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SAPOS GIGANTESÁGUA
Serpente australiana
pode ser extinta

Os correntistas do Banco Cyan –
iniciativa do Movimento Cyan,
da Ambev – que moram em São
Paulo economizaram 5,5 mi-
lhões de litros d’água em dois me-
ses. Por uma parceria com a con-
cessionária de água do Estado de
São Paulo (Sabesp), o banco per-
mite aos moradores ter acesso à
média de consumo de sua resi-
dência. Com isso, o morador po-
de acompanhar seu desempe-
nho e, à medida que reduz o con-
sumo de água, acumula pontos
que podem ser trocados por des-
contos em sites de compras. Mo-
radores de outros Estados se ca-
dastraram no site do banco pe-
dindo que a iniciativa seja expan-
dida; por enquanto, a iniciativa
será estendida para os morado-
res de Uberaba (MG).

A serpente-de-mulga, uma
das mais venenosas da Austrá-
lia, pode estar perto da extin-
ção por culpa dos sapos gigan-
tes americanos. A serpente,
que pode atingir até 3 metros,
era comum nas zonas rurais.
Segundo Dane Trembath, do
Museu do Território Norte, a
população dessas serpentes
pode ter caído em até 90%,
desde a chegada dos sapos, in-
troduzidos no local em 1935
para erradicar a praga de be-
souros que afetava a planta-
ção de cana. Eles se reproduzi-
ram sem controle e sua popu-
lação se espalhou por todo o
país. Os sapos gigantes secre-
tam uma toxina que mata
suas vítimas e seus predado-
res. / ANDREA VIALLI, com EFE

Parceria entre banco e
Sabesp gera economia

Mata Atlântica perde 196
Ibirapueras em dois anos

Os 27 países que compõem a
União Europeia pretendem
exportar resíduos nucleares
para países que não fazem par-
te do bloco. Ontem, a comis-
são da indústria do Parlamen-
to Europeu aprovpu, por 31 vo-
tos a favor, 7 contra e 10 abs-
tenções, uma proposta elabo-
rado pela deputada eslovena
Romana Jordan sobre a dispo-
sição do lixo nuclear.

A Comissão Europeia intro-
duzir um projeto de lei sobre a
questão em novembro do ano
passado, mas o texto defendia
o oposto: que os Estados-
membros não poderiam ex-
portar seu lixo nuclear para
países que não fazem parte do
bloco. Após o acidente nu-

clear de Fukushima, no Japão, au-
mentou a preocupação da comu-
nidade internacional com o lixo
nuclear.

O Parlamento Europeu votará
a questão em sua segunda sessão
plenária de junho. Na ocasião, o
Conselho da UE também se pro-
nunciará sobre a questão. As 143
centrais nucleares que hoje es-
tão em operação na União Euro-
peia produzem em torno de 7
mil metros cúbicos de resíduos
nucleares. A maior parte deles fi-
ca armazenada temporariamen-
te nas próprias usinas. Na Espa-
nha, que concentra oito centrais
nucleares, o governo discute a
construção de um armazém pa-
ra receber os resíduos de todas
as usinas.
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A presidente Dilma Rousseff cri-
ticou ontem a aprovação, pela
Câmara, de emendas ao projeto
que trata do novo Código Flores-
tal. “Não concordo que o Brasil
seja um país que não tenha condi-
ção de combinar ser uma grande
potência agrícola com uma gran-
de potência ambiental”, disse a
presidente, durante cerimônia
no Palácio do Planalto.

Dilma rebateu as críticas de
que esteja colaborando com os
desmatadores. “Não sou a favor
da consolidação do desmata-
mento ou da anistia ao desmata-
mento.” E disse: “O Brasil teve
uma prática que não pode se dei-
xar repetir. Muitas vezes se anis-

tiava dívidas, anistiava novamen-
te e novamente. O desmatamen-
to não pode ser anistiado – não
por vingança, mas porque as pes-
soas precisam perceber que o
meio ambiente é algo muito va-
lioso e é possível preservá-lo e
produzir alimentos.”

Dilma reafirmou ser contra as
emendas ao Código. “Fui contra
a aprovação. Mas, obviamente,
respeitando a posição de todos
que divergem de mim, continua-
rei firme defendendo a mudança
da emenda no Senado.”

A presidente também avisou
que tem o poder do veto, mesmo
sabendo que ele pode ser derru-
bado. “Primeiro, tentarei cons-

truir (no Senado) uma solução
que não leve à situação de im-
passe que ocorreu na Câmara.
Agora, quero dizer a vocês
que eu tenho compromisso
com o Brasil. Eu não abrirei
mão desse compromisso.
Nós temos obrigações dife-
rentes e prerrogativas diferen-
tes. Somos poderes e temos
de nos respeitar, Judiciário,
Legislativo e Executivo. Eu te-
nho a prerrogativa do veto.”

“Se eu julgar que qualquer
coisa prejudique o País, eu ve-
tarei. A Câmara pode derru-
bar o veto. Você tem ainda as
instâncias judiciais. O que eu
quero dizer é que eu sou a fa-
vor do caminho da compreen-
são e do entendimento.”

Mais diálogo. Em outro mo-
mento, quando conversava
com senadores petistas, no
Palácio da Alvorada, Dilma la-
mentou não ter conversado
mais com os deputados. “Se a
gente tivesse tido mais diálo-
go, teríamos aprovado (o texto
como queríamos) na Câmara.
Foram 40 votos de diferen-
ça.” Questionada se prorroga-
rá o início da vigência das pu-
nições, em 11 de junho, para os
produtores rurais que não re-
gistraram a reserva legal em
seus imóveis, declarou: “O fu-
turo a Deus pertence.”

● A Universidade de Brasília fez
uma lista de condições para
apoiar a transformação do Ces-
pe, conforme propôs o Ministério
da Educação. As condições são:
indicar os membros da diretoria
executiva; ter pelo menos 10% da
receita financeira da empresa;
ser contratada prioritariamente
pelo Cespe na prestação de servi-
ços; garantir isenção tributária à
empresa; e dar autorização para
a empresa ser contratada sem
licitação para atividades relativas
ao seu “objeto social”, como a
realização de concursos. / R.M.M.

Europa discute proposta que
permite exportar lixo nuclear

Presidente critica
aprovação de emenda
ao Código Florestal

UnB pode dar aval à ‘Concursobrás’
Universidade decide hoje se aceita proposta do MEC de transformar o Cespe numa empresa pública focada em seleção e exames
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Veja. Projeto quer fotografar
todas as espécies de formigas

Andrea Vialli

A Mata Atlântica perdeu 31.195
hectares de sua cobertura entre
2008 e 2010, o equivalente a 196
Parques do Ibirapuera. Embora
em ritmo menos acelerado que
no passado, o bioma continua
perdendo vegetação para ativida-
des como produção de carvão,
plantio de eucaliptos e agricultu-
ra. Minas Gerais foi o Estado que
mais contribuiu para a perda da
floresta, com 12.467 hectares des-
matados.

Só nos últimos 25 anos, o total
de área desmatada chegou a 1,72
milhão de hectares, o equivalen-
te a 1,3% da cobertura original do
bioma. Hoje restam 11% de Mata
Atlântica no Brasil.

Os dados fazem parte do estu-
do Atlas dos Remanescentes Flo-
restais da Mata Atlântica, divul-
gado ontem pelo Instituto Nacio-

nal de Pesquisas Espaciais (In-
pe) e a ONG Fundação SOS Ma-
ta Atlântica.

Segundo o levantamento, os
dados do período apontam uma
diminuição de 55% na taxa mé-
dia anual de desmatamento,
comparado com o período ante-
rior analisado, o triênio 2005 a
2008. Na avaliação de Márcia Hi-
rota, coordenadora do Atlas pela
SOS Mata Atlântica, a queda no
ritmo do desmate deve ser come-
morada. “Essa diminuição pode
ser explicada pelo avanço da le-
gislação e pelo trabalho dos ór-
gãos de fiscalização”, afirma.

O levantamento foi feito com
base na comparação de imagens

de satélites do Inpe e pelo traba-
lho de campo dos pesquisado-
res, que avaliam as causas do des-
matamento no local. A pesquisa
não detecta, no entanto, o cha-
mado “desmatamento formiga”
– áreas desmatadas menores
que 3 hectares.

Impacto. Em Minas Gerais, Es-
tado que concentrou a maior par-
te dos cortes da Mata Atlântica,
com 39,9% do total desmatado
em todo o País, o grande vetor do
desmatamento é a produção de
carvão que alimenta as indús-
trias de ferro-gusa, matéria-pri-
ma das siderúrgicas. Márcia ex-
plica que as carvoarias utilizam a
madeira da mata nativa nos for-
nos. “Depois, o espaço é ocupa-
do com plantios de eucalipto,
que também visam a abastecer
esses setores”, diz.

O Sistema Estadual de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
de Minas Gerais (Sisema) infor-
ma, em nota ao Estado, que, ape-
sar do alto índice de desmate re-
gistrado nos últimos dois anos,
também ocorre uma diminuição
do porcentual de área desmata-
da no Estado de Minas em rela-
ção à área do bioma no início de
cada período avaliado. Esse por-
centual passou de 4,27%, no pe-
ríodo de 1995 a 2000, para 0,47%
no último levantamento, de
2008 a 2010.
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‘Concursobrás.’ O Cespe, uma empresa integrada à Universidade de Brasília (UnB), fatura mais de R$ 200 milhões por ano

Evelyn Guyett (esq.) e Rowena Fisher, funcionárias do zoológico de Lon-
dres, posam para fotos durante a abertura da “praia e piscina” para pin-
guins no zoo. A piscina tem 1,2 mil metros quadrados e será aberta hoje

Minas Gerais foi o Estado
que mais desmatou
floresta, segundo estudo
do Inpe e da Fundação
SOS Mata Atlântica

Órgão impõe
condições para
aceitar proposta

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

A transformação do Centro de
Seleção e de Promoção de
Eventos (Cespe) em uma espé-
cie de “Concursobrás” pode
ganhar hoje o aval da Universi-
dade de Brasília (UnB), que de-
cide se aceita proposta do Mi-
nistério da Educação (MEC).
O MEC quer reestruturar o po-
deroso centro, que integra a
UnB e fatura mais que R$ 200
milhões/ano, em uma empre-
sa pública focada em proces-
sos de seleção, certificações e
exames, como o Enem.

No início do ano, o ministério
enviou uma proposta de minuta
de medida provisória para análi-
se da UnB. O decano de assuntos
comunitários, Eduardo Raupp,
que elaborou o parecer a ser vota-
do, é favorável à criação da em-
presa pública, desde que os vín-
culos com a universidade sejam
preservados.

Espera-se que a maioria dos
90 integrantes do conselho apro-
ve hoje a medida – na avaliação
do MEC, o sinal verde da UnB é
indispensável.

Para aceitar a empreitada, a
UnB elaborou uma lista de condi-
ções: quer ficar com pelo menos
10% da receita financeira do no-
vo Cespe (que passaria a se cha-
mar Centro Brasileiro de Sele-
ção e de Promoção de Eventos),
indicar os membros da diretoria
executiva e receber tratamento
prioritário na prestação de servi-
ços à empresa.

“O Cespe é o resultado do es-
forço intelectual e material da
UnB. A UnB não vê como abrir
mão disso”, diz Raupp. A univer-
sidade também defende que a es-
tatal possa ser contratada com
dispensa de licitação para ativi-
dades relacionadas às suas finali-
dades e possa se consorciar com
outras entidades.

No ano passado, o Cespe obte-
ve faturamento de R$ 271,5 mi-
lhões, dos quais R$ 46,9 milhões
(17% do total) foram repassados
à universidade. O crescimento
do órgão se deu a partir de 1994 e
foi impulsionado pelo grande nú-

mero de concursos públicos pro-
movidos durante o governo do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva.

Em 2010, o consórcio firmado
entre Cespe e Cesgranrio ficou
com o contrato de R$ 128,5 mi-

lhões de aplicação do Enem, sem
licitação. O mesmo consórcio
fez o pré-teste do exame, por R$
6,191 milhões. A dobradinha de-
ve se repetir na edição deste ano.

“O Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, responsável pela
organização do Enem) e o MEC
já concluíram que não é salutar
ficar licitando a cada ano uma
empresa sem experiência que po-
de colocar em risco todo o pro-
cesso. A nova empresa trabalha-
ria juntamente com o Inep, sem
substituí-lo”, afirma o diretor do
Cespe, Ricardo Carmona. O dire-

tor critica o nome popular pelo
qual o centro já ficou conhecido,
“Concursobrás”. “Tem uma car-
ga pejorativa, uma coisa ligada
só a concurso”, diz.

Irregularidades. A criação da
“Concursobrás” também é uma
tentativa de regularizar a situa-
ção do Cespe. O Tribunal de Con-
tas da União (TCU) encontrou
irregularidades no pagamento
de gratificações a funcionários e
determinou que a regularização
seja feita até 30 de junho.

“O Cespe, nessa situação, está
irregular perante os órgãos de

controle”, disse ontem ao Esta-
do o ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, garantindo que
o MEC pretende manter a subor-
dinação do centro à UnB.

A universidade ainda deseja
que a empresa pública tenha
isenção tributária – caso contrá-
rio, argumenta Raupp, o Cespe
se tornaria deficitário.

“Hoje, o Cespe dá lucro por-
que está dentro da UnB, o que
lhe dá prerrogativas como imuni-
dade tributária. Se tivesse pago
impostos no ano passado, não te-
ria nada para repassar à universi-
dade”, afirmou.

Aos 18 dias de idade, um bebê de hipopótamo-pigmeu
(Choeropsis liberiensis) fez na terça-feira sua primeira
aparição pública no zoológico de Bratislava, capital da
Eslováquia. Sua mãe tem 29 anos e seu pai, apenas 4.

Invadindo a praia

Dilma Rousseff afirma
que é contra a anistia
a desmatadores e
que tentará construir
uma solução no Senado

● Quadro

● Relevância
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● União

78
servidores da UnB trabalham
no Cespe, que também conta
com 410 prestadores de serviço

1,72 milhão
de hectares do bioma
foram desmatados desde 1985

17
Estados brasileiros concentram
áreas de Mata Atlântica

DILMA ROUSSEFF
PRESIDENTE DO BRASIL
“Espero que a base siga a
posição do governo. Não há
dois governos, apenas um.”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




