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Vídeo. Entenda as mudanças
no Código Florestal

tv.estadão.com.br/videos

PLANETA

Célula-tronco brasileira não representa o País

Filhote de zebra nascida no zoológico do Bronx,
em Nova York: quando nascem, as zebras têm
listras marrons, que vão se tornando mais
escuras à medida que o animal envelhece.

PEQUENA NOTÁVEL

Leia. Nível do oceano se eleva
mais rápido que o previsto

estadão.com.br/planeta

✽
Bastidores: Marta Salomon

Governo faz
pressão para
mudar texto
do Código
Proposta que será votada hoje concede
anistia a produtor que desmatou até 2008

A o final de mais uma rodada de negocia-
ção ontem à noite no Palácio do Planal-
to, o relator da reforma do Código Flo-
restal, Aldo Rebelo (PC do B-SP), vol-

tou a comparar seu texto à imagem de um vestido
de noiva, que passava por novos ajustes. Ele lan-
çou a imagem em manifestações públicas para
mostrar sua disposição de um acordo com o go-
verno em termos bem diferentes daqueles que
havia conseguido aprovar em comissão especial
da Câmara dos Deputados, em julho de 2010.

Apesar de usar metáforas de um casamento, o
cenário das negociações travadas sobretudo nos
últimos três meses foi de uma guerra entre pro-
postas de ambientalistas e ruralistas, com o rela-
tor oscilando entre os grupos. A proposta de Re-
belo foi sendo desconstruída à medida que avan-

çava um acordo dentro do governo, conduzido
pelo ministro Antonio Palocci (Casa Civil).

Em linhas gerais, o acordo depois imposto a
Rebelo – e em grande parte aceito por ele – não é
um horror nem para ruralistas nem para ambien-
talistas, embora defensores de ambas as bandei-
ras se digam insatisfeitos. O resultado mais ime-
diato da votação de um suposto texto de acordo
será a suspensão de multas a que os proprietários
rurais ficariam sujeitos a partir do mês que vem,
caso não se comprometessem a regularizar a si-
tuação ambiental de seus imóveis.

O atual Código Florestal cobra a manutenção
de vegetação nativa em uma parcela que varia de
20% a 80% das propriedades, dependendo do bio-
ma, a título de reserva legal. Determina também a
preservação da vegetação nativa às margens dos
rios e nas encostas. Calcula-se que mais de 90%
dos produtores rurais não cumpram a legislação.

A reforma do Código Florestal em negociação
até ontem à noite promete levar a maior parte
dos produtores à legalidade. A começar por per-
mitir que a área de preservação permanente seja
descontada do porcentual de reserva legal. De-
pois, por não cobrar integralmente a recuperação
das Áreas de Preservação Permanentes (APPs)
nem de reserva legal. A recuperação da vegetação

às margens de rios mais estreitos é reduzida a 15
metros, e pelo menos os produtores da agricultu-
ra familiar ficarão livres da obrigação de recupe-
rar a reserva legal.

Resta saber o resultado do embate em plená-
rio. A imagem de vestido de noiva tão propalada

por Aldo Rebelo dificilmente se refletirá nas gale-
rias, que ruralistas e ambientalistas prometem
lotar.

✽

É JORNALISTA

BRASÍLIA

Por 399 votos a favor e apenas
18 contra, a Câmara aprovou
ontem à noite a votação em
regime de urgência do Código
Florestal. Apenas o PV e o
PSOL encaminharam voto
contrário. O PT, que passou o
dia inteiro ameaçando votar
contra a urgência, capitulou
no final da noite e acompa-
nhou o voto da maioria.

Diante do placar folgado, a
expectativa é que o Código
Florestal seja aprovado hoje
sem dificuldades e com a con-
cessão da anistia para quem
desmatou ilegalmente as pro-
priedades de até quatro módu-
los fiscais – entre 20 e 400 hec-
tares, dependente do municí-
pio – até julho de 2008.

“Nós queremos votar o no-
vo Código depois que o rela-
tor aceitar as propostas do go-
verno”, argumentou o líder
do PT, deputado Paulo Teixei-
ra (SP), ao justificar o recuo
do partido. Uma das mudan-
ças que deverá ser feita pelo
relator do projeto, deputado
Aldo Rebelo (PC do B-SP), diz
respeito ao tamanho das
Áreas de Preservação Perma-
nente (APP’s).

Na versão que deverá ser vo-
tada hoje, a regra de proteção
de 30 metros de vegetação –
nas margens de rios mais es-
treitos – só precisará ser res-
peitada nas propriedades
com mais de quatro módulos.

Com isso, Rebelo atende
parte das reivindicações dos
pequenos produtores rurais,
dando discurso para o PT vo-
tar a favor do novo Código. A
concessão de anistia para

quem desmatou ilegalmente as
propriedades de até quatro mó-
dulos será mantida no texto de
Rebelo.

Planalto. Restavam ontem ain-
da outros pontos de discordân-
cia entre Rebelo e o governo, co-
mo a liberação genérica do culti-
vo de alimentos em áreas prote-
gidas, classificado como “objeto
de interesse social”.

Ontem à noite, Rebelo foi cha-
mado ao Planalto para uma nova
rodada de negociações com o mi-
nistro Luiz Sérgio (Relações Ins-
titucionais) e o líder do governo
na Câmara, Cândido Vaccarezza
(PT-SP). O governo esperava no-
vos ajustes na proposta apresen-
tada na véspera, antes da vota-
ção prevista para ocorrer hoje.

Encerrada a reunião, o gover-
no ainda apostava em um acor-
do. “Estamos perto de chegar a
um acordo. O governo foi proati-
vo. Teve iniciativa de apresentar
propostas e cedeu em vários pon-
tos para facilitar as negocia-
ções”, resumiu Vaccarezza.

Rebelo, então, sinalizou que fa-
ria novos ajustes em sua propos-
ta até hoje. “Houve uma prova
do vestido de noiva e mostrou-
se que precisava de um novo ajus-
te para chegarmos a uma peça
para votação.”

Mobilização. A movimentação
no Planalto do Planalto come-
çou cedo. O ministro-chefe da
Casa Civil, Antonio Palocci, reu-
niu-se com a ex-candidata do PV
à Presidência, Marina Silva, e re-
presentantes de ONGs. Em se-
guida, o governo passou a mano-
brar politicamente para avançar
num acordo e evitar um embate
em plenário.

A bancada ruralista, reunida
pela manhã em uma casa do La-
go Sul, se articulou com o presi-
dente da Câmara, deputado Mar-
co Maia (PT-RS), e pressionou
para que os parlamentares apro-
vassem ontem à noite um reque-
rimento de urgência, para evitar
um novo adiamento na votação.

Apesar de a base aliada do Pla-
nalto também incluir a Frente
Parlamentar da Agropecuária,

só os petistas defendiam ontem
que não fosse aprovada a flexibi-
lização na recuperação da mata
nativa em todas as proprieda-
des. O governo quer evitar que a
presidente Dilma Rousseff recor-
ra a veto de parte da reforma.

O novo texto de Rebelo expôs
as divergências também no go-
verno. “Quero um texto de con-
vergência. Essa proposta do Al-
do está distante da proposta do
governo”, disse a ministra do
Meio Ambiente, Izabella Teixei-
ra. “A proposta do Aldo é boa”,
afirmou o ministro da Agricultu-
ra, Wagner Rossi. / TÂNIA

MONTEIRO, EUGÊNIA LOPES, DENISE

MADUEÑO e MARTA SALOMON

ED FERREIRA/AE

VALDIR COLATTO
DEPUTADO FEDERAL (PMDB-SC)
“Queremos que se respeite a área
agrícola consolidada.”

GREENPEACE
ONG AMBIENTALISTA
“Congresso desliga a motossera”
(em faixa em frente ao
Congresso, que depois foi
retirada pelos seguranças)

JULIE LARSEN MAHER/AP

Imagem de vestido
de noiva contrasta
com clima de guerra

Tensão. Izabella Teixeira conversa com o deputado Arlindo Chinaglia em reunião do PT

estadão.com.br

Alexandre Gonçalves

A primeira linhagem brasileira
de células-tronco embrionárias
tem pouca afinidade genética
com a população do País. É o que
mostra um estudo publicado na
revista Cell Transplantation.

Cientistas responsáveis pela
criação da linhagem nacional ar-
gumentam que a falta de compa-
tibilidade genética pode limitar

o uso em eventuais terapias. Eles
sublinham a necessidade de no-
vas linhagens obtidas de em-
briões oriundos de comunida-
des mais miscigenadas.

A equipe de Lygia da Veiga Pe-
reira, do Instituto de Biociências
da Universidade de São Paulo
(USP), avaliou a compatibilida-
de da linhagem brasileira – bati-
zada de BR-1 e criada em 2008 –
com as amostras do Registro Na-

cional de Doadores de Medula
Óssea (Redome), um banco de
dados com registros de mais de
um milhão de pessoas que ofere-
ce uma boa ideia da variabilida-
de genética no País.

O estudo não identificou qual-
quer compatibilidade entre a li-
nhagem nacional de células-
tronco embrionárias e a amostra
do Redome. Linhagens dos Esta-
dos Unidos e de Cingapura apre-

sentaram maior correspondên-
cia com a população brasileira.

Lygia explica que os embriões
utilizados na criação da BR-1 vie-
ram de clínicas particulares de
reprodução assistida. Normal-
mente, casais que procuram tais
clínicas possuem uma situação
econômica confortável e ascen-
dência europeia, o que restringe
muito a representatividade gené-
tica da linhagem.

No trabalho da Cell Transplan-
tation, os cientistas utilizaram o
exame HLA, que avalia as carac-
terísticas e a compatibilidade de
determinadas proteínas na mem-
brana celular. Uma eventual in-
compatibilidade entre o tecido
transplantado e o organismo do
receptor pode desencadear um
processo de rejeição grave.

O mesmo método é usado,
por exemplo, antes de transplan-
tes de rim. “Ainda não sabemos a
resposta do sistema imunológi-
co ao transplante de CTEs”,

aponta Lygia. “Em breve, com a
publicação dos resultados dos
testes realizados pela Geron (pri-
meira empresa a testar terapias
com CTEs em humanos), sabere-
mos.”

Os serviços de reprodução as-
sistida públicos não costumam
produzir embriões excedentes.
Todos são implantados. Para
Lygia, seria conveniente mudar
a prática. Ela não descarta a cria-
ção, no futuro, de bancos de li-
nhagens de células-tronco em-
brionárias análogos ao Redome.
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● Embate

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A22.




