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As divergências em torno da re-
forma do Código Florestal brasi-
leiro continuam a menos de cinco
dias para a votação do projeto de
lei na Câmara dos Deputados.
Mesmo após pelo menos duas
reuniões realizadas ontem na
Casa Civil com os demais minis-
térios interessados na questão, o
relator da proposta, Aldo Rebelo
(PCdoB-SP), diz que ainda conti-
nua o impasse em pelo menos
dois pontos do projeto de lei: exi-
gência de reserva legal e concei-
tos de proteção a Áreas de Pre-
servação Permanente (APPs).
“Estamos conversando para re-
solver o impasse com uma reda-
ção da lei que corresponda a opi-
nião comum”, diz Rebelo. Ele

mantem a posição de eliminar a
exigência de reserva legal para
propriedades com até quatro mó-
dulos fiscais — medida que varia
de 20 a 400 hectares dependendo
do município. O governo quer
que a obrigatoriedade seja para
todas as propriedades. “Não es-
tou irredutível nisso”, diz Rebelo.

O relator confirma que apre-
sentará o texto final na próxima
segunda-feira, dia 2, para que a
votação ocorra no máximo na
quarta-feira, dia 4. A questão do
prazo foi alvo de conflito entre
Rebelo e o líder do PT na Câmara
Paulo Teixeira. O líder da banca-
da diz que não vota qualquer al-
teração sobre o Código Florestal
se antes não tiver tempo sufi-
ciente para analisar o texto final
de Aldo Rebelo (PCdoB-SP) que
irá para a votação. Tal posição vai

inclusive de encontro ao líder do
governo na Câmara que conside-
ra que votar a proposta na quar-
ta-feira (4) mesmo que ainda não
se tenha 100% de consenso entre
o executivo e o relator da propos-
ta (ver entrevista ao lado).

Embora otimista com o avan-
ço nas negociações entre o exe-
cutivo e o relator do projeto, Tei-
xeira quer um prazo de pelo me-
nos uma semana para votar o
texto. “Votar na próxima terça-
feira é algo impossível”, diz Tei-
xeira. Para Aldo, se a briga for
por causa de um dia, não fará di-
ferença nenhuma.

Recuo
Embora Rebelo não confirme,
notícias circularam entre am-
bientalistas de que as reuniões na
Casa Civil para selar um acordo

com o deputado teria servido
mais para aumentar as discor-
dâncias. Aldo teria recuado de
acordos firmados com o governo
em alguns pontos como o da con-
ceituação sobre Áreas Consolida-
das em Reserva Legal.

Além disso, Rebelo mantém a
posição de reduzir para 15 me-
tros as APPs nas margens de rios
com até 5 metros, o que desagra-
da o governo. Há a possibilidade
de que o executivo apresente um
substitutivo ao texto de Aldo
caso a matéria não seja votada na
próxima semana.

O representante do partido na
Câmara de Negociação sobre o
Código Florestal, Márcio Macedo
(PT-SE), diz que, se o recuo do
deputado se confirmar, ficará
impossível levar o texto a votação.
Aldo nega que tenha recuado. ■

Texto final do novo Código
Florestal será apresentado dia 2
Projeto tem pelo menos dois impasses: reserva legal e área de preservação permanente (APP)

● A recuperação de reserva
legal desmatada pode ser feita
em biomas de outros estados.

● Cômputo de Área de
Preservação Permanente
no cálculo de Reserva Legal.

● Acordado prazo de um ano,
contados a partir da entrada
em vigor da lei, para adesão de
proprietários de terra a programas
de regularização fundiária.

CONSENSOS

● Obrigatoriedade de reserva legal
para todos os imóveis rurais.
Relator exclui da exigência
propriedades de até quatro módulos
fiscais — o que varia de 20 a 400
hectares de acordo com o município.

● Deputado inclui o cerrado da
amazônia legal na possibilidade
de redução da área de reserva
legal de 80% para 50% para
fins de recuperação. Executivo
não concorda.

● Executivo quer manter as
medidas atuais de 30 metros
para margens de rios com até
5 metros. Deputado reduz de
30 para 15 metros nestes rios.

DESACORDO
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Aldo Rebelo ainda não
fechou 100% de acordo sobre
reforma do código florestal
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ENERGIA

Comissão de Relações Exteriores do
Senado aprova revisão do Tratado de Itaipu
A Comissão de Relações Exteriores do Senado aprovou o projeto que revisa
o Tratado de Itaipu, firmado entre o Brasil e o Paraguai, em que cada um
dos países têm direito de usar 50% da energia gerada pela usina de Itaipu.
Como a demanda do país vizinho é menor, ele vende o excedente ao Brasil.
A revisão determina um reajuste de US$ 120 milhões para US$ 360 milhões
na taxa anual de cessão paga ao Paraguai pela energia não usada.

MATERIA-PRIMA

Brasil ofertará 174 blocos, em terra e
no mar, para a exploração de petróleo e gás
O governo brasileiro ofertará para companhias petroleiras, em setembro,
174 blocos em terra e no mar para exploração de petróleo e gás, informou
o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Os blocos, que não incluem
o pré-sal, fazem parte da 11ª rodada de licitações da Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que foi aprovada ontem
pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).
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“Estamos conversando
para resolver o
impasse com uma
redação da lei que
corresponda a
opinião comum

Aldo Rebelo
Relator do projeto do
novo código florestal
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