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A ESPÉCIE AMEAÇADA

O manejo correto de pastagens
em áreas degradadas no Brasil
poderia evitar a emissão de 80
milhões de toneladas de CO2

equivalente por ano. O valor é
maior que as emissões indus-
triais brasileiras, de 78 milhões
de toneladas, segundo o último
inventário, de 2005. Os números
constam em relatório do Institu-
to de Estudos do Comércio e Ne-
gociações Internacionais, lança-
do ontem. “A agropecuária é o
setor mais vulnerável às mudan-
ças climáticas. Mas, por outro la-
do, é onde a adaptação a elas terá
menor custo”, diz a coordenado-
ra do Programa de Sustentabili-
dade Global do GVCes, Bárbara
Oliveira. / KARINA NINNI

O caderno A Sangria do Capi-
tal Verde – Desafios do Novo
Presidente, publicado pelo Es-
tado em 1.º de setembro, ven-
ceu ontem o Prêmio Allianz
Seguros de Jornalismo, no te-
ma especial de Sustentabilida-
de/Mudanças Ambientais, na
categoria Linguagem Escrita
– Mídia Impressa e Online Na-
cional e Regional.

O caderno apresentou os
desafios e problemas que o no-
vo presidente enfrentará em
relação à área ambiental e as
possíveis soluções, destacan-
do que o tema deveria ser
mais explorado na campanha

eleitoral que se realizava. Entre
os assuntos debatidos estavam
as queimadas no Brasil, o avanço
da urbanização das margens do

Rio Paraíba do Sul e a obra de um
porto que ameaça o encontro
das águas dos rios Negro e Soli-
mões, no Amazonas.

Foram responsáveis pelo espe-
cial os jornalistas Luiz Fernando
Rila, Mariangela Hamu e Lucia-
na Constantino, coordenadores
da série Desafios do Novo Presi-
dente, e na edição, Sergio Pom-
peu e Herton Escobar, além de
coautores.

A Sangria do Capital Verde foi
uma das 1.047 reportagens inscri-
tas no prêmio. Na categoria Lin-
guagem Escrita – Mídia Impres-
sa e Online Nacional e Regional
concorreram 510 trabalhos. Des-
ses, 5 chegaram à final. Além de A
Sangria do Capital Verde, foram
finalistas Elos Perdidos, da revis-
ta Brasil Sustentável; Crescimen-
to Zero é Bom?, da revista Época
Negócios; Desafios para o Semiá-
rido, do Diário do Nordeste; e No
Topo do Mundo, do jornal Valor
Econômico.
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A Prefeitura de Jundiaí, no in-
terior de São Paulo, fez neste
ano um acordo com a grande
maioria dos supermercados
para que eles deixassem de
oferecer sacolas plásticas gra-
tuitas aos clientes.

Mas não existe uma lei para
obrigar a adesão. Agora, os
consumidores pagam R$ 0,19
por cada sacola que quiserem
utilizar – no caso, os mercados
têm disponíveis sacolas biode-
gradáveis, que se degradam
em 180 dias.

Com a cobrança, o uso de
sacolas caiu substancialmente

– em um mês, houve uma
economia de 20 milhões de
sacolinhas.

Os moradores do municí-
pio têm optado por levar
sacolas de casa, principal-
mente as de pano, ou por
colocar os produtos adquiri-
dos em caixas de papelão
(que são dadas pelos estabe-
lecimentos).

O Procon orientou que –
para não haver problemas
com a mudança – os clien-
tes deveriam ser avisados
com pelo menos 90 dias de
antecedência.

Manejo de pasto
evitaria 80 mi
de t de CO2

Caderno do
‘Estado’ ganha
prêmio Allianz
de jornalismo

Leia. Para comissão, empresas
tomaram decisões ruins no Golfo
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Sacolinhas
podem ser
proibidas
em São Paulo
Câmara Municipal deve apreciar projeto
hoje; haverá prazo para comércio se adaptar
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Ambiente. Caderno especial
falou da área ambiental
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● Seis meses
É o prazo para shopping cen-
ters e redes com mais de 20
lojas se adequarem à lei e
deixar de oferecer sacolas
plásticas aos clientes. Os
clientes poderão usar suas
próprias sacolas ou usar cai-
xas para levar as compras.

● Um ano
É o tempo que redes com 10
a 19 lojas terão para se adap-
tar à nova legislação, se ela
for aprovada.

● Dois anos
É o prazo para adequação
dado a redes com menos de
dez lojas.

● Quatro anos
É o tempo que as feiras livres
terão para se adequar à lei.

Afra Balazina

A Câmara Municipal de São
Paulo deve votar hoje, em se-
gunda discussão, um projeto
de lei para proibir a distribui-
ção de sacolas plásticas no co-
mércio. A proposta do verea-
dor Carlos Bezerra Jr. (PSDB)
cria um cronograma para os
estabelecimentos comerciais
se adequarem.

As lojas terão pelo menos
seis meses para passarem a
respeitar a lei – caso dos shop-
pings e das redes com mais de
20 lojas. As redes com 10 a 19
lojas terão prazo de um ano
para adaptação, enquanto as
redes com menos de dez lojas
terão dois anos. As feiras-li-
vres ganharam prazo maior,
de quatro anos, para começar
a obedecer a legislação.

Se for aprovado, o projeto
precisa ser encaminhado ao
prefeito Gilberto Kassab
(DEM) para ser sancionado.
“Não estamos numa cruzada
contra o plástico. Sabemos
dos benefícios de sua boa utili-
zação. Mas queremos sensibi-
lizar a população para o uso
indiscriminado das sacolas”,
afirma o vereador. Ele ressal-
ta que, por envolver uma mu-

dança de cultura da sociedade, é
preciso que o processo seja gra-
dual e não “do dia para a noite”.

Os sacos plásticos podem en-
tupir bueiros e provocar enchen-
tes, além de contribuir para o es-
gotamento dos aterros sanitá-
rios. Por serem derivados do pe-
tróleo, sua produção também
provoca emissões de gases de
efeito estufa, que causam o aque-
cimento global.

“A Secretaria do Verde e do
Meio Ambiente acha a iniciativa
ótima, equilibrada e urgente”,
diz o secretário Eduardo Jorge.
A Associação Paulista de Super-
mercados (Apas) também avalia
que a lei é viável e benéfica.

“Nós defendemos o uso res-
ponsável das embalagens. Enten-
demos que o plástico é nocivo ao
ambiente, não temos como de-
fender o indefensável”, afirma
Orlando Morando, vice-presi-
dente da Apas e deputado esta-
dual pelo PSDB. Ele ressalta que
“é preciso conscientizar o consu-
midor de que ele paga pela sacoli-
nha. Seu valor está embutido no
preço dos produtos”.

O projeto de lei estabelece
que, no período de transição, os
estabelecimentos terão de espe-
cificar quanto têm cobrado do
consumidor pelas sacolinhas
plásticas. “Hoje, o preço das sa-
colas é diluído, fica oculto entre
as mercadorias. Com o projeto,
esse custo praticado se tornaria
transparente ao consumidor,
que, a partir de então, sabendo
quanto paga, poderia optar por
deixar de usar as sacolinhas”, diz
Bezerra Jr.

Para quem não cumprir a lei,
estão previstas as sanções da lei
federal de proteção ambiental
9.605, que é de 1998: suspensão
de licença, perda de benefícios
fiscais e multa.

“Temos grande interesse em
avançar nessa questão e esta-
mos atentos à lei. Vale destacar a
criação de um comitê interno pa-
ra a discussão dos seus impactos
e respectivas medidas de adequa-
ção, considerando os benefícios
para a cidade, para o meio am-
biente e para o consumidor”, afir-
mou o Grupo Pão de Açúcar, por
meio de nota. A empresa ressalta
que oferece alternativas a seus
clientes para a redução do uso
das embalagens plásticas – co-
mo sacolas retornáveis e de pa-

pel, além de caixas de papelão – e
treina os funcionários para que
colaborem e incentivem os con-
sumidores a reduzir o consumo
desse material.

A Plastivida (entidade que re-
presenta a cadeia produtiva do
plástico) foi procurada, mas não
atendeu a reportagem.

Aprovada. Em Birigui, no inte-
rior do Estado, as sacolinhas
plásticas comuns serão proibi-
das a partir de janeiro. A lei foi
aprovada em março. “Como a lei
só deverá ser executada e fiscali-

zada em 1.º de janeiro de 2011,
tenho certeza de que o Poder Pú-
blico terá tempo suficiente para
divulgar e orientar. E as empre-
sas, por sua vez, de se adequa-
rem às exigências da lei”, diz a
justificativa do projeto.

Porém, continua sendo permi-
tida no município a oferta de sa-
colas biodegradáveis (feitas
com amido de milho, por exem-
plo) e oxibiodegradáveis (que
contêm um aditivo químico para
se degradar mais rapidamente).
A vantagem desses sacos é que
eles não levam mais de um sécu-

lo para desaparecer na natureza.
Entretanto, elas mantêm em sua
composição o uso de plástico – a
questão das emissões de gases-
estufa, portanto, não está solu-
cionada. E há indícios de que as
sacolas “oxibio” se degradam
em pequenos pedaços, mas não
somem por completo.

“A lei ameniza o problema,
mas não resolve”, admite o verea-
dor Aladim José Martins (PTB),
autor da legislação aprovada em
Birigui. Em sua opinião, é um pas-
so importante e uma maneira de
minimizar o problema.

Para ele, proibir todas as sa-
colas plásticas no município
seria difícil. “As pessoas ainda
não estão preparadas.”

Para não confundir. A lei de
São Paulo deverá proibir que
se coloque nas sacolas plásti-
cas a informação de que elas
são biodegradáveis ou oxibio-
degradáveis. A intenção é evi-
tar que o consumidor enten-
da que o uso desse tipo de ma-
terial não é prejudicial ao am-
biente. / COLABOROU DIEGO

ZANCHETTA

Tigre-de-
bengala
(Panthera tigris tigris)

Paisagem. Calçada com sacolas de lixo no bairro do Limão

Grau de ameaça
O tigre-de-bengala está em peri-
go de extinção, de acordo com a
União Internacional para a Con-
servação na Natureza (IUCN).

Situação atual
Ele sofre com a caça ilegal e

com a destruição de seu hábi-
tat. Sua pele é muito aprecia-
da e comercializada ilegal-
mente. Além disso, ossos e
partes do corpo do tigre são
usados na medicina chinesa
tradicional.

Onde vive
O animal vive principalmen-
te na Índia, mas também po-
de ser encontrado no Nepal,
no Butão e em Bangladesh.

Integrantes da ONG Peta pedem
adesão ao vegetarianismo em protesto
em Seul, na Coreia do Sul; policiais
tentaram cobri-las com cobertores.
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Mudança. Se a lei for aprovada, consumidores terão de modificar hábitos para reduzir o consumo das sacolinhas

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




