
%HermesFileInfo:A-18:20110325:

A18 SEXTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2011 O ESTADO DE S. PAULO

E nquanto os flashes dos
fotógrafos eram dire-
cionados às estrelas do
2.º Fórum Mundial de

Sustentabilidade – reunião de
políticos, empresários e ambien-
talistas que começou ontem e
termina amanhã em Manaus –,
como o ator e ex-governador da
Califórnia Arnold Schwarzeneg-
ger e o cineasta James Cameron,
um dos mais respeitados cientis-
tas na área de meio ambiente,
Philip Fearnside, do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia (Inpa), entregava aos jorna-
listas que o reconheciam CDs
com seus trabalhos.

Fearnside foi um dos ganhado-
res do Prêmio Nobel da Paz em
2007, com outros cientistas do
Painel Intergovernamental para
Mudanças Climáticas (IPCC),
que alertavam sobre os riscos do
aquecimento global.

O cientista foi convidado de
Cameron e Schwarzenegger pa-
ra ciceroneá-los ontem em uma
visita à área indígena do Xingu
que deve ser alagada para a hidre-
létrica de Belo Monte. “Fiquei fe-
liz em ser convidado, porque as
estrelas têm os holofotes sobre
elas e, ficando interessadas em
saber exatamente quais os pro-
blemas que podem ocorrer com
o desrespeito ao meio ambiente,
podem transmitir melhor essa
mensagem”, disse.

Para ele, os debates podem
ser importantes. “Mas pode-
riam mesclar as estrelas com
conteúdo. Mas se pelo menos
metade desses 700 empresá-
rios sair daqui com a ideia de
que deve reciclar os dejetos
de suas fábricas e tomar ou-
tras atitudes para não poluir,
já será um ganho”, defendeu.

Respostas. Em entrevista
antes de sua palestra, Schwar-
zenegger fez piada com a cul-
tura brasileira (mais informa-
ções nesta página) e afirmou
que, como o governador, atin-
giu a meta de transformar até
20% da energia da Califórnia
em energia renovável, espe-
cialmente solar. Cameron,
que participou do fórum em
2010, afirmou que “o mais im-
portante é aprender exata-
mente o que está causando
tanto mal ao meio ambiente”.
/ LIÈGE ALBUQUERQUE
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● Uma proposta alternativa ao
texto do deputado Aldo Rebelo,
elaborada por 30 empresas prin-
cipalmente do setor de papel e
celulose e por 34 ONGs ambien-
tais, permite a plantação de euca-
lipto e pínus em topos de morro e
encostas. Consideradas áreas de
preservação permanente (APPs),
os topos de morro e encostas

inclinadas não podem ser desma-
tadas. Mas, segundo o resumo
do documento, as áreas que tive-
ram desmate até 21 de julho de
2008 poderão ser ocupadas por
árvores “lenhosas perenes ou de
ciclo longo, cujo manejo deve
garantir cobertura permanente
do solo e evitar sua erosão nas
encostas”.

Entre os que assinaram a pro-
posta estão as empresas Klabin
e Fibria e as ONGs WWF-Brasil e
Instituto Socioambiental (ISA).
O Greenpeace não aderiu. / AFRA
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permite plantar
pínus em encosta

VENCEDOR DO NOBEL PEGA
CARONA COM ESTRELAS
Cientista foi convidado por Arnold Schwarzenegger e James Cameron
para ciceroneá-los em uma visita à área a ser inundada por Belo Monte
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Mariana Mandelli

O deputado Carlos Giannazi
(PSOL) deve protocolar hoje no
Ministério Público de São Paulo
uma representação cobrando a
Universidade de São Paulo
(USP) a respeito da compra de
diversos terrenos fora dos câm-
pus da instituição.

O documento pede um posi-
cionamento sobre um imóvel na
região da Avenida Paulista, no va-
lor de R$ 3,6 milhões; outro na
Consolação, de R$ 7,4 milhões, e
três unidades de estacionamen-
to na região de Santo Amaro –
duas de quantia equivalente a R$
10,7 milhões e outra de 2,8 mi-
lhões. A USP afirma que ainda
não foi notificada.

Ontem, ocorreu uma audiên-
cia pública na Assembleia Legis-
lativa, com a presença de estu-
dantes, professores e funcioná-
rios, convocada pelo deputado.

Como representante da USP,
compareceu o professor Wan-
derley Messias – o reitor João
Grandino Rodas não participou.
No entanto, após discutir com
manifestantes, Messias deixou a
audiência sem discursar sobre
sua posição.

Rebelo admite rever moratória para
desmatamento no Código Florestal
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DA CALIFÓRNIA
“(As brasileiras) passam
mais de 24 horas sambando,
dariam uma excelente fonte
de energia alternativa.”

Marta Salomon / BRASÍLIA

O microblog do deputado Al-
do Rebelo (PC do B-SP) dá a
temperatura do debate.
“Aqui, a legislação florestal
quer expulsar os agricultores
das várzeas dos rios e fechar a
fronteira agrícola. Comigo,
não, violão...”, tuitou o deputa-
do, escolhido para relatar a
proposta de reforma do Códi-
go Florestal que será levada ao
plenário da Câmara no mês
que vem. Ao Estado, ele adian-
tou que vai rever a proposta de
moratória de cinco anos para
novos desmatamentos.

Nos próximos dias, Rebelo co-
locará no papel uma nova tentati-
va de consenso. Ele acumula cai-
xas de propostas de mudanças
no relatório que aprovou em co-
missão especial da Câmara, em
julho passado. “Tem sugestão de
todos os lados, queixas também,
tanto de ambientalistas como de
produtores”, observou.

Há ainda negociações com o
governo, pressionadas pelo pra-
zo de um decreto presidencial
que passará a autuar produtores
rurais que não cumpriram a legis-
lação ambiental a partir de ju-
nho. Cerca de 90% dos proprietá-
rios rurais estão na ilegalidade.

Algumas ideias do novo relató-
rio vão ganhando forma. Além
de recuar na proposta que impe-
diria qualquer corte de vegeta-
ção nativa por cinco anos, Aldo
Rebelo defende agora que muni-
cípios da Amazônia que dete-
nham mais do que 50% de seu
território protegido por unida-
des de conservação ou terras in-
dígenas poderão ter reduzido o
percentual de reserva legal das
propriedades.

Atualmente, as propriedades
rurais do País têm de manter a
vegetação nativa em um porcen-
tual que varia de 20% a 80% dos
imóveis, além de áreas às mar-
gens de rios e encostas muito in-
clinadas. “Espera-se aqui que eu
ponha um novo ovo de Colombo
em pé”, disse, tragando um cigar-
ro de palha, em uma referência à
façanha do descobridor das Amé-
ricas. O Código Florestal está
em discussão no Congresso há
mais de uma década.

O recuo na proposta da mora-
tória foi sugerido no Twitter an-
tes de o deputado conversar
com o Estado: “A resistência
contra minha proposta de mora-
tória se espalha pela Bahia, To-
cantins, Maranhão e Piauí. O
que é que eu faço?”, escreveu Re-
belo na segunda-feira.

Com sinalização positiva do
governo para as propostas de au-
torizações de novos cortes de ve-
getação dentro dos limites legais
e também para reduzir o porcen-
tual de reserva legal em municí-
pios com muitas áreas protegi-
das, Rebelo também conta com
aval para descontar áreas de pre-
servação permanentes (APPs)

da contabilidade de reserva legal
das propriedades.

Outro ponto acertado não exi-
giria a recuperação da vegetação
nativa de áreas desmatadas de
acordo com a lei em vigor na épo-
ca do corte. Na floresta amazôni-
ca, o porcentual de proteção só
aumentou para 80% em 1996.

Divergência. Os pontos de de-
sacordo ainda são muitos, po-
rém. O relator resiste a abrir
mão da proposta de isentar da
recuperação da vegetação nativa
áreas de até 4 módulos fiscais
(de 20 a 400 hectares, dependen-
do do município), de todas as
propriedades. Na análise do Palá-

cio do Planalto, o efeito da pro-
posta é considerado inaceitável.

Outro ponto de atrito é a nova
proposta do relator de reduzir
pela metade a área de preserva-
ção permanente para produto-
res da agricultura familiar. Com
isso, a proteção ao longo das mar-
gens dos rios de até 10 metros
cairia para 7,5 metros.

Beneficiário de doações de
campanhas de empresas do agro-
negócio, Rebelo tentou se aproxi-
mar dos pequenos produtores
ao aceitar essa proposta da Con-
federação Nacional dos Traba-
lhadores na Agricultura, mas
agravou resistências de ambien-
talistas.
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Ambiente. Relator da proposta de reforma do código, deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP) também defende reduzir porcentual de
reserva legal das propriedades da Amazônia que detenham mais do que 50% de seu território protegido por unidades de conservação

● Sem graça

Verdes. Schwarzenegger (à dir.) e Cameron (à esq.) participam de evento em Manaus
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.




