
●●● Um bebê em fase termi-
nal cujo destino deveria ser de-
cididopelos médicos, e nãope-
los pais, por ordem da Justiça,
morreu ontem em Liverpool.
Luke Winston-Jones tinha a
síndrome de Edwards (presen-
ça de um cromossomo a mais
nopar 18), que causa deforma-
ções edeficiências renais e car-
díacas. O caso foi à Justiça por
divergência entre o hospital e
a mãe sobre o tratamento. EFE

●●● A Estação Espacial Inter-
nacional (ISS) desceu 7 km de
sua órbita normal, em conse-
qüênciadeuma forte tempesta-
de magnética. Essas tempesta-
des sãoperturbações do campo
magnéticodaTerraqueaconte-
cem devido à interação deste
com o vento originário da co-
roado Sol. O fenômeno provo-
ca as auroras boreais, prejudica
transmissões de rádio e influi
até na saúde das pessoas. EFE

●●● No dia do seu aniversá-
rio, o compositor Paulinho da
Viola, de 62 anos, recebeu al-
ta do Hospital Copa D’Or, no
Rio, onde estava internado
desde quarta após uma arrit-
mia. Já o ator Jorge Dória, de
83 anos, voltou para a UTI do
Barra D’Or. Os médicos des-
cobriram uma expansão de
um hematoma intracerebral
que causou queda do nível de
consciência do paciente.
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Os acusados de crimes ambien-
tais no Pará processados pela
Justiça Federal encontraram
uma saída esperta para tentar es-
capar de eventuais condena-
ções, apostando na impunida-
de: em 64% dos processos, eles
fogem da intimação judicial co-
mo o diabo foge da cruz, dri-
blam os oficiais de justiça e ra-
ramente são localizados. Em
um estudo feito em 55 proces-

sos na Justiça Federal em Be-
lém pelos pesquisadores do Ins-
tituto do Homem e Meio Am-
biente da Amazônia (Imazon),
Paulo Barreto e Brenda Brito, a
conclusão deles foi de que a cul-
tura da impunidade só vai mu-
dar se houver maior agilidade
na localização dos acusados e
na decisão dos juízes.

Segundo os pesquisadores, o
Ministério Público Federal
(MPF) também precisa ser mais
rigoroso e menos condescenden-
te com os infratores. Na maioria
dos casos, o MPF pede que even-
tual condenação seja transforma-
da em prestação de serviços à co-

munidade ou doação de cestas bá-
sicas. Menos que uma punição,
um verdadeiro prêmio aos preda-
dores da floresta amazônica.

Entre os 55 processos pesqui-
sados, apenas um foi concluí-
do: o infrator aceitou fazer acor-
do para evitar a condenação e
cumpriu o que foi estabelecido.
A fiscalização dos crimes am-
bientais avançou, segundo en-
tendimento de Barreto e Bren-
da. O Ibama melhorou seu de-
sempenho no combate aos cri-
minosos, a polícia também está
mais ágil, mas o MPF ainda é tí-
mido nesse combate.

VARA ESPECÍFICA
Hoje, a Justiça Federal paraen-
se se defronta com dificulda-
des como o número reduzido
de juízes para julgar causas di-
versas, não havendo sequer
uma vara específica para jul-
gar questões que envolvam
desmatamento e queimadas ile-
gais, assalto à biodiversidade
da floresta, tráfico de animais
e poluição de rios provocada
por atividade mineral.

Para que os acusados sejam
punidos, os responsáveis pelo
estudo sugerem a criação de
mais comarcas da Justiça Fe-
deral no interior do Pará. “A
impunidade no setor florestal,
além de gerar o descrédito das
instituições envolvidas, favo-
recerá empresas ilegais que
destroem florestas, geram de-
semprego no médio prazo e
concorrem deslealmente com
empresas sérias”, afirmam os
pesquisadores.

Como a pesquisa, para am-
bos, apenas começou, a próxi-
ma etapa é verificar se a estrutu-
ra jurídica do Ibama é capaz de
acompanhar o andamento das
notificações e cobrar providên-
cias da Justiça.

FANTASMAS
Alguns juízes federais, como
Rubens Rollo D’Oliveira, ad-

mitem as dificuldades da Justi-
ça para encontrar e punir os
culpados por tantos crimes am-
bientais que estão contribuin-
do para devastar a Amazônia,
especialmente as florestas pa-
raenses.

O problema é que muitos
empresários de outros Esta-
dos se instalam no Pará, fun-
dam empresas fantasmas e co-

locam pessoas humildes co-
mo sócias, passando a
atuar por procuração. Há
madeireiro que paga R$
100,00 para uma pessoa
dar um nome e abrir uma
firma na junta comercial.
Quando a Justiça vai atrás
da responsabilidade crimi-
nal, não consegue nem en-
contrar essa pessoa. ●

SNACK – Retirada do mercado
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CIDADANIA

A segunda edição do Troféu Ra-
ça Negra, realizada pela Afro-
bras, a Sociedade Afro-Brasilei-
ra de Desenvolvimento Sócio-
Cultural, marcou os 450 anos da
cidade de São Paulo e lembra o
Dia Nacional da Consciência Ne-
gra, a ser comemorado na sema-
na que vem, no dia 20. Na noite
de ontem, a cerimônia de entrega
do prêmio movimentou a Sala
São Paulo.

A premiação foi criada em
2000, comemorando os 500 anos
de Descobrimento do País. Na-
quele ano compareceram ao Tea-
tro Municipal de São Paulo cerca
de 2 mil pessoas.

Diversas personalidades foram
homenageadasontem, comoogo-
vernador do Estado, Geraldo Al-
ckmin, a primeira-dama, LuAlck-
min, o empresário José Roberto
Marinho e os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), Mar-
co Aurélio Mello e Joaquim Bar-
bosa, entre outros.

A procuradora-geral do Traba-

lho, Sandra Lia Simón, foi
uma das personalidades a rece-
ber oTroféu Raça Negra na ca-
tegoria Contribuição à Temáti-
ca do Negro, recém-criada. O
Ministério Público do Traba-
lho se destaca pela atuação no
combate à discriminação em
vários segmentos, entre os
quais trabalhadores negros.

Entre as homenagens póstu-
mas, destacou-se a menção a
Flávio Sant’Ana, de 28 anos,
dentista morto pela polícia em
fevereiro. Seu pai, Jonas Sant’
Ana, representou a família.

Seriam premiadas ontem
personalidades em 15 catego-
rias, em grande parte pessoas
que se destacaram em segmen-
tos culturais, como teatro, ci-
nema, música, literatura, dan-
ça, televisão, artes plásticas,
além de atletas.

A escolha dos candidatos
foi feita por meio de cartas en-
viadas por leitores que recorta-
ram cupons encontrados na re-
vista Raça Brasil e por meio
de voto popular também pelo
site da sociedade.●
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A Pepsico do Brasil determi-
nou o recolhimento do merca-
do do salgadinho Festa Snack
em razão de um erro na im-
pressão das embalagens. Al-
guns lotes do produto infor-
mavam a ausência de glúten,
mas ele contém a substância.

O diretor de fiscalização
do Procon-SP, Sergio Gian-
nella, diz que o trabalho do ór-
gão, em situações como essa,
é notificar a empresa. “Va-
mos verificar se estão fazen-
do a divulgação conforme o
artigo 10 do Código de Defe-
sa do Consumidor, isto é, se
estão divulgando nos meios
de comunicação de grande cir-
culação. E também conferir
se o produto ainda está em cir-
culação no mercado”, decla-

rou. De acordo com o diretor,
o consumidor e o vendedor
devem ficar atentos e devol-
ver o produto.

Segundo a endocrinologis-
ta Marise Tinoco, o consumo
de um pacote de salgadinho
com glúten por uma pessoa
sensível à substância não che-
ga a ser um risco. “Ela vai
sentir um mal-estar”, explica.

Se o glúten for consumido
em escala maior, no entanto,
essa sensibilidade pode pro-
vocar alergia, gases, dores ab-

dominais e diarréia.

FALHA NA COMUNICAÇÃO
A Pepsico do Brasil, dona
da Elma Chips, comunicou
que o erro decorreu de um
problema de comunicação
interna na fábrica que pro-
duziu uma informação dú-
bia. Eles contaram que a
frase “não contém glúten”
é inserida no momento do
empacotamento do produ-
to, junto com o prazo de va-
lidade. De acordo com a
empresa, a retirada do mer-
cado de todas as embala-
gens equivocadas já foi de-
terminada, assim como a
substituição por novas
com a informação correta.

Os lotes com problema
são os que têm vencimento
em 20 e 27 de dezembro
deste ano e 3, 10 e 17 de ja-
neiro de 2005. O Departa-
mento de Proteção e Defe-
sa do Consumidor afirmou
ontem que ainda não havia
recebido reclamações. ●

Hidrelétricas
causam êxodo
de ilhéus do
Rio Paraná

TROFÉU – Entre os homenageados, o governador Geraldo Alckmin

IMPUNIDADE – Acusados de crimes ambientais no Pará despistam a Justiça e escapam das intimações

CIÊNCIA

SEVILHA

Um grupo de aproximadamente
cem cientistas criou ontem na Es-
panha a Rede Européia de Pes-
quisadores de Células-Tronco,
que pretende assumir a vanguar-
da dos estudos na área e superar
os Estados Unidos, bem como in-
fluir nas decisões da União Euro-
péia (UE) sobre o assunto.

O pesquisador espanhol Ber-
nat Soria foi escolhido presiden-
te e a sueca Outi Hovatta e o is-
raelense Benjamin Reubinoff se-
rão os vice-presidentes da rede.
Foi formado também um Comitê
Executivo com oito cientistas da
Espanha, do Reino Unido, de Is-
rael, da França e da Suécia.

Em entrevista, Soria disse que
a rede será aberta a todos os paí-
ses europeus e que um de seus ob-
jetivos é influir nas decisões do
Parlamento para que “a medici-
na regenerativa se torne uma das
metas de sua política”. E comple-
tou: “Precisamos participar das
iniciativas que existem no mun-
do, estabelecer critérios éticos e
regular a colaboração técnica.”

As células-tronco são conside-
radas uma grande promessa pa-
ra a regeneração de tecidos e tra-
tamento de doenças degenerati-
vas, como diabete e Alzheimer,
porque podem dar origem a
qualquer célula do organismo.
A pesquisa é polêmica, entretan-
to, porque envolve a destruição
de embriões humanos. A extra-
ção é feita no estágio chamado
blastocisto.

Segundo Soria, a indefinição
dos EUA diante dessa linha de
pesquisa pode ser uma oportuni-
dade para que a ciência européia
tome a frente nas pesquisas. O
governo americano proíbe o fi-
nanciamento federal desse tipo
de pesquisa. ● EFE

Consumo do produto
por pessoa sensível
à substância pode
causar mal-estar

PORTO RICO (PR)

As Usinas Hidrelétricas de Itaipu,
construída nos anos 80, e Sérgio
Motta, na décadade90, estão cau-
sando grande êxodo dos ilhéus do
Rio Paraná no trechoque delimita
São Paulo, Mato Grosso do Sul e
Paraná, emrazão da drástica dimi-
nuição da quantidade de peixes.

A redução das cheias impede o
transbordamento das águas para o
“varjão do Paraná”, planície de
inundação que avança até 4 quilô-
metros margem adentro. Nessa
faixa são depositados os ovos das
grandes espécies na piracema, de
dezembro a março. Há sete anos
não ocorre o fenômeno. A altera-
ção artificial do nível das águas,
associada ao represamento, está
causando tambémaerosãodecen-
tenas de quilômetros de margens.

A fuga dos ilhéus acentuou-se
a partir de 2002, quando decisão
judicial impediu a manutenção,
pelos pescadores, de lavouras de
subsistência. Hoje dezenas de fa-
mílias de ex-ilhéus engrossam o
Movimento dos Sem-Terra
(MST) e a periferia das maiores
cidades do noroeste do Paraná.

Os 230 quilômetros do Rio Pa-
raná entre o início do reservatório
de Itaipu, em Guaíra (PR), e a bar-
ragem da Sérgio Motta, em Rosa-
na (SP), representam o último tre-
cho que conserva as característi-
cas originais, segundo o professor
Horácio Ferreira Jr., da Universi-
dade Estadual de Maringá. “É a
únicaáreaque ainda temágua cor-
rente e por isso sua importância
para a biodiversidade é enorme.”

Desde2001, oMinistérioPúbli-
co do Paraná e Ministério Público
Federal movem ações civis con-
tra o Ibama e a Cesp. Pedem que
a Cesp seja obrigada a levar em
conta operíodo das cheias no pro-
cesso de abertura e fechamento
das comportas, hoje sujeito, se-
gundoadenúncia, apenas à neces-
sidade de geração de energia. A
Cespe o Ibama alegam que a acu-
sação é inverídica, pois a Sérgio
Motta é operada num sistema em
que todo acréscimode volumepa-
ra o ladode cima transborda igual-
mente para baixo, mantendo o ní-
vel ao longo do rio. ● Fábio Cava-
zotti, especial para o Estado
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