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APrefeitura de São Vi-
cente, na Baixada
Santista, pretende
estimular a cons-

ciência ecológica mexendo
no bolso dos contribuintes:
quem provar que seu imóvel
atende a critérios de sustenta-
bilidade vai receber descon-
tos de até 23% no Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano
(IPTU). Aprovada no fim de
2010, a lei municipal que insti-
tuiu o “IPTU Verde” foi regu-
lamentada neste mês e os des-

contos valem a partir de 2012.
Em São Vicente, o IPTU das

construções é calculado conside-
rando 1,3% do valor venal do imó-
vel, mas com a nova lei a alíquota
pode baixar para até 1% do valor
venal, dependendo dos critérios
verdes que o imóvel atender. Por

exemplo, se uma nova constru-
ção utilizar tijolos ecológicos, a
alíquota baixa 0,1%; se mais de
15% do lote mantiver áreas de so-
lo permeáveis, o desconto é de
0,07% da alíquota.

Ao todo, a lei estabelece 22 cri-
térios de sustentabilidade que es-

timulam o uso de tec-
nologias que ajudam na redu-
ção do consumo de água, energia
elétrica e produção de resíduos.

O secretário do Meio Ambien-
te de São Vicente, Alfredo Mou-
ra, explica que para pleitear o
desconto basta o contribuinte
procurar a secretaria até 30 de
julho para protocolar o pedido
de vistoria. Também é preciso
que o imóvel esteja ligado à rede
de esgoto e o contribuinte não
esteja inadimplente.

O prefeito de São Vicente, Tér-
cio Garcia (PSB), diz que, embo-
ra não seja possível quantificar
quantas pessoas vão aderir ao
IPTU verde, a expectativa é de
que toda a cidade se adapte.
“Nosso objetivo é fazer as pes-
soas pensarem na importância
de medidas que caminhem para
um mundo mais sustentável.”

MATA ATLÂNTICA ÁGUA

PLANETA
Pacto pela restauração
do bioma ganha reforço

ANA lança edital para
ações de conservação

Imóvel ‘verde’
tem desconto
de IPTU em
São Vicente

Leia. Cientistas se preparam
para encalhe de baleias

estadão.com.br/planeta

Helena Carrascosa, da Coorde-
nadoria de Biodiversidade e Re-
cursos Naturais da Secretaria do
Meio Ambiente (SMA) será a
coordenadora do Pacto pela Res-
tauração da Mata Atlântica para
os próximos dois anos. Com a
coordenação, a SMA, que é signa-
tária do pacto desde seu lança-
mento, assume a responsabilida-
de de apoiar a consolidação do
movimento. “O pacto tem uma
meta ambiciosa de restauração e
a SMA pretende que o Estado de
São Paulo contribua de forma de-
cisiva para alcançá-la”, diz. A me-
ta do pacto é a restauração de 15
milhões de hectares de florestas
até o ano 2050, distribuídos em
planos anuais.

}

Evento celebra a
beata Irmã Dulce

A Agência Nacional de Águas
(ANA) abriu chamada pública
para a seleção de projetos de
conservação de água e solo. A
seleção dará até R$ 500 mil a
projetos que contribuam para
o aumento da oferta e melho-
ria da qualidade da água. Até
15 de julho, órgãos municipais
e estaduais poderão enviar
suas propostas. Haverá a sele-
ção de pelo menos 12 projetos
– 6 ações de conservação que
se enquadrem no pagamento
por serviços ambientais
(PSA) – e 6 iniciativas em ba-
cias hidrográficas degrada-
das. Informações em ana.gov.
br. / AFRA BALAZINA, ANDREA

VIALLI e REJANE LIMA

● Além das tradicionais medalhi-
nhas, os fieis que forem ao Par-
que das Exposições poderão
comprar uma recordação inusita-
da: pedaços de concreto da anti-
ga Fonte Nova, estádio de futebol
do Estado implodido no ano pas-
sado, em caixas transparentes
de acrílico. A recordação será
vendida a R$ 35.

Espera-se que os 2 mil peda-
ços sejam vendidos e agreguem
R$ 70 mil ao caixa das Obras So-
ciais Irmã Dulce (Osid). Os recur-
sos devem ajudar a financiar o
novo centro de hemodiálise e a
ampliar o banco de sangue da
instituição.

Durante a juventude, Irmã Dul-
ce acompanhava de perto os
campeonatos de futebol. Tinha
até um time preferido. Por in-
fluência do pai, torcia pelo Ypiran-
ga – atualmente na segunda divi-
são do Campeonato Baiano. / T.D.
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Mais sete cidades
entrarão na lista
negra do desmate
Alguns dos municípios que passarão a integrar a relação dos que
mais destroem mata nativa no País estão em MT, AM, PA e MA

DIVULGAÇÃO

C.C., o primeiro gato clonado da história da
ciência, está prestes a completar 10 anos
de idade. Ele vive na casa do seu ‘criador’,
o dr. Duane Kraemer, no Texas, EUA.

Tiago Décimo / SALVADOR

Um megaevento para 70 mil pes-
soas, com apresentações artísti-
cas, venda de suvenires, policia-
mento reforçado e a presença da
presidente Dilma Rousseff (PT)
marca hoje, em Salvador, a ceri-
mônia de beatificação da religio-
sa baiana Maria Rita de Souza Bri-
to Lopes Pontes, a Irmã Dulce
(1914-1992), que passa a ser co-
nhecida como Bem-Aventurada
Dulce dos Pobres.

Sua festa litúrgica também se-
rá marcada: 13 de agosto. A data
relembra o dia em que ela rece-
beu o hábito da Congregação das
Irmãs Missionárias da Imacula-

da Conceição da Mãe de Deus,
em 1933. Naquele momento, ado-
tou o nome de Dulce, em home-
nagem à mãe, que morreu quan-
do ela tinha 7 anos.

Os portões do Parque de Expo-
sições serão abertos ao meio-
dia. A partir das 14 horas, apre-
sentações de grupos formados
em instituições ligadas às Obras
Sociais Irmã Dulce (Osid) vão en-
treter os fiéis até o início da cele-
bração canônica, às 17 horas.

Cerca de 550 alunos do Centro
Educacional Santo Antônio –
complexo educacional das Osid
– encenarão uma peça sobre a vi-
da de Irmã Dulce. A celebração
canônica será presidida pelo car-
deal d. Geraldo Majella Agnelo.

A cerimônia de hoje coloca Ir-
mã Dulce no mais alto posto de
veneração da Igreja Católica an-
tes de uma eventual canoniza-
ção, após a qual seria reconheci-
da como santa. A beatificação foi
possível depois da comprova-

ção, pelo Vaticano, de um mila-
gre operado em 2001.

O processo foi iniciado em
2003. “Foi muito rápido. Não é
comum a beatificação em me-
nos de dez anos”, diz a sobrinha
de Dulce, Maria Rita Pontes, dire-
tora-geral das Osid.

Dulce ficou conhecida por aco-
lher enfermos necessitados. Na
década de 1930, fez fama na co-
munidade dos Alagados, por in-
vadir imóveis desocupados para
dar abrigo e tratar doentes.

Passou mais de uma década in-
vadindo e sendo expulsa de luga-
res até conseguir, em 1949, con-
vencer a administração do Con-
vento Santo Antônio a transfor-
mar a área destinada ao galinhei-
ro em posto de atendimento mé-
dico. Foi apelidada de Anjo Bom
da Bahia.

Hoje, trabalham nas Osid – en-
tidade sem fins lucrativos, finan-

ciada por recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS), doações
e venda de lembrancinhas – 4 mil
pessoas. Em 2010, a instituição
prestou 5,6 milhões de atendi-
mentos gratuitos a usuários do
SUS, idosos, portadores de defi-
ciências e de deformidades cra-
niofaciais e crianças e jovens.

Canonização. Para que Irmã
Dulce seja considerada a santa é
necessária a comprovação, pelo
Vaticano, de mais um milagre
atribuído a ela. A Osid tem mais
de 5 mil relatos de graças, coleta-
dos desde a morte de Irmã Dul-
ce, em 1992. Segundo o assessor
de memória e cultura das Osid,
Osvaldo Gouveia, cerca de 90%
das histórias envolvem curas.

Segundo o postulador da cau-
sa no Vaticano, o frei italiano
Paolo Vilotta, é necessário que a
graça a ser estudada tenha ocorri-
do após a assinatura da beatifica-
ção de Dulce pelo papa Bento
XVI, em 10 de dezembro de
2010. Além de não poder ser ex-
plicada pela ciência, ela deve obe-
decer a três requisitos: perfeição
(a graça precisa ser completa),
instantaneidade e durabilidade
– o problema não pode voltar.

Pedaços de estádio
de futebol demolido
serão vendidos

São esperadas 70 mil
pessoas no Parque de
Exposições da capital
baiana, entre elas a
presidente Dilma

Mato Grosso. Quatro das sete cidades que vão entrar na lista negra pertencem ao Estado

MARIA RITA PONTES
SOBRINHA DA BEATA
“É o reconhecimento de uma
vida santa, que continua
abençoando os necessitados.”

‘Anjo Bom.’ Irmã Dulce recebeu João Paulo II em 1991

estadão.com.br

Especulação. Secretário acusa proprietários em Mato Grosso

Imposto. Moradores de São Vicente podem ter desconto
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O município Alto Boa Vista,
em Mato Grosso, recordista
no desmatamento recente, se-
rá a primeira cidade do País a
integrar a nova lista de áreas
críticas de avanço das motos-
serras. Lá e em outros locais
onde há desmate descontrola-
do ficarão suspensas novas au-
torizações para o corte de ve-
getação nativa, além de de-
mais punições aos destruido-
res de florestas, como o embar-
go da produção e multas.

Entre agosto do ano passado e
abril deste ano, apenas esse mu-
nicípio teria desmatado uma
área de cerca de 98 quilômetros
quadrados de vegetação nativa,
segundo dados de satélites do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). Alto Boa Vista
superou Nova Ubiratã, no mes-
mo Estado, que teve 86 quilôme-
tros quadrados de novos desma-
tamentos detectados, mas já faz
parte da lista de 41 municípios
sob fiscalização.

O Estado obteve os nomes de
sete dos municípios que serão in-
cluídos na lista dos maiores des-
matadores. Quatro deles ficam
em Mato Grosso: além de Alto
Boa Vista, fazem parte da lista
Cláudia, Santa Carmem e Tapu-

rah. A relação de municípios des-
matadores também incluirá Bo-
ca do Acre, no Amazonas; Moju,
no Pará; e Grajaú, no Maranhão.

O Ministério do Meio Ambien-
te analisa a inclusão de outros
cinco municípios na lista dos
maiores desmatadores. Na quin-
ta-feira passada, a ministra Iza-
bella Teixeira (Meio Ambiente)
indicou que a lista passaria a con-
tar com 50 municípios, mas esse

número ainda pode subir.

Causas variadas. O perfil de
produção dos municípios que
mais desmatam não indica uma
causa única para o avanço das
motosserras. Alto Boa Vista, por
exemplo, é dominado por pasta-
gens. Nova Ubiratã é área de pro-
dução de soja.

“Não gosto de indicar os pro-
dutores como responsáveis, por-

que detectamos um grande des-
matamento em Nova Ubiratã
em imóvel cujo proprietário mo-
ra em Curitiba (PR) e não pro-
duz nada”, disse o secretário de
Meio Ambiente do Mato Grosso,
Alexander Torres Maia. “É um
desmatamento especulativo, pa-
ra aumentar o valor das terras na
expectativa de uma anistia”,
completou.

Em documento encaminhado

ao gabinete de crise do governo,
o secretário afirma que produto-
res rurais foram influenciados a
realizar desmatamentos ilegais
por conta da discussão da refor-
ma do Código Florestal, assim
como das novas regras ambien-
tais fixadas no Estado de Mato
Grosso.

No município de Querência, o
prefeito Fernando Gorgen con-
testa os dados dos satélites.

“Aqui houve um pequeno desma-
tamentoem assentamento, o res-
to é conversão de pastagem de-
gradada em lavoura”, alega. Que-
rência deixou em abril a lista dos
municípios que mais desmatam,
depois de ter 80% de seu territó-
rio monitorado por meio de Ca-
dastro Ambiental Rural. “Fize-
mos muito para sair dessa lista,
ninguém quer ficar na ilegalida-
de”, disse o prefeito.

● Reconhecimento
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