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Europa quer normas
mais rigorosas

PETRÓLEO

PLANETA
TRÂNSITO

Campeão mundial no reapro-
veitamento de latas de alumí-
nio, o Brasil chegou no ano
passado ao índice de 97,6% de
reciclagem nesse segmento,
patamar um pouco inferior ao
de 2009, que foi de 98,2%.

Desde 2001, o País mantém
a liderança desse processo, à
frente de Japão (92,6%), Ar-
gentina (91,1%) e EUA
(58,1%). Em 2010, o País reci-
clou 239,1 mil toneladas das
245 mil toneladas comerciali-
zadas, segundo números di-

vulgados ontem pela Associação
Brasileira do Alumínio (Abal) e
Associação Brasileira dos Fabri-
cantes de Latas de Alta Reciclabi-
lidade (Abralatas). De acordo
com as associações, a recicla-
gem das latinhas movimentou
R$ 1,8 bilhão no ano passado.

Para o setor, a ligeira queda no
desempenho deste ano deve-se
ao fato de o índice de 2009 ter
sido “turbinado” pela crise finan-
ceira. Em 2008, houve redução
do valor do alumínio, levando ca-
tadores e a indústria de sucata a
guardar o estoque reciclado es-
perando a recuperação do preço.
“O índice de 2009 foi inflado.
Agora, ele continuou na curva as-
cendente de antes”, disse o dire-
tor executivo da Abralatas,
Renault Castro. O índice de reci-
clagem de 2008 ficou em 91,5%. /

RAFAEL MORAES MOURA

Motoristas terão guia
de oficinas ecofriendly

Inmetro poderá
ajudar Receita a
fiscalizar portos

Brasil e Nasa
são parceiros
em estudos

Será lançado em novembro o
Guia do Motorista Sustentável. A
publicação reúne cerca de 500
pontos na Grande São Paulo –
entre locais de descarte de mate-
riais e oficinas que têm boas prá-
ticas de destinação correta de
óleo lubrificante, pneus e resí-
duos automotivos em geral.

“O consumidor deve se muni-
ciar para ser um indutor de boas
práticas”, diz o organizador, Sér-
gio Lerrer. O guia será distribuí-
do de graça em 5 mil pontos da
Grande São Paulo – de estaciona-
mentos a redes de autoescolas.

“Queremos estimular o exem-
plo. Só 6% das autopeças no País
são coletadas para a recicla-
gem”, diz Lerrer. / KARINA NINNI

País segue líder
em reciclagem
de lata de
alumínio

Iuri Dantas / BRASÍLIA

Fabricantes de cigarro, como a
Souza Cruz e a Phillip Morris, po-
dem voltar a patrocinar festivais
de música e eventos esportivos,
como a Fórmula 1, contrariando
explicitamente a Convenção-
Quadro sobre o Controle do Uso
do Tabaco, da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS), ratificada
pelo Brasil há cinco anos. A per-
missão para propaganda institu-
cional foi incluída na medida pro-
visória da política industrial,

aprovada anteontem pela Câma-
ra dos Deputados, que passa, ago-
ra, pelo crivo do Senado Federal.

O texto da MP elimina restri-
ções à “divulgação institucio-
nal” dos fabricantes de cigarro,
abrindo uma brecha para patrocí-
nio de eventos específicos, se-
gundo especialistas ouvidos pe-
la reportagem do Estado.

“Lendo o que está aqui, ficou
claro que os fabricantes podem
usar a marca da empresa de ma-
neira basicamente livre”, ava-
liou Marcelo Mansur, sócio do
escritório Mattos Filho Advoga-
dos. “Como os produtos, no ca-
so de cigarros, são as marcas, en-
tendo que está permitindo usar
inclusive o nome do produto.”

Segundo o advogado Luis Re-
nato Vedovato, doutorando em
Direito pela Universidade de

São Paulo (USP), o texto aprova-
do pelos deputados contraria a
convenção. Na avaliação da
OMS, afirmou, reduzir a propa-
ganda institucional pode dimi-
nuir o consumo de cigarros, obje-
tivo da convenção. “Entendo
que viola a convenção”, disse.

A versão da MP enviada ao Se-

nado atropela, também, consul-
ta pública da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa)
que visa a proibição da propagan-
da institucional.

Risco. Um dos principais riscos
jurídicos de se manter a autoriza-
ção para divulgação institucio-

nal ao transformar a MP em lei
seria jogar o tema do cigarro em
uma discussão que só seria deci-
dida pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF). Advogados diver-
gem há anos sobre a hierarquia
de leis, quando comparadas com
tratados internacionais, como é
o caso da convenção-quadro.

Para alguns, o tratado se sobre-
põe à lei, então a permissão da
MP não valeria na prática. Para
outros, porém, a validade é a mes-
ma. “É uma questão política, co-
mo foi uma decisão política do
governo aderir, foi uma decisão
política do Congresso mudar a
lei”, diz Mansur. “E quando duas
leis possuem o mesmo nível hie-
rárquico, vale a mais recente.”

Para Vedovato, por outro la-
do, a violação do tratado interna-
cional permitiria uma ação do

MPF perante o STF. “Se o Minis-
tério Público entender, como
eu, que a lei viola o tratado pode-
rá questionar no Supremo.”

Fumódromos. A bancada da
saúde na Câmara conseguiu ve-
tar ontem outra proposta conti-
da na MP, que permitiria a cria-
ção de estabelecimentos especí-
ficos para o consumo de cigarro,
os chamados fumódromos.

Derrubada esta parte do texto,
a MP acabou aperfeiçoando a le-
gislação, proibindo de forma cla-
ra e objetiva o consumo de taba-
co em ambientes fechados, públi-
cosou privados. Antes da mudan-
ça aprovada ontem, uma ressal-
va na lei em vigor, de 1996, permi-
tia que Estados regulamentas-
sem o assunto e permitissem es-
tabelecimentos com locais para
fumantes. Se o Senado mantiver
essa alteração na lei quando vo-
tar a MP, os locais de fumo em
áreas fechadas se torna ilegal.

}

MP autoriza fabricante de cigarro a patrocinar evento

A Comissão Europeia apre-
sentou ontem um projeto que
estabelece normas mais rígi-
das para a concessão de licen-
ças para plataformas de petró-
leo. Um dos objetivos é regula-
rizar as perfurações em águas
profundas, a partir de 1 mil me-
tros de profundidade – como
a plataforma da British Petro-
leum no Golfo do México, on-
de ocorreu um grave acidente
em 2010. Foram incluídos,
por exemplo, requisitos de se-
gurança. “Sempre que há uma
perfuração surgem grandes
riscos”, disse o comissário eu-
ropeu de Energia, Günther
Oettinger. As regras devem
entrar em vigor em 2013. / EFE
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BRINCALHONA

Ativistas do grupo Femen protestam no Zoo de Kiev (Ucrânia); o local é
chamado de campo de concentração de animais – dezenas morreram
de desnutrição e falta de assistência médica nos últimos anos.

Karina Ninni

Para evitar que casos como a im-
portação de lixo hospitalar decla-
rado como tecidos com defeito
em Pernambuco voltem a ocor-
rer, a Medida Provisória 541/11,
aprovada pela Câmara na sema-
na passada, amplia as atribui-
ções do Inmetro, que passa a se
chamar Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecno-
logia. O órgão controlará a entra-
da no País de produtos estrangei-
ros que não atendam aos requisi-
tos técnicos preconizados.

A medida tem de passar pelo
Senado. Ela permite que a Recei-
ta Federal peça assistência do In-
metro ou de órgãos indicados pe-
lo instituto para verificar o cum-
primento das normas técnicas
pelos importados. “A MP possi-
bilita a regulamentação de práti-
cas enganosas para o comércio e
atuação em conjunto com a Re-
ceita Federal nas zonas alfande-
gárias”, diz o procurador-geral
do Inmetro, Marcelo Martins.

“O instituto poderá controlar
a entrada de produtos sensíveis ,
como tecidos com corantes noci-
vos. Preparamos uma lista de
produtos nocivos em têxteis e es-
tamos entregando ao Inmetro”,
afirma Alfredo Bonduki, presi-
dente do Sinditêxtil-SP.

Para Martins, qualquer possi-
bilidade de trabalho em rede po-
de melhorar a fiscalização. “Evi-
dente que a fiscalização de adua-
nas se dá por amostragem, nin-
guém abre contêiner por contêi-
ner. Mas, com um trabalho inte-
grado de inteligência, podemos
identificar em quais produtos se
constata maior número de irre-
gularidades”, diz o procurador.

Bonduki diz que o setor têxtil
tem proposto à Receita e ao Mi-
nistério do Desenvolvimento In-
dústria e Comércio Exterior
(Mdic) a restrição de locais para
entrada de importados têxteis.

O ministério confirma que se-
tores empresariais brasileiros
querem isonomia entre produ-
tos importados e nacionais.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Estudos de previsão e monitora-
mento de mudanças climáticas e
meteorológicas feitos pela agên-
cia espacial americana (Nasa) te-
rão a participação da Agência Es-
pacial Brasileira (AEB). O acor-
do de cooperação foi assinado
ontem, durante visita do diretor
da Nasa, o astronauta Charles
Bolden, ao Instituto Nacional de
Pesquisas Especiais (Inpe), em
São José dos Campos.

O acordo de cooperação no
programa Medidas Globais de
Precipitação (GPM, em inglês) é
uma iniciativa da Nasa para o es-
tudo global das chuvas com base
em dados obtidos por satélites.
A participação brasileira abrirá
oportunidades de estudos con-
juntos, permitindo levantamen-
to, validação e calibração de da-
dos e até a realização de missão
de satélite. Outro acordo de coo-
peração, também assinado no In-
pe, é sobre os estudos do ozônio
e a concentração dos vários com-
ponentes da atmosfera.

A visita de Bolden faz parte do
desdobramento da visita, em
março, do presidente americano
Barack Obama e tem o objetivo
de identificar parcerias entre as
duas agências.

O Inpe aproveitou a visita pa-
ra propor o desenvolvimento
conjunto do Global Terriesrial
Ecosystem Observatory, um sa-
télite de alta resolução que per-
mitiria avaliações precisas do im-
pacto da ação do homem nos
ecossistemas. De acordo com
Gilberto Câmara, diretor do In-
pe, a proposta está em análise.
Caso o projeto seja aprovado,
marcará uma evolução no moni-
toramento ambiental por meio
de satélite.

A proposta comporta investi-
mentos de US$ 100 milhões do
Brasil e US$ 150 milhões dos
EUA. O Brasil fica responsável
por criar o corpo do satélite, o
painel solar e o computador de
bordo. / GERSON MONTEIRO,

ESPECIAL PARA O ESTADO

Contra maus-tratos

Com a proximidade da festa de Halloween,
uma suricata brinca com uma abóbora no
Zoo de Hanover (Alemanha); a espécie
(Suricata suricatta) é curiosa e sociável.

JOCHEN LUEBKE/AFP

Alerta. Para OMS, redução de propaganda diminui consumo

Medida, aprovada pela
Câmara dos Deputados,
contraria OMS e consulta
pública da Anvisa; MP vai
agora para o Senado

SERGEI SUPINSKY/AFP
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Coordenação de vendas Projeto e Realização

ACESSO ROD. DOS BANDEIRANTES - KM. 72 / SAÍDA OUTLET PREMIUM

Terrenos prontos a partir de 1.200m2
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UM LUGAR ONDE A TRANQUILIDADE
VAI ALÉM DO ESTADO DE ESPÍRITO.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A22.




