monitorar o tempo de
espera e aprimorar a qualidade do
serviço.
O atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 9 às 18 horas, e aos
sábados, das 9 às 14 horas. Mais
informações no Disque Poupatempo
0800.772.3633 ou no site
www.poupatempo.sp.gov.br
Milton Michida/GESP

Região Metropolitana
decide no 1º turno
O
s nove Municípios da Região
Metropolitana da Baixada
Santista decidiram a escolha dos
respectivos prefeitos no primeiro
turno, inclusive os três que
admitiam essa possibilidade por
terem mais de 200 mil eleitores:
Santos, São Vicente e Guarujá.
O atual prefeito de Santos,
João Paulo Tavares Papa
(PMDB), foi reeleito com a maior
votação na história da Cidade,
com 190.705 votos, ou 77,22%
dos válidos. Além da vitória
inédita no primeiro turno, o
resultado revelou a maior
diferença de votos entre o eleito e o
segundo colocado, a deputada
estadual Maria Lúcia Prandi (PT),
que recebeu 32.669 votos.
Em São Vicente, o prefeito
Tércio Garcia (PSB) também foi
reeleito. Já em Guarujá, Maria
Antonieta (PMDB) venceu o atual

prefeito Farid Madi (PDT).
Bertioga elegeu José Mauro
Dedemo Orlandini (DEM), que,
após a emancipação políticoadministrativa, havia sido o
primeiro prefeito eleito da cidade.
Márcia Rosa (PT) é primeira
mulher prefeita de Cubatão. Em
Praia Grande, o atual prefeito
Alberto Mourão (PSDB) fez o
sucessor, Roberto Francisco dos
Santos (PSDB).
Em Mongaguá foi eleito Paulo
Wiazowski Filho, o Paulinho da
Paulumar (DEM). Itanhaém
reelegeu o prefeito João Carlos
Forssel Neto (PSDB). Em Peruíbe,
a gestante de oito meses Milena
Bargieri (PSB) foi eleita, após dois
dias antes do pleito ter substituído
o pai, Gilson Bargieri, que
renunciou à candidatura
impugnada. Ela superou a atual
prefeita Julieta Omuro (PMDB).

Santos renova Câmara

N

a Câmara de Santos, a
renovação foi marcada com
novos e alguns conhecidos
políticos. Quatro são efetivamente
iniciantes: Hugo Duppre (PMN),
2.773 votos, Adílson Júnior (PT),
1.770, Sadao Nakai (PSDB),
4.777, e Arlindo Barros (PSDB),
4.249.
Outros retornarão à Casa,
como a veterana ex-prefeita da
cidade, Telma de Souza (PT),
20.631, a mais votada entre os 17
eleitos; Odair Gonzalez (PR),
2.960, Geonísio Aguiar, o

Boquinha (PMDB), 3.729; e
Pastor Roberto de Jesus (PMDB),
3.983.
Os demais foram reeleitos:
Marcus de Rosis (PMDB), 8.348
votos; Antônio Carlos Banha
Joaquim (PMDB), 5.002; Manoel
Constantino (PMDB), 3.524;
Cassandra Maroni Nunes (PT),
1.725; Fábio Alexandre Nunes, o
professor Fabião (PSB), 5.065;
Benedito Furtado (PSB), 5.033;
Braz Antunes (PPS), 3.750;
Marcelo Del Bosco (PPS), 3.204; e
José Lascane (PSDB), 4.325.

Perspectiva
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Meio Ambiente

Acordo entre UICN e
Shell gera polêmica

Divulgação

Yellowcake:
unidade da INB em
Caetité, na Bahia,
realiza uma
produção de cerca
de 360 t/ano de
U3O8, o
concentrado de
urânio, para atende
as usinas Angra 1 e
2, podendo atingir a
capacidade nominal
de 800 t/ano

Divulgação

Nigéria: um dos
muitos protestos
contra a Shell,
acusada de queimar
e derramar petróleo
enquanto nigerianos
pagam a conta

Integrantes da rede
ambientalistas exigem
cancelamento do tratado

O

acordo assinado há um ano
entre a União Internacional
para a Conservação da
Natureza (UICN) e a Royal Dutch
Shell está sendo duramente criticado,
pois, segundo entidades
ambientalistas, a gigante do petróleo
não está cumprindo as cláusulas
estabelecidas.
O tratado, pelo qual a ONG
recebe US$ 1,2 milhão para custear
gastos operacionais institucionais,
tem o objetivo de melhorar o
desempenho da Royal Dutch Shell
em matéria de conservação da
biodiversidade e, ao mesmo tempo,
fortalecer a capacidade da rede de
influir em grandes corporações para
que assumam maiores
compromissos ambientais.
Contudo, inúmeras organizações
internacionais integrantes da rede
ambientalista UICN exigem que o
contrato seja cancelado. A Moção
107, apresentada pelos grupos
Amigos da Terra Internacional, Pro
Natura, Centro de Direitos
Humanos e Meio Ambiente, da
Argentina, e Sociedade Holandesa
para a Natureza e o Meio Ambiente,
quer que a diretora-geral da Ong,
Julia Marton-Lefèvre, ponha fim ao
acordo.
Segundo a Moção 107, a
companhia tem uma reputação
muito ruim no tratamento que
dispensa às comunidades. Além
disso, as operações passadas,
presentes e futuras da Shell têm um
efeito social e ambiental
enormemente negativo. Mesmo com
o “esforço” em tentar apoiar o meio
ambiente, o fato é que a empresa
petroleira não evoluiu. Um exemplo
é a contínua queima de gás na
Nigéria, especialmente no delta do
rio Níger, apesar da promessa de
eliminar gradualmente esta prática.
A situação se agravou quando os
críticos do acordo recordaram que a
companhia anglo-holandesa não só
rejeita o plano da União Européia
para reduzir as emissões de dióxido
de carbono emitido pelas empresas
do bloco como investe cada vez mais
na exploração altamente
contaminante de areia betuminosa no
Canadá e projeta realizar
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biodiversidade da
UICN, reconhece que a
Shell possui
antecedentes em danos
ambientais, como no
delta do Níger.
Entretanto, afirma que
a Ong considera que
pode ajudar a empresa
a reduzir o dano ao
meio ambiente e levar
as normas ambientais
para toda a indústria do
prospecções petroleiras na zona do
Ártico.
Em vez de utilizar sua influência
sobre a conduta da Shell, a UICN
anunciou que encerrar o contrato
teria um alto custo para a
organização, alegando também que
se a petroleira iniciar ações legais, as
conseqüências financeiras para a
União são imprevisíveis.
Dennis Hosack, oficial de
programa de empresas e

petróleo.
Já Jeroen van der Veer, diretorgeral da Shell, alegou que a empresa
está comprometida a trabalhar junto
com a sociedade civil para “fazer
bem as coisas” e ter organizações
não-governamentais como
testemunhas. E avisou: certa
alteração do meio ambiente é
inevitável, acusando a imprensa de
alimentar preconceitos contra a
companhia.

Contaminação
radioativa na Bahia
A
pós oito meses de
investigação, o Greenpeace
divulgou relatório sobre a ameaça
radioativa da mina e da unidade
de beneficiamento de urânio da
estatal Indústrias Nucleares do
Brasil (INB), no Município de
Caetité, na Bahia, com
depoimentos de pessoas
contaminadas por radiação. No
documento, a Ong ambiental
alerta para as condições de saúde
da população local, considerando
que foi encontrada contaminação
radioativa em amostras de água
usada para consumo humano.
A denúncia foi encaminhada
ao Ministério Público Federal da
Bahia, com pedido de investigação
independente sobre a fonte e
extensão da contaminação, assim
como as condições de operação da
INB e o cumprimento das
condicionantes dispostas no
licenciamento ambiental. Também
é solicitado ao Instituto de Gestão
das Águas (INGA), do governo da
Bahia, que suspenda as outorgas
de água concedidas à INB até que
a contaminação seja solucionada.
A denúncia, que demonstra
que a geração de energia nuclear é
perigosa e poluente desde a sua
origem, faz parte do relatório
“Ciclo do Perigo - Impactos da
Produção de Combustível Nuclear
no Brasil”, que o Greenpeace
lançou em outubro, em São Paulo.
A coleta das amostras de água
para consumo humano e animal
foi concentrada em pontos
localizados num raio de 20
quilômetros ao redor da
mineração de em Caetité. As
análises foram feitas por
laboratório independente
credenciado no Reino Unido e pelo
menos duas apresentaram
contaminação por urânio muito
acima dos índices máximos
sugeridos pela Organização

Mundial da Saúde (OMS) e pelo
Conselho Nacional de Meio
Ambiente (Conama).
Para os habitantes das
comunidades que utilizam água
das fontes analisadas, a INB colhe
amostras em intervalos regulares
para análises, mas as informações
sobre a qualidade da água não
são repassadas à população. Uma
vez liberado no meio ambiente, o
urânio entra na cadeia alimentar
humana pelo consumo de água ou
de alimentos contaminados, como
leite e vegetais. De acordo com a
bibliografia médica e científica
disponível, a ingestão contínua de
urânio, ainda que em pequenas
doses, pode causar danos à saúde,
como a ocorrência de câncer e
problemas nos rins.
O relatório Ciclo do Perigo
mostra que os riscos de
contaminação da água foram
apontados no EIA/Rima do
empreendimento, sendo, assim,
velhos conhecidos da INB e dos
órgãos licenciadores e
fiscalizadores da atividade de
mineração do urânio – o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN). O
estudo ainda aponta com detalhes,
problemas e controvérsias no
licenciamento ambiental e nuclear,
além de infrações e acidentes
ocorridos na operação de
extração, beneficiamento e
transporte do urânio.
Para atender a demanda de
combustível com a eventual
construção de Angra 3, o setor
nuclear planeja duplicar a
capacidade produtiva anual da
INB de 400 para 800 toneladas de
yellow cake (concentrado de
urânio) e iniciar a exploração da
mina de urânio de Santa Quitéria,
no Ceará.

Construção

Morro da Nova Cintra

LIVROS

SOS Lagoa não quer residencial

POR FLÁVIA FERRAZ
Avaliação de
terrenos
urbanos por
formuladas
matemáticas
| Ragnar
Thofehrn |
Editora PINI
| R$ 85,00

Fotos Imprensa/Tenda, SOS Lagoa e Divulgação

Movimento questiona
existência de estudo e
relatório de impacto
ambiental

Lagoa da
Saudade

N

uma porção de Mata
Atlântica do Morro da
Nova Cintra, junto à Lagoa
da Saudade, a Construtora Tenda S/
A está anunciando a implantação do
Residencial Engenho de Nova
Cintra. O projeto prevê quatro
edifícios com 14 andares cada,
totalizando 416 unidades de dois
dormitórios.
Preocupados com o impacto que
o empreendimento irá gerar no
morro, um grupo de moradores e
ambientalistas criou o movimento
SOS Lagoa. A coordenação é de
Ingrid Zamboni, que adotou a
estratégia de sensibilizar a
comunidade com o objetivo de rever
o projeto.
Para isso, foi montado o site
www.soslagoa.com.br e começou a
circular um abaixo-assinado, que já
conta com 2.800 adesões.
Simultaneamente, foi solicitada a
realização de audiência pública pela
Câmara Municipal e contatado o

Na imagem de satélite,
a área ao lado da Lagoa
Ministério Público Estadual, para
avaliar a possibilidade de ingressar
com medida judicial.
“A empresa já passou a serra
elétrica em mais de 30 árvores,
provocando com esse desmatamento
a fuga de várias espécies de animais,
pássaros, lagartos”, afirma Ingrid, ao
frisar que as árvores nem
precisariam ser retiradas, pois
contornavam o terreno.
Ela argumenta que, pela

Antes de iniciar obras, Tenda cortou
árvores nativas no entorno da área e
gerou protesto da comunidade
divulgação existente no local e no
site da construtora, o projeto não
tem interesse social. “O morro não
tem capacidade para receber uma
obra desse tamanho”, argumenta
Ingrid, citando a falta de infraestrutura básica, como rede de
esgoto, o que poderá comprometer o
lençol freático e a qualidade da água
da Lagoa da Saudade.
Além disso, ela afirma que a
Tenda está comercializando as

unidades com cláusula de devolução
de pagamento de apenas 70%,
afirmando que os preços poderão ser
reajustados a qualquer tempo sem
aviso prévio ao comprador.
“Estamos orientando essas pessoas
a procurarem o Procon”, disse
Ingrid.
Solicitada a dar explicações, a
Tenda informa que o projeto foi
totalmente aprovado pela Prefeitura
de Santos.

Saúde fiscaliza uso do amianto em São Paulo
N
ocivo à saúde e proibido por
lei, o amianto continua sendo
utilizado na construção civil, no
isolamento de casas, caixas d’água,
pisos e telhas – além de ser aplicado
em outros setores produtivos, na
confecção de roupas de segurança,
para proteção ao fogo, componentes
de freios de automóveis,
revestimentos de máquinas e alguns
tipos de material plástico.
Para detectar as empresas que
ainda descumprem a lei estadual
12.684/07, que proíbe o uso do

amianto no Estado de São Paulo, a
Secretaria de Estado da Saúde, em
parceria com as Prefeituras, retomou
em outubro uma inspeção rigorosa.
Desta vez, a ação está sendo
feita com base em parecer jurídico da
própria Pasta, que reitera a
interpretação dada pela Casa Civil
do Estado, de que a lei proíbe não só
o uso da fibra do amianto e de
materiais produzidos com essa
matéria-prima, mas também a
produção e a comercialização do
mineral em todo o Estado. Isso

implica que as empresas não
poderão fabricar ou exportar
produtos com essa matéria-prima
para outros Estados.
As empresas em situação
irregular estão sendo notificadas e
terão 30 dias para suspender a
produção, comercialização e
exportação do mineral. Além disso,
serão obrigadas a informar ao
Sistema Único de Saúde (SUS) a
listagem de doentes e população
exposta ao amianto para notificação
junto ao Sistema Nacional de
Agravos de Notificação do
Ministério da Saúde (Sinam). A
iniciativa desencadeará o combate
epidemiológico das doenças ligadas
ao amianto no país, hoje
subnotificadas.
O amianto já foi banido de 49
países, incluindo Argentina, Chile e
Uruguai. A Organização
Internacional do Trabalho (OIT)
afirma que a cada ano morrem 100
mil trabalhadores vitimados pela
fibra do amianto, muitos dos quais

no Brasil.
Pertencente a uma família de
minerais fibrosos, o amianto é
encontrado em depósitos
subterrâneos. Sua inalação é
considerada extremamente nociva à
saúde e causa diversos tipos de
doenças pulmonares. Acredita-se
que suas fibras são responsáveis
pelo aumento do risco de câncer de
pulmão em mineiros, trabalhadores
da construção civil, profissionais
que precisam manipular o amianto e
mecânicos que trabalham com freios.
O pior é que o câncer só ocorre após
longo período de exposição, ou seja,
os sintomas podem levar até 50 anos
para aparecer.
Dentro do corpo humano, as
fibras microscópicas do pó de
amianto não são eliminadas. Elas
estimulam as mutações celulares que
são a origem dos tumores. Alguns
médicos afirmam que o risco surge
apenas quando o material é partido,
rachado ou danificado, e seu pó
liberado no ambiente.

Dividido em duas partes, o livro
estuda num primeiro momento os
fatores que afetam a valorização
ou desvalorização de terrenos
urbanos, terminando com o
desenvolvimento das fórmulas. A
segunda parte apresenta
exemplos de cálculos de valor, de
preço médio unitário e de preço
unitário, abrangendo uma grande
parte dos casos que podem se
apresentar ao avaliador. Uma
ferramenta útil a todos os
profissionais da área.
Lina Bo
Bardi |
Marcelo
Carvalho
Ferraz (org.)
| Editora
Imesp | R$
140,00
Obra que discute os trabalhos e
os ideais de Lina Bo Bardi,
apresentando projetos
arquitetônicos, croquis,
desenhos, cenografia, mobiliário e
textos que traduzem o
pensamento de uma das grandes
arquitetas modernistas
brasileiras.
Ruy Ohtake
| Coleção
Portfolio
Brasil | Ruy
Ohtake |
Editora J.J.
Carol | R$
59,00
Neste livro o autor apresenta
seus projetos nos últimos 10
anos, incluindo Hotel Unique,
Ohtake Cultural, Edifício Berrini
500, Edifício Berrini 1681, entre
outros. A obra ainda conta com
um texto de abertura de Luis
Grossman e uma entrevista com
Ohtake feita pela jornalista Leila
Kiomura.
Dicas e sugestões para
flaviaferraz@jornalperspectiva.com.br
Perspectiva
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Divulgação

O maior aliado no Verão

Luiz Carlos Ferraz

Como e quando usar o
protetor solar para
prevenir doenças de pele

C

om a proximidade do Verão,
muitos querem apenas o
bronzeado do sol esperando
ficar o dia inteiro sem preocupação,
expostos aos raios ultravioletas que
ele emite. Em busca de uma pele
mais dourada e do prazer de estar na
praia, a maioria das pessoas se
esquece dos problemas que essa
superexposição pode acarretar no
futuro: o fotoenvelhecimento e o
câncer de pele, o tumor mais
freqüente entre os brasileiros.
Mesmo com o conhecimento da
gravidade da doença, 70% da
população não adotam cuidados
básicos com relação à proteção solar.
Por conta disso, o câncer de pele
atinge 120 mil pessoas por ano.
Embora a doença seja o tipo de
câncer mais comum, correspondendo
a cerca de 25% de todos os tumores
malignos aqui registrados, uma vez
detectado precocemente pode
apresentar altos percentuais de cura.
Um dos grandes aliados à
prevenção do câncer de pele é o
filtro solar, porém sua má utilização
pode não resultar em uma defesa
eficiente contra a doença. Em geral,

Exposição ao sol
exige cuidados
com a pele
aconselha-se o uso de filtros com
FPS (fator de proteção solar) maior
que 15 em todo o corpo, incluindo

partes muitas vezes esquecidas
como orelhas e pés. E a aplicação
deve ser feita antes de se chegar à

praia ou piscina, em duas camadas,
repetindo o ato a cada duas horas.
Além disso, o filtro solar deve
proporcionar proteção anti-UVA e
anti-UVB, ter boa aderência, ser
resistente à água e, de preferência,
não ter PABA, que pode causar
alergia. Em peles oleosas, devem-se
evitar filtros cremosos ou oleosos,
dando preferência ao gel.
É necessário saber que as
pessoas que se expõem ao sol de
forma prolongada e freqüente, por
atividades profissionais e de lazer,
constituem o grupo de maior risco
de contrair câncer de pele,
principalmente aquelas de pele clara.
A doença também é comum em
indivíduos com mais de 40 anos e
relativamente rara em crianças e
negros, com exceção dos que
apresentam doenças cutâneas
prévias.

Sabonete com filtro solar e Aquea SPF Base

O

sabonete com filtro solar
desenvolvido com o princípio
ativo Aquea SPF Base é ideal para
a exposição solar acidental. O
produto possui o Fator de
Proteção Solar 15 e um PPD
(Persistent Pigment Darkening) 5
depois do enxágüe e é preparado
pelo esteticista e cosmetólogo
Orlando Sanches, que há 20 anos
atua no mercado. Dirigente da

clínica Pós-Op, de São Paulo, que
trata pré e pós-operatórios, Sanches
visou um produto que pudesse ser
prático, eficaz e que não mudasse a
rotina dos usuários. O eleito foi esse
sabonete com filtro solar, que é uma
evolução tecnológica premiada
internacionalmente pela empresa
californiana Aquea TM Scientific.
O Aquea SPF Base é um ativo
destinado à aplicação em

formulações surfactantes de uso
diário, como o sabonete, onde
mesmo após o enxágüe ainda se
tem a fotoproteção residual.
Composto por três filtros
orgânicos microencapsulados em
uma matriz polimérica com carga
eletrostática, promove a proteção
UVA e UVB, por possuir efeito
hidratante e anti-aging.
Informações (11) 3078.9575.

das Equipes de Saúde da Família
(80% do total) e da educação à
distância, por meio do Telessaúde,
para diagnóstico de patologias e
câncer do trato genital masculino;
 Apoiar a implantação da
política de atenção à saúde do
homem nas secretarias estaduais e
nas capitais a partir da pactuação na
Comissão Intergestores Tripartite,
mediante o repasse de R$ 50 mil por
secretaria (53 secretarias no total);
 Semana de Promoção da Saúde
do Homem, em agosto, no Dia dos
Pais;
 Distribuir 26,1 milhões de

cartilhas sobre prevenção,
diagnóstico, tratamento de câncer e
promoção da saúde;
 Ampliar em 20% ao ano o
número de consultas para
diagnóstico de patologias do trato
genital masculino e de cânceres de
próstata, vesícula, uretra, bolsa
escrotal, testículos e pênis.
Passando de 121,4 mil para 252 mil
consultas/ano, em 2011;
 Ampliar em 10% ao ano o
número de cirurgias para as
patologias e cânceres do trato genital
masculino, passando de 112 mil em
2006, para 164 mil até 2011.

Reflexologia: previne
doenças e alivia tensões
 A reflexologia podal é uma

massagem terapêutica que
estimula pontos reflexos dos pés,
alivia tensões, ativa a circulação,
combate o estresse e restabelece
a harmonia no organismo. Para
as mulheres, a prática traz um
benefício a mais. Segundo
Márcia Higa, fisioterapeuta do
Buddha Spa, de São Paulo, a
massagem diminui os sintomas
da tensão pré-menstrual e
menopausa. “A reflexologia
alivia muito o estresse durante a
TPM e ajuda a regular os
hormônios. É uma opção natural
e muito benéfica para as
mulheres”, diz.
Divulgação

Check-up neles!
Por que muitos homens
evitam as consultas
médicas de prevenção?

A

resposta para o fato de o
homem evitar consultas
médicas de prevenção será conhecida
pelo Ministério da Saúde, que, em
parceria com as sociedades
brasileiras de Psiquiatria, Urologia,
Cardiologia, Pneumologia e
Gastroenterologia, elabora um
levantamento sobre a saúde
masculina. O estudo vai analisar as
cinco principais causas de internação
e mortalidade de homens, identificar
os fatores de adoecimento e ajudar a
definir ações.
Seja por comodismo, vergonha
ou medo de descobrir algum
problema, o homem não freqüenta
os ambulatórios de saúde como a
mulher. Em 2007, foram realizadas
mais de 16,7 milhões de consultas
ginecológicas, sem contar as
consultas ginecológicas de pré-natal
e obstétricas, que, juntas, somaram
mais de 15,4 milhões. Em
10
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contrapartida, apenas 2,7 milhões de
visitas foram feitas ao urologista.
A intenção do governo é criar
uma política de promoção e atenção
à saúde do homem, com uma
população alvo na faixa etária de 25
a 59 anos. São quase 40 milhões de
homens, praticamente a força
produtiva masculina do Brasil, para
cujo setor está previsto neste ano e
até 2011 investimento de R$ 196
milhões. Entre as ações do “Mais
Saúde” estão:
 Inserir a saúde do homem nos
conteúdos de capacitação da
especialização dos 32 mil médicos

Lelif Summer: proteção para
os cabelos no Verão
 A Mac Paul criou a linha Lelif

Summer com óleo de semente de
girassol e anti-radicais livres,
para cuidar intensivamente dos
cabelos expostos aos efeitos do
verão: shampoo e condicionador,
que minimizam efeitos nocivos do
sol, água do mar e piscina. Os
produtos limpam os fios
delicadamente e devolvem
vitalidade, maciez e brilho aos
cabelos devido à ação dos antiradicais livres. O kit acompanha
água refrescante para a pele do
rosto. SAC (19) 3837 3399 ou
site www.macpaul.com.br

○

Gente & Fatos

POR SANDRA NETTO
sandranetto@jornalperspectiva.com.br
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Veterinário e
professor da
Unisanta Eduardo
Ribeiro Filetti,
entre os pais
Ayrton Rocha Lima
Filetti e
Guadelupe Ribeiro Filetti: homenageado pela Câmara de
Guarujá com o Título de Cidadania, iniciativa do vereador
Marcelo Gaspar Pinto. Em outubro, Filetti ministrou curso sobre
Odontologia Veterinária, em Santa Catarina.

Hugo Duppre,
vereador eleito em
Santos: enfim, um
atleta para defender
políticas públicas para
difundir cada vez mais
o esporte como fator
de saúde e cidadania,
beneficiando da
criança à pessoa da
Melhor Idade.

Roy Caetano: em Canela
Luiz Carlos Ferraz

 Roy Caetano estará em Canela,

Fotos Sandra Netto

no Rio Grande do Sul, no Spa
Relaxante Don Ramon, para
show no dia 8 e 9 de novembro.

SindusCon-SP, Assecob e Associações de
Engenheiros e Arquitetos de Santos e de São
Vicente celebraram em outubro a parceria
das entidades com churrasco no grill do
Tênis Clube de Santos.

 Workshop de Monitoramento

Ambiental em Tempo Real 2008
MTR e a II Exposição Técnica de
Monitoramento Ambiental Expo
MTR, dias 29 e 30 de outubro, no
Casa Grande Hotel, em Guarujá,
com o apoio da Sabesp.

Luciana, da regional de Santos do SindusConSP, e Sérgio Tiaki Watanabe, o novo
presidente do “Sindicato da Construção”.

 “Assassinato na Biblioteca”

(Rocco), o novo livro de Helena
Gomes.
 Kitchens inaugurou showroom

de Santos, com lançamento da
coleção 2009 de cozinhas e
dormitórios.
 32º Mostra Internacional de

Cinema em São Paulo, até 30 de
outubro, traz seleção de 454
filmes de 75 países, que serão
projetados em 22 salas, em 16
locais. No júri, Jorge Bodanzky,
Hugh Hudson, Meinolf Zurhorst,
Nicolas Klotz e Samira
Makhmalbaf.
 A triste avaliação é que as
muitas falhas na negociação
policial poderiam ter sido
evitadas em Santo André, no
cárcere privado mais longo da
história no Estado de São Paulo.

Otávio “Tatá” Duarte, promotor do
Watch Out Combat Show (WOCS),
Wagner Gravanic e Márcio Keske,
promotor do Real Fight: parceria para
realizar em 6 de dezembro, no Mendes
Convention Center, em Santos, o
“Santos Fight Festival – Desafio São
Paulo X Rio de Janeiro”, o primeiro
grande evento de MMA (Mixed Martial
Arts) do Litoral Paulista. Patrocínio da
Memorial Necrópole Ecumênica.

Hélio
Silva Jr.,
José
Ferrari,
Alfredo
Martins e
Fernando
Martins.

Divulgação

Paulo Eduardo Chieffi Aagaard, o Pauê,
lançou o livro “Caminhando com as
Próprias Pernas” (Realejo): sua história de
superação, focado no esporte, após o
acidente que lhe tirou as duas pernas.
Victor de Andrade

 Interessados em participar do I

Concurso de Artes Plásticas da
Academia Vicentina de Letras,
Artes e Ofícios “Frei Gaspar da
Madre de Deus” podem solicitar
a ficha de inscrição até 14 de
novembro, telefone (13)
3466.7394.

Carlos
César
Meschinni,
Marcos
Roberto
Campilongo Camargo, Renato Monteiro,
Messias Chacur e Tibúrcio de Souza.

O curso de Jornalismo, Artes e
Comunicação, da Unisanta, de Santos, recebeu
“4 Estrelas” do Guia do Estudante Melhores
Universidades 2008, comemorou o
professor Robson Bastos, Coordenador
de Jornalismo.

Memorial Necrópole
Ecumênica, de Santos, realiza as
homenagens do Dia de Finados, 2 de
novembro, com missas, às 11 horas,
com o Coral Gregoriano de Santos, e
às 16, além de apresentações
culturais às 15. Os eventos
acontecerão nos jardins da
necrópole e são abertos à
comunidade.
Equipe de transição em Cubatão:
Erenita Maria Barbosa, Fábio Inácio,
Adalberto Ferreira, Wagner Moura,
Juliano da Silva Goulart e Arlindo
Fagundes. Prefeita eleita Márcia Rosa
(PT) iniciou diálogo, logo após o pleito,
com a atual administração.

 “Direito e Poder” (Editora

Unesp), do filósofo italiano
Norberto Bobbio, defende a visão
de Hans Kelsen, autor da Teoria
Pura do Direito, sobre a justiça
independente do Estado.
 Parabéns, Afonso “Sapuca”,

técnico do curso de boxe, ação
social da Prefeitura de Santos, no
Centro Esportivo da Zona
Noroeste.
Perspectiva
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Amazônia

IMPUNIDADE incentiva desmatamento
Fotos Divulgação

Assentamentos
do Incra
lideram a lista
dos maiores
desmatadores
FELIPE REIS

P

ara combater o desmatamento
ilegal na Amazônia, o ministro
Carlos Minc, do Meio
Ambiente, anunciou em setembro 12
medidas. Elas começaram a ser
postas em prática no mesmo ato e,
de modo geral, buscam acabar com a
impunidade, apontada como um dos
principais fatores de incentivo ao
crime ambiental.
A primeira medida foi a
publicação dos 100 maiores
desmatadores do local e... surpresa!:
as seis primeiras posições são
ocupadas por assentamentos do
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), autarquia
vinculada ao Ministério da
Agricultura. Entre 2006 e 2007, cada
um dos seis assentamentos, todos
localizados em Mato Grosso,
desmatou áreas que vão de 17.497
ha a 49.698 ha e recebeu multas que
variam de R$ 26 milhões a R$ 50
milhões.
De acordo com o ministro, de
cada 100 processos ambientais
levados ao Ministério Público, em
média 10 são encaminhados à
Justiça, e menos de um chega à fase
de condenação. Para mudar o quadro
de impunidade, o Ministério do
Meio Ambiente fechou acordo com a
Advocacia Geral da União e o
Ministério Público Federal para
efetivar as punições definidas para
os integrantes da lista.
A segunda medida foi a criação
da Força Federal de Combate aos
Crimes Ambientais, com a
contratação de 3.000 agentes e o
treinamento de 1.500 agentes
contratados pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e o
Instituto Chico Mendes.
A reativação do Plano de Ação
para a Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia Legal
(Ppcdam), com apoio à elaboração
dos planos estaduais de combate ao
desmatamento, é a terceira medida.
O objetivo é estimular as ações da
operação “Arco Verde” e fortalecer
12
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Entre 2006 e 2007, cada um dos seis assentamentos desmatou áreas que de 17.497 ha a 49.698 ha
as operações “Arco de Fogo”.
A quarta medida é a criação do
Comitê Interministerial de Combate
ao Desmatamento (Cide), que será
formado por seis ministros e se
reunirá a cada dois meses para
avaliar os dados e as ações do
Ppcdam, interferindo em
instrumentos e políticas diretamente
ligados ao desmatamento, como
crédito rural e política fundiária.
A quinta e a sexta medidas estão

diretamente ligadas à criação e
prática de unidades de conservação.
Enquanto a quinta é a
implementação do Distrito Florestal
da BR-163, com a doação de 6
milhões de euros pela União
Européia e contrapartida equivalente
do governo brasileiro, a sexta referese a criação do grupo de trabalho que
analisará a situação de sete unidades
de conservação (UC) federais e três
estaduais localizadas ao longo da

rodovia BR-319. O objetivo é
colocar em prática essas UCs e
incluir os custos desse trabalho na
obra de pavimentação da estrada.
As operações para desocupação
de Florestas Nacionais em
Rondônia, programadas para o final
de outubro, constituem a base da
sétima medida. O ministro pretende
oferecer maior apoio aos
extrativistas, de modo a equiparar
seus direitos com os direitos dos

Criar seis novas barreiras do Ibama em rodovias federais para coibir o transporte ilegal de madeira

assentados da reforma agrária, no
que diz respeito a crédito e
assistência técnica. Com isso, o
Ministério quer inibir a criação de
gado dentro de reservas extrativistas
e a venda ilegal de madeira.
Por outro lado, o ministro do
meio ambiente e o Incra trabalharão
de forma integrada para ampliar a
sustentabilidade ambiental dos
assentamentos da reforma agrária. O
governo espera agilizar os processos
de licenciamento ambiental e lançar o
primeiro plano de manejo de um
assentamento do Incra, localizado
em Rondônia.
A oitava medida é a demarcação
das áreas de preservação permanente
e das áreas de reserva legal dentro
dos assentamentos.
Para Cláudio Maretti,
superintendente de Conservação do
WWF-Brasil, essas ações poderão
representar uma ruptura com a
lógica de implementação de
assentamentos sem o devido cuidado
ambiental. Em alguns casos, os
assentamentos são feitos sem que,
no mínimo, se respeitem as leis.
As outras quatro medidas
apresentadas pelo ministro foram: a
retomada de terras em unidades de
conservação que foram invadidas
por grileiros; a instalação, em
outubro, do Comitê Técnico do
Fundo Amazônia; a criação de seis
novas barreiras do Ibama em
rodovias federais, em parceria com a
Polícia Rodoviária Federal; e o
monitoramento dos planos de
manejo madeireiro estaduais,
especialmente de Rondônia, Mato
Grosso e Pará, onde, de acordo com
Minc, existe uma máfia de venda de
licenças para transporte de madeira.
Caso as 12 medidas sejam
efetivamente postas em prática, elas
enfrentarão o problema do
desmatamento da Amazônia em
várias frentes, podendo gerar
resultados a médio e longo prazos.
Maretti explicou que as ações de
combate ao desmatamento devem
seguir quatro eixos.
O primeiro é a proteção efetiva
de florestas, com criação de unidades
de conservação. O segundo, a
promoção do uso sustentável dos
recursos naturais. Em seguida, vêm
as ações de fiscalização, para
enfrentar ameaças de atividades
ilegais associadas, por exemplo, à
grilagem de terras, ao agronegócio e a
grandes obras de infra-estrutura. Por
fim, o dirigente cita as ações de
compensação financeira para quem
protege a floresta.

