




Brasil 
punidos pelo 
Ibama por agres-
são ao meio am-
biente e o novo 
código que que-
riam aprovar a 
toque de cai-
xa prevê anis-
tia para mul-
tas impostas a 
desmatadores. 
O benefício se 
estenderia tam-
bém a empresas 
e empresários 
do agronegócio 
que, nas eleições 
do ano passado, 

fizeram pesadas doações a esse bloco 
parlamentar ligado à produção rural. 

"O adiamento é inevitável. É muito 
difícil analisar uma coisa que não tem 
rosto, cara. Essa, na verdade, é uma 
disputa entre Aldo e o PT ", comentou 
o deputado Ricardo Tripoli (PSDB-
SP) no início da noite da quarta-feira. 
Ele se referia ao relatório do deputado 
Aldo Rebelo (PCdoB-SP), que come-
çava a ser criticado por ministros de 
Dilma. 0 grupo que exigia a imediata 
aprovação sabia muito bem o que tinha 
a ganhar ou perder, ao contrário de boa 
parte do plenário. O deputado Paulo Ce-
sar Quartiero (DEM-RR) é um exemplo 
típico. Campeão de infrações, ele foi 
multado em R$ 56 milhões por eliminar 
2,7 mil hectares de vegetação sem au-
torização em Pacaraima (RR), destruir 
outros 323 hectares de vegetação nativa 
e impedir a regeneração em mais 3,5 
mil hectares. Foram duas infrações em 
2005 e mais duas em 2009. Uma de suas 
fazendas, de cinco mil hectares, chegou 
a ser proibida de produzir. Quartiero 
afirma que sofreu perseguição política 
porque foi um dos líderes dos arrozeiros 
na região da reserva indígena Raposa 
Serra do Sol: "O governo fez acusações 
para provocar a nossa saída da área", 
reclama. Ele vendeu o que restou das 
suas terras e benfeitorias e comprou 
11 mil hectares na Ilha de Marajó (PA) 
para criar gado e plantar arroz. 

A alegação de retaliações partidárias 
é corriqueira entre os infratores. O 
senador Ivo Cassol (PP-RO) também 
sofreu multas pesadas entre 2007 e 
2009, período em que era governador 
de Rondônia. Foi acusado de desmatar 
160 hectares em reserva legal sem au-
torização, destruir 352 hectares de flo-
resta nativa e ainda efetuar "corte raso" 
em 2,5 hectares em Área de Proteção 
Permanente (APP). Mas fala em caça às 
bruxas: "Isso foi perseguição do pessoal 
do PT, pois minhas fazendas têm 50% 
de preservação. O setor produtivo não 
pode ser tratado 
como bandido." 
Cassol nega que 
esteja procuran-
do o amparo da 
anistia, ao apoiar 
o texto de Rebe-
lo. "Não quero 
isenção de multa. 
Vou ganhar na 
Justiça."0 sena-
dor e fazendeiro 
Jayme Campos 

presidente da Confederação Nacional 
da Agricultura e uma das principais 
lideranças dos ruralistas no Congresso. 
Multado no ano passado por promover 
desmatamento em uma propriedade 
que recebeu de herança em Tocantins, 
ele afirma que a fazenda "já tinha sido 
aberta" em 1978, enquanto a legislação 
sobre o tema só foi aprovada em 1989: 
"Era um ato jurídico perfeito, que se 
aplicava na época. Por isso, eu agora 
defendo a consolidação das áreas." 
Ele se refere a um dos pontos mais 
polêmicos do novo Código Florestal: o 

(DEM-MT) é outro que se inclui na 
turma dos acossados. Foi multado em 
R$ 5 milhões por quatro infrações im-
postas em 2004 e 2005, todas já arqui-
vadas. E acusado também de promover 
desmatamento em APPs às margens 
de córregos de uma fazenda, a Santa 
Amália. "Quando cheguei lá tudo já 
estava assim, tinha sido desmatado em 
84,85 e 86", diz ele. Campos alega que 
as multas foram anunciadas depois 
de declarações que ele fez contra "a 
truculência" de fiscais. 

O Ibama também pegou o depu-
tado Irajá Abreu (DEM-TO), filho 
da senadora Kátia Abreu (DEM-TO), 

fim da exigência de re-
cuperação de florestas 
em áreas já utilizadas 
para plantio. O relator 
Aldo Rebelo prevê a 
manutenção da área 

como estava em julho de 2008, quando 
o projeto foi apresentado. 

As multas do Ibama não dizem res-
peito apenas a infrações cometidas no 
campo. O deputado Ângelo Agnolin 
(PDT-TO), por exemplo, construiu 
um quiosque numa área de APP, às 
margens do lago que banha a capital 
Palmas. A multa de R$ 5 mil acabou 
sendo anistiada num termo de acordo, 
mas ele não escapou do prejuízo com 
a demolição do bar de 190 metros 
quadrados. Casado com a vice-prefeita 
de Palmas, Edna Agnolin, ele afirma 
que "tudo é uma questão de interpre-
tação", pois "o lago é artificial". Já o 



43 

perceberia outra verdade: as bancadas 
ruralista e governista estavam mistu-
radas. O PT votaria com o governo, 
mas as dissidências no PMDB seriam 
consideráveis. 

Na manhã da quarta-feira 4, o 
presidente da Frente Parlamentar da 
Agricultura, Moreira Mendes (PPS-
RO), acompanhou a bancada estadual 
de Rondônia até o gabinete de Rebelo, 
para entregar-lhe uma comenda da 
Assembleia Legislativa. A vontade 
entre os ruralistas, Rebelo puxou uma 
enorme faca de cozinha, com cabo de 
madeira, e começou a picar o seu fumo 
em rama. Em seguida, entre baforadas, 

mostrou que era um aliado. "Acontece 
um tsunami no Japão e querem culpar 
o agricultor que planta café, cacau, e 
cria gado em Rondônia." Ele vê uma 
conspiração mundial contra o País: 
"Querem bloquear as possibilidades 
de uso do nosso solo, subsolo, recur-
sos hídricos, em benefício do nosso 
desenvolvimento. Como diz certo 
autor, não existe lugar para os pobres 
no banquete da natureza", filosofou o 
comunista Aldo Rebelo. • 
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