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Texto de Kyoto ‘fecha’
com pontos indefinidos
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Alunos da PUC
farão churrasco
na reitoria

Discriminação a autista
na escola será punida

José Maria Tomazela
SETE BARRAS (SP)

Nova metodologia de fiscaliza-
ção adotada pela Secretaria do
Meio Ambiente de São Paulo,
que permite detectar supres-
sões de vegetação de no mínimo
0,2 hectare (2 mil m²) já flagrou
dez pontos de desmatamento no
Vale do Ribeira, que detém 80%
da Mata Atlântica paulista.

O maior desmate, numa área
de 75,98 hectares entre Sete Bar-
ras e Eldorado, foi alvo uma ope-

ração, ontem, da secretaria e da
Polícia Ambiental. A área devas-
tada, equivalente a cem campos
de futebol, fica no entorno do
Parque Estadual Intervales e ti-
nha arbóreas ameaçadas de ex-
tinção, como a canela-sassafrás
e a palmeira-juçara. O dono foi
multado em R$ 2,5 milhões. O
secretário Bruno Covas acompa-
nhou a operação.

O desmate atingiu áreas de vár-
zeas, encostas e topos de morro.
O local é de difícil acesso e, para
driblar a fiscalização, o dono da
propriedade, Ildomar Bonkoski,
residente em Massaranduba
(SC), deixou uma “cortina” de
mata à beira da estrada. “Só con-
seguimos pegá-lo porque o siste-
ma fez a sobreposição da ima-
gem atual com outra mais anti-
ga”, disse o secretário.

De helicóptero, foi possível
confirmar o estrago. Em alguns
pontos, árvores cortadas esta-
vam espalhadas pelo chão, mui-
tas arrancadas com raiz. Em ou-
tros, a madeira tinha sido retira-
da e a galhada fora usada para

soterrar fundos de vale. “Houve
uso de máquinas pesadas para
derrubar as árvores e parte da
madeira foi serrada e vendida”,
disse o coordenador de fiscaliza-
ção da Secretaria, Ricardo Vie-
gas. Foram abertos 1,2 mil me-

tros lineares de valas para drenar
o terreno. Segundo Viegas, o Bon-
koski havia entrado na secretaria
com pedido de supressão de ma-
ta para um projeto agrícola em
2009, mas a licença foi negada.

Além da multa, Bonkoski, que

não foi localizado ontem, terá de
recompor a mata e está sujeito a
processos. Se condenado, a pena
pode chegar a dez anos de pri-
são. Seu funcionário que rece-
beu as notificações informou
que ele entrará com recurso.

Segundo Covas, o sistema se-
rá lançado após os ajustes finais
e cobrirá o Estado todo. As ima-
gens serão coletadas cinco vezes
por ano pelos satélites do Institu-
to Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe). Um programa so-
brepõe os fotogramas e emite
um alerta em caso de diferença.

O sistema de coleta é o mesmo
utilizado na Amazônia, mas com
maior precisão, pois lá os satéli-
tes detectam desmates de no mí-
nimo 6 hectares. A nova fiscaliza-
ção atuará também em áreas de
Cerrado e de matas de transição.
Também será usada para confe-
rir as reservas legais e a recompo-
sição de matas ciliares, que pro-
tegem beiras de rios.

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

O ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, aproveitou a ceri-
mônia de abertura do 7.º Encon-
tro Nacional da Indústria para
apresentar um balanço do Pro-
grama Nacional de Acesso ao En-
sino Técnico e Emprego (Prona-
tec) e anunciar uma expansão
nas ações previstas na iniciativa.

A meta é oferecer cursos técni-
cos e de formação inicial e conti-

nuada a 8 milhões de brasileiros
até 2014. Segundo Mercadante,
2,5 milhões de pessoas já foram
beneficiadas desde a criação do
Pronatec, em 2011 – os cursos
são ofertados por institutos fede-
rais e escolas técnicas vincula-
das a universidades federais, re-
des estaduais e Sistema S (Sesi,
Senai, Sesc e Senac).

Ao anunciar o Pronatec Novas
Oportunidades, Mercadante dis-
se que serão atendidos “aqueles
que já terminaram o ensino mé-
dio e quiserem ter o ensino técni-
coprofissionalizante”.“Além dis-
so, aqueles que não concluíram o
ensino médio poderão voltar pa-
ra concluí-lo junto com o ensino
médio profissionalizante.”

Medida provisória deve ser
publicada hoje no Diário Ofi-
cial da União com as mudan-
ças, que incluem uma parce-
ria com o Ministério da Justi-
ça, para que presos sejam be-
neficiados pelo Pronatec.

“Se por um lado estamos ex-
pandindo o ensino universitá-
rio, por outro temos de res-
ponder à demanda do ensino
técnico, profissionalizante,
daquele que vai aumentar a
produtividade, a eficiência e a
inovação da indústria e dos se-
tores produtivos brasileiros”,
disse Mercadante, ressaltan-
do que há um “tsunami so-
cial” emergindo e reivindican-
do educação de qualidade.

Leia. Cientistas descobrem
gene da ‘bebedeira’
estadão.com.br/ciencia

Mercadante anuncia ampliação
de programa de ensino técnico

Nova metodologia flagra desmate no Vale do Ribeira

A REPÓRTER VIAJA A CONVITE DA

CONVENÇÃODO CLIMA DA ONU (UNFCCC)
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Em conferência do clima, ministra
brasileira pede doação de países ricos

Rosa Costa / BRASÍLIA

De iniciativa da Associação em
Defesa do Autista (Adefa) e en-
campada pela Comissão de Direi-
to Humanos do Senado (CDH),
os senadores aprovaram projeto
de lei que pune o gestor escolar
ou autoridade competente com
multas de até 20 salários míni-
mos e reclusão de até 12 anos no
caso de discriminação contra
pessoas com transtorno do es-
pectro autista. A proposta vai a
sanção presidencial.

Técnicos do Senado afirmam
que a lei se aplicará, por exem-
plo, se a escola estiver superlota-
da e não houver mais vaga para
acolher o autista. Em caso de
reincidência, o professor ou ges-

tor perderá o cargo por meio
de processo administrativo.

A lei repete e complementa
dispositivo do decreto-lei
2.848, de 1940. Diz ele que
“aplicar qualquer forma de
castigocorporal, ofensa psico-
lógica, tratamento cruel ou de-
gradante à criança ou adoles-
cente com deficiência física,
sensorial, intelectual, mental
ou com transtorno do espec-
tro autista como forma de cor-
reção, disciplina, educação ou
a qualquer outro pretexto será
punido com detenção de 6 me-
ses a 2 anos. Se do fato resultar
lesãocorporal de natureza gra-
ve, a pena será de reclusão de 2
a 4 anos. E de reclusão de 4 a 12
anos no caso de morte”.

Para reforçar a ocupação que co-
meçou no domingo no câmpus
de Perdizes da PUC-SP, alunos
em greve por causa da nomeação
da professora Anna Cintra como
reitora, apesar de ela não ter sido
a mais votada, marcaram para ho-
je um churrasco em frente à rei-
toria. Os organizadores pedem
que sejam trazidas barracas.

Alunos relataram que anteon-
tem funcionários retiraram do-
cumentos da reitoria, o que foi
visto como indício de mudança
para outro câmpus. A Fundação
São Paulo, mantenedora da PUC-
SP, não confirmou a mudança. /
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Impasse. Para Izabella, países em desenvolvimento não deveriam ter de escolher entre lidar com o clima e outros desafios sociais

estadão.com.br

Técnica de fiscalização
detecta corte de no
mínimo 0,2 hectare; blitz
mostra dez desmates em
região de Mata Atlântica

Desmate. Dono de área no Vale do Ribeira foi multado ontem

O texto sobre o segundo período
doProtocolodeKyoto estavasen-
do concluído ontem à noite para
ir para a apreciação dos ministros
presentes na COP do Catar com
ainda uma porção de pontos que
terão de ser decididos pelo seg-
mento de alto nível. Mecanismos
para aumentar a ambição das me-

tas ao longo de sua vigência, deci-
são sobre o chamado hot air (uma
poupança de emissões reduzi-
das), e o próprio período em que
o protocolo vai durar, se até 2017
ou 2020, ainda estão abertos.

Segundoo embaixadorbrasilei-
ro André Corrêa do Lago, um dos
principaisnegociadoresdoPaís,fo-

ram propostas “alternativas cons-
trutivas para resolver os desafios
técnicos”. Além disso, já existiria
uma base para fechar os trabalhos.

Uma das questões complica-
das é o que fazer com o hot air,
uma espécie de poupança de cré-
dito de emissões reduzidas a mais
quepaísesdo lesteeuropeu eRús-
sia têm. Nações como Polônia e
Ucrânia querem poder continuar
usando indiscriminadamente es-
se recurso, o que, para os países
em desenvolvimento e a própria
Europa, compromete a integrida-

de ambiental do acordo. Já a Rús-
sia, queria poder continuar ven-
dendo esses créditos para países
que tenham de fazer reduções.

Em declaração à imprensa, di-
plomatas russos tentaram mini-
mizar a polêmica e disseram que
querem manter a “coerência le-
gal do regime” do Protocolo de
Kyoto, que prevê incentivos pa-
ra quem cumpriu seus compro-
missos. União Europeia, por
exemplo, já disse que dentro do
grupo a Rússia não poderá ven-
der esses créditos. / G.G.

Ambiente. Izabella Teixeira, do Meio Ambiente, eleva tom de cobrança e instiga colegas presentes da COP de Doha, no Catar, a
fazerem investimentos e aprovarem o segundo período do Protocolo de Kyoto; ministra destaca queda do desmatamento no Brasil

Giovana Girardi / DOHA

A ministra do Meio Ambiente
do Brasil, Izabella Teixeira,
elevou ontem o tom de cobran-
ça para os demais ministros
presentes na Conferência do
Clima das Nações Unidas, que
ocorre em Doha (Catar) até o
final da semana. Em uma roda-
da informal convocada pela
presidência da COP para tra-
tar de ambição, ela pediu in-
vestimento dos países desen-
volvidos e transparência no
que estão fazendo.

“Os meios de implementação
paraospaísesemdesenvolvimen-
to são cruciais. Eles estão enfren-
tandomudançasclimáticasessen-
cialmente com seus próprios re-
cursos e não deveriam ser coloca-
dos na situação de ter de escolher
entrelidarcomoclimaoucomou-
tros desafios econômicos e so-
ciais críticos”, disse. Por outro la-
do, complementou, “os meios de
implementação dos países desen-
volvidos para cumprir seus pró-
prios compromissos (de reduzir e
doar) e esforços nacionais tam-
bém não estão claros.”

Logo depois, em plenária aber-
ta aos participantes, solicitou que
os países aprovassem o segundo
período do Protocolo de Kyoto,
quedisseseraprincipaltarefades-
ta COP. “É o nosso maior trunfo
paragarantirumforteregimecon-
tra as mudanças climáticas. É o
que vai garantir a continuidade

deumsistemamultilateral,basea-
do em regras que asseguram a in-
tegridade ambiental de mitigação
dos países desenvolvidos sob o
protocolo”, disse.

Em discurso de oito minutos,
Izabella tentou mostrar os esfor-
ços que o Brasil vem fazendo para
atingir a meta de reduzir as emis-
sões em pelo menos 36% em rela-
ção a um cenário tendencial proje-
tado para as emissões em 2020.
Destacou a redução do desmata-
mento de83% desde 2004 eoutras
açõesrelativasàproteçãodaflores-
ta. Mas reafirmou que, apesar das
ações domésticas, é preciso vir di-
nheiro de fora para manter os pro-
jetos de mitigação e adaptação.

“Esse esforço nacional não eli-
mina nem minimiza a necessida-
de de que a fonte dos financia-
mentos que apoiam as ações de
países em desenvolvimento na
área de mudança climática sejam
os mecanismos de ajuda oficiais
de países desenvolvidos”, disse.

Custo. Para reduzir ainda mais
ataxa de desmatamento e mantê-
la baixa é preciso investir no de-
senvolvimento sustentável da re-
gião. “Cumprir as metas voluntá-
rias, sair do ‘business as usual’,
tem custo. É preciso ter meios de
implementação para fazer e man-
ter essa redução”, disse depois, a
jornalistas brasileiros. “Tem ha-
vido uma inversão da pauta. Os
países desenvolvidos deveriam
estar liderando, mas são os em
desenvolvimento que estão.”

● Crime ambiental

RICARDO VIEGAS
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO
DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE DE SÃO PAULO
“Ele (o proprietário Ildomar
Bonkoski) jamais poderia mexer
aqui, pois, além de ser Mata
Atlântica, ecossistema com
proteção especial, fica na zona
de amortecimento de uma
unidade de conservação.”
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