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Ambiente. Pela proposta do Planalto, que ainda não tem aval da equipe econômica e visa a um acordo para a votação da reforma do
Código Florestal, dívida dos produtores rurais – estimada em R$ 80 bilhões – poderia ser reduzida em até 70%, recuperando 430 mil km²

Governo propõe reduzir dívida agrícola
de quem recuperar área de proteção
PATRICK MAKAREM/IBAMA-9/8/2010

Marta Salomon / BRASÍLIA

Em mais uma tentativa de fechar um acordo para a votação
dareformadoCódigoFlorestal,
o governo acenou ontem com a
redução substancial da dívida
agrícola para o produtor rural
que recuperar Áreas de Preservação Permanente (APPs) em
margens de rios e encostas.
Projeções feitas pelo Ministério do Meio Ambiente as quais o
Estado teve acesso mostram
que a dívida dos produtores rurais, estimada em R$ 80 bilhões,
poderia ser reduzida em até 70%
pelo mecanismo proposto.
Oestímulofinanceiroseriacalculado com base em redução de
emissões de gases de efeito estufa. A cada tonelada de carbono
“poupada” com o replantio de
áreas, o produtor ganharia cerca
de R$ 17.Estima-se que cada hectarereplantadorepresenteocorte de 90 toneladas de carbono.
Com essa proposta, que ainda
nãotemoavalfinaldaequipeeconômica, poderia ser viabilizada a
recuperação de cerca de 430 mil
quilômetrosquadradosdeAPPs.
“Estamos procurando consolidar uma posição que contemple a dos ambientalistas, da base
e do governo. Acho possível chegar a um acordo”, disse o líder do
governo, Cândido Vacarezza
(PT-SP).“Quemapostaremconfronto, vai perder”, afirmou. Os
líderespartidáriossereúnemhoje, às 12 horas, para decidir se o
Código será votado hoje ou não.
“Vamos sentir o quadro.”
A votação da reforma do Código Florestal foi suspensa na quarta-feira passada por sugestão de

OS ‘NÓS’ DO CÓDIGO
●

Reserva legal

O governo aceita que produtores da agricultura familiar fiquem dispensados de recuperar
a vegetação nativa cortada em
suas propriedades. Ruralistas
defendem a extensão do benefício a todas as propriedades, em
uma área de até 4 módulos fiscais (entre 20 e 400 hectares).
A alternativa em estudo é incluir
cooperativados no benefício.
● Área de Preservação
Permanente (APP)

Novo obstáculo nas negociações trata das áreas às margens de rios mais largos. O Código exige proteção até 500 metros de cada margem. O governo sinaliza que pode aceitar a
recuperação de 100 metros em
áreas já desmatadas, além das
situações de utilidade pública e
baixo impacto ambiental.

Corte de árvores. Área de 300 hectares desmatada ilegalmente na Florestal Amazônica, no município de Portel, no Pará
líderes governistas, diante uma
derrota iminente da proposta de
acordo negociada pelo Planalto.
Na ocasião, eram dois os pontos de divergência. O primeiro
deles tratava de benefício a pequenos produtores, que poderiam ficar isentos de recuperar a
reserva legal de suas propriedades, segundo proposta do relator Aldo Rebelo (PC do B-SP).
O governo insistia em que o
benefício deveria ficar restrito a
produtores da agricultura familiar, mas faltou aval da base de
apoioda presidenteDilma Rous-

seffno Congresso.Comoantecipou o Estado na sexta-feira, o
governocedeue ampliouo benefício aos proprietários em área
de até 4 módulos fiscais (entre
20 e400 hectares), desde que sejam cooperativados.
● Advertência

O relator Aldo Rebelo (PC do B)
disse que, se não houvesse
recuos por parte do governo,
o plenário da Câmara votaria a
proposta da semana passada.

O segundo ponto de discórdia
na quarta passada era a recuperação das APPs às margens de rios
mais largos. O governo apresentou, então, uma nova proposta.
Nos rios onde a APP seja superior
a200metros,osprodutoresrurais
que tiverem desmatado terão de
recuperarpelomenos100metros.
Há ainda mais uma exceção
contempladapelamaisnovapropostadogoverno.Quandoaspropriedades da agricultura familiar
forem ocupadas integralmente
nasfaixasde preservação permanente, a recuperação da APP po-

derá ser reduzida a 30 metros.
A ministra do Meio Ambiente,
Izabella Teixeira, acredita que é
possível um acordo para a votação sem aquebra de compromissos assumidos por Dilma. Na
campanha eleitoral, a então candidata se comprometeu a vetar a
redução de áreas de reserva legal
e de preservação permanente.
Acordo. “Estamos engajados
em viabilizar uma alternativa legitimada por uma presidente
eleita com 56 milhões de votos.
O meio ambiente e o desenvolvi-

mentoeconômicocomsustentabilidade são prioridades do governo”, disse a ministra.
A proposta do governo mantémaexigênciademanteravegetação nativa às margens de rios e
em parcela da propriedade que
varia de 20% a 80%, de acordo
com o bioma.
Abre também caminho para
que a maioria dos produtores ruraisregularizeasituaçãoambiental de seus imóveis, ao estabelecer situações em que a ocupação
dasÁreas dePreservação Permanente e de reserva legal é aceita.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A16.

Governo quer São Paulo
sem sacolinhas até 2012
Alckmin assina protocolo
com supermercados para
retirar de circulação
sacolas plásticas
derivadas de petróleo
Andrea Vialli

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), assinou
ontem um protocolo de intenções com a Associação Paulista

de Supermercados (Apas) para
retirar de circulação até 2012 as
sacolasplásticasdescartáveisderivadas do petróleo. Pelo acordo, voluntário, os supermercados deixam de fornecer as sacolasgratuitamenteepassam aoferecer outras alternativas para o
transporte das compras.
Oobjetivo da medida é tirar de
circulação cerca de 2,5 bilhões
desacolinhas quehojesãodistribuídas mensalmente em todo o
Estado. Muitas são descartadas

de maneira incorreta e acabam
entupindo bueiros e dificultando a drenagem urbana, agravando o problema de enchentes.
Tambémsãodanosasàvidamarinha, pois podem ser engolidas
por animais ou asfixiá-los.
“Não é obrigatório. Queremos estimular uma cultura de
sustentabilidade nos supermercados”, disse Alckmin, após assinar o protocolo, na abertura do
27.º Congresso de Gestão e Feira
Internacional de Negócios em
Supermercados, na capital. Os
donos de supermercados agora
terão seis meses para fazer campanhas de estímulo à mudança
de hábito do consumidor.
Na prática, os lojistas deverão
incentivar alternativas como o

usode sacolasretornáveis, carrinhos de feira e caixas de papelão
para o transporte das compras.
Se optar pela sacola descartável,
o consumidor terá de pagar pela
versão biodegradável, feita de
amido de milho, que estará disponível para vendas nos supermercados por cerca de R$ 0,20.
Segundo o secretário de Meio
Ambiente, Bruno Covas, a medidapropõeumamudançadeatitude.“Esperamosumagrande adesão.Em Jundiaí, quejá tomouessa iniciativa, no primeiro mês
houve a adesão de 75% dos consumidores. A própria população
cobrou dos supermercados que
ficaram de fora e, hoje, 95% das
pessoas aderiram”, disse. Em oitomeses,segundoCovas,480to-

● Guerra ao plástico

59

sacolas por mês é quanto cada
paulista leva para casa

R$ 11

é o gasto que o consumidor terá
por mês com a compra de sacola
biodegradável, diz o sindicato

neladas de plástico deixaram de
ir para os aterros.
Reação. A restrição do uso das
sacolasdesagradouaostrabalhadores da indústria química e dos
plásticos.Manifestantesrecebe-

ram o governador Geraldo Alckmin, na abertura do congresso,
com faixas e cartazes em que criticavam a medida.
Segundo Lourival Pereira,
coordenador de saúde e meio
ambiente do Sindicato dos TrabalhadoresQuímicose Plásticos
de São Paulo e Região, o fim das
sacolas pode resultar na perda
de 20 mil empregos só na Grande São Paulo. “Elegeram a sacola
plástica como a vilã ambiental.
Não é verdade: a sacola pode ser
recolhida e reciclada.” Para ele, a
medida penaliza o consumidor,
que terá de pagar por sacos para
disporolixo.“Aquestãoambientalestá sendo usada como fachada para reduzir os custos dos
grandes supermercados.”
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