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Área a ser recuperada é
três vezes o Estado de SP
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Diego Zanchetta

A Câmara Municipal de São Pau-
lo não conseguiu transformar
em lei municipal o acordo entre
governo do Estado e donos de
supermercados que prevê o fim
das sacolas plásticas a partir do
ano que vem.

Na tentativa de criar uma legis-
lação municipal que pudesse ofi-
cializar a mudança, a base gover-
nista do prefeito Gilberto Kas-
sab (PSD) foi atropelada pelo
grupo de vereadores que fez o
lobby em favor das indústrias e
dos sindicatos ligados à produ-
ção de plástico.

O projeto proposto pelas lide-
ranças da Casa colocava como li-
mite para o fim da distribuição
das sacolinhas o dia 31 de dezem-
bro de 2011 – no acordo do Esta-
do com os empresários do setor

de supermercados, constou o
dia 25 de janeiro de 2012 como
prazo para a substituição volun-
tária. Na proposta dos vereado-
res era vedada ainda a venda das
sacolas por R$ 0,19, ao contrário
do que prevê o acordo assinado
na segunda-feira pelo governa-
dor Geraldo Alckmin (PSDB).

Durante mais de três horas, o
vereador Francisco Chagas (PT)
foi o porta-voz em defesa das sa-
colinhas plásticas. Ele conse-
guiu o apoio dos colegas Milton

Leite (DEM), Wadih Mutran
(PP) e Aurélio Miguel (PR) para
obstruir a sessão.

“Não existe nenhum estudo
conclusivo sobre a nocividade
das sacolas plásticas. As sacolas
de pano, sim, representam um
risco enorme de contaminação
para as pessoas”, argumentou
Chagas, que é ligado ao Sindica-
to dos Químicos.

No plenário da Câmara, cerca
de cem pessoas faziam uma ma-
nifestação contra o fim das saco-

linhas. O projeto em discus-
são seria votado em segunda
discussão e seguiria para a san-
ção do Executivo. “Eu não
consigo entender o motivo de
a Câmara se preocupar tanto
com as sacolinhas de uma ho-
ra para a outra”, bradou Mu-
tran (PP), vereador mais anti-
go da Casa, com mandato des-
de 1988.

Garrafas PET. O presidente
da Câmara, José Police Neto
(sem partido), chegou a abrir
três sessões extraordinárias
para tentar votar o texto, mas
não teve sucesso. “Sou a favor
do projeto, desde que seja in-
cluída também a substituição
das garrafas PET”, justificou
Aurélio Miguel.

Foi a segunda vez em me-
nos de um ano que os vereado-
res tentam e não conseguem
votar um prazo para o fim das
sacolinhas. No final de 2010,
um projeto do ex-vereador e
atual deputado estadual Car-
los Alberto Bezerra Júnior
(PSDB) também acabou pen-
dente de votação, após pres-
são de sindicatos ligados às
empresas que produzem saco-
linhas.

Agora não existe mais pra-
zo para proposta semelhante
ser levada à discussão na Câ-
mara paulistana.

Rio embarga obra
de siderúrgica

BRASÍLIA

Três vezes o tamanho do Estado
de São Paulo – ou 780 mil quilô-

metros quadrados – é a extensão
de área de vegetação nativa que o
País precisará recuperar em 20
anos, caso a proposta de reforma
do Código Ambiental seja apro-
vada no formato defendido pelo
governo Dilma Rousseff.

A proposta apresentada pelo
relator Aldo Rebelo (PC do B)
diminuiria a recuperação de
Áreas de Preservação Permanen-
tes (APPs) e de reserva legal em

cerca de 150 mil km², ou o equiva-
lente a cem vezes o tamanho da
cidade de São Paulo, segundo cál-
culos feitos pelo Ministério do
Meio Ambiente (MMA).

O relator afirma não ter núme-
ros porque não concorda em cha-
mar de “passivo ambiental” as
áreas ocupadas pelo agronegó-
cio. A extensão de área desmata-
da onde a vegetação nativa terá
de ser recuperada é a principal
questão em jogo no debate da re-
forma do Código Florestal.

Ruralistas queriam caracteri-
zar as áreas já desmatadas até
2008 como de ocupação consoli-
dada. Ambientalistas defende-

ram o respeito às atuais regras
de preservação. A mudança de re-
gras sem anistia aos desmatado-
res foi o caminho buscado por
um acordo.

Os cálculos até aqui são precá-
rios. Nos 780 mil km² a serem
recuperados no prazo de 20
anos, o MMA não lançou benefí-
cios com os quais concordou, co-
mo a recuperação de 15 metros
de vegetação nativa às margens
dos rios mais estreitos ou a dis-
pensa de recuperação da reserva
legal para a agricultura familiar.

Na avaliação do MMA, esses
benefícios atingem um número
grande de proprietários rurais,

mas têm impacto reduzido na ex-
tensão das áreas ocupadas pela
agricultura e pecuária.

Os cálculos foram feitos co-
mo subsídio à proposta de redu-
ção da dívida dos produtores ru-
rais por meio de créditos de emis-
sões de gases-estufa obtidos
com a recuperação de APPs,
apresentada pelo MMA.

Segundo o ministério, o poten-
cial de redução da dívida agríco-
la poderia alcançar R$ 55 bilhões
por meio da recuperação da vege-
tação nativa de cerca de 400 mil
km² de APPs. A proposta foi apre-
sentada na tentativa de vencer a
resistência de deputados da base

do governo, de maioria ruralista.
Mas também seria uma forma de
apressar a recuperação de vege-
tação nativa às margens de rios e
encostas mais inclinadas.

A resistência do governo em
abrir mão da recuperação das
APPs degradadas é explicada, so-
bretudo, pela necessidade de
manter a qualidade dos rios e
conter a erosão do solo. Estudo
apresentado pela Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciên-
cia (SBPC) e pela Academia Bra-
sileira de Ciências (ABC) estima
em R$ 9,3 bilhões os prejuízos
causados por ano pela erosão do
solo. /MARTA SALOMON

Leia. Empresas particulares
iniciam “nova era espacial”
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Vereadores barram proibição de
sacolas plásticas em São Paulo

Negociação. O presidente da Câmara, Marco Maia (PT-RS), conversa com deputados das bancadas ruralista e ambientalista
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O Ministério da Fazenda ve-
tou ontem a possibilidade de
abatimento da dívida agrícola
dos produtores rurais em tro-
ca da recuperação de vegeta-
ção nativa às margens de rios e
encostas. A proposta foi lança-
da na véspera com o objetivo
de apressar a recuperação das
Áreas de Preservação Perma-
nente (APPs) e vencer a resis-
tência de deputados da base
de apoio do governo na refor-
ma do Código Florestal – cuja
votação foi adiada para hoje.

“A posição da Fazenda é total-
mente contrária, a proposta vai
contra a lógica de estímulo à
adimplência”, disse à noite o se-
cretário adjunto de política eco-
nômica do ministério, Gilson Bit-
tencourt, sobre a proposta noti-
ciada pelo Estado na edição de
ontem. “Não achamos que é a
melhor proposta”, comentou
mais cedo o secretário executivo
da pasta, Nelson Barbosa.

No início da noite, a falta de
acordo entre o governo e os de-
putados de sua própria base de
apoio acabou adiando a votação
da reforma do Código Florestal.

Os argumentos da Fazenda
contrários à proposta apresenta-
da pela ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira, vão
além do suposto estímulo aos
produtores rurais devedores.
Outro argumento é de que a
maior parte da dívida dos produ-
tores rurais não está nas mãos da
União, mas de instituições priva-
das ou instituições públicas com
risco privado.

Pagamentos. Segundo Bitten-
court, haveria cerca de R$ 30 bi-
lhões de dívidas sob risco da
União. A maior parte desse va-
lor – R$ 18 bilhões – é representa-
da por produtores rurais que es-
tão em dia com os pagamentos.
Outra parcela, de aproximada-
mente R$ 12 bilhões, seria inte-
grada por devedores cobrados
pela Justiça.

Segundo o MMA, o potencial
de redução da dívida agrícola po-
deria alcançar R$ 55 bilhões por
meio da recuperação da vegeta-
ção nativa de cerca de 400 mil
quilômetros quadrados de Áreas
de Preservação Permanentes
(leia abaixo).

A proposta não atenuou aresis-
tência da base ruralista à propos-
ta de acordo feita pelo governo.
Depois de intensas negociações
durante todo o dia, o relator Aldo
Rebelo (PC do B-SP) insistia em
manter no texto a dispensa de re-

compor a vegetação nativa nas
áreasde reserva legal das proprie-
dades de até quatro módulos fis-
cais – entre 20 e 400 hectares,
dependendo do município. O go-
verno resistia à proposta.

Acordo. “Estou esperando uma
resposta definitiva do governo

sobre os quatro módulos”, disse
Rebelo, no início da noite. “Não
há acordo em relação ao trata-
mento que será dado às peque-
nas propriedades. E só quere-
mos votar o Código com amplo
acordo”, afirmou o líder do go-
verno na Câmara, deputado Cân-
dido Vaccarezza (PT-SP).

Sem acordo, o Palácio do Pla-
nalto teme ser derrotado no ple-
nário, uma vez que a bancada ru-
ralista conta com cerca de 300
votos.

Na véspera, o governo já havia
concordado em beneficiar não
apenas os produtores da agricul-
tura familiar, mas também os

que fazem parte de cooperati-
vas. Mas a concessão foi conside-
rada insuficiente. O relator apre-
sentou ainda uma nova pendên-
cia: a inclusão de culturas que te-
riam as atividades liberadas nas
áreas de preservação permanen-
te. /LU AIKOOTTA, MARTA SALOMONe

EUGÊNIA LOPES

Fazenda veta abatimento de dívida
agrícola e votação do Código é adiada

Felipe Werneck / RIO

O governo do Rio embargou on-
tem pela primeira vez uma obra
da Companhia Siderúrgica do
Atlântico (CSA), inaugurada há
dez meses em Santa Cruz, zona
oeste do Rio, após investimento
de 5,2 bilhões de euros da alemã
ThyssenKrupp. Ao anunciar a
medida, o secretário do Ambien-
te, Carlos Minc, disse que a CSA
é responsável por uma “lamban-
ça ambiental”. Segundo ele, a em-
presa cometeu “erros crassos”
de projeto, operação e gestão.

A obra que deve ser paralisada
hoje é a construção da terceira
coqueria do complexo siderúrgi-
co – as outras duas continuam
em operação. “Não somos xiitas
nem subservientes. A CSA tem
de cumprir a regra do Brasil direi-
tinho. Ou cumpre ou fecha”, afir-

mou o secretário. Ele também
determinou prazo de até 30 dias
para que a empresa comece a
construir um sistema de contro-
le para cobrir o chamado poço de
emergência, sob ameaça de sus-
pensão do processo de licencia-
mento ambiental e até rejeição
do pedido de licença definitiva
de operação. A CSA opera com
uma licença prévia.

A CSA foi multada duas vezes
pelo governo após grandes emis-
sões de fuligem – em agosto, a
multa foi de R$ 1,2 milhão; em
janeiro, de R$ 2,4 milhões.

O diretor de Sustentabilidade
da CSA, Luiz Claudio Castro, se
disse “surpreendido” com as me-
didas e “orgulhoso” do resulta-
do de auditoria, que, afirmou
ele, “concluiu que não existem
riscos críticos ambientais”.

Segundo Castro, os pontos le-
vantados estavam sendo discuti-
dos com órgãos do governo e a
CSA havia concordado com ou-
tra auditoria. “O sistema do po-
ço é complexo e inédito, tínha-
mos combinado tudo na semana
passada e o projeto será entre-
gue amanhã. Estou surpreso.”

R$ 17
é quanto o Ministério do Meio
Ambiente propôs pagar por
tonelada de carbono ‘poupada’
com o replantio de árvores

90
toneladas de carbono é quanto 1
hectare reflorestado representa

Troca. Governo estadual quer banir sacolinhas até 2012

Secretário estadual do
Ambiente, Carlos Minc,
alega ‘erros crassos’ da
CSA, que investiu
5,2 bilhões de euros

País terá de recompor
780 mil km2 de mata
nativa, caso aprove
reforma do Código
Florestal, diz MMA

Câmara evita que acordo
entre governo do Estado
e supermercados para
banir sacolinhas até
2012 vire lei municipal

estadão.com.br

Ambiente. Numa mostra da dificuldade do governo em fechar um acordo que permita a aprovação da reforma do Código Florestal,
ministério da área econômica implode proposta articulada pelo Planalto para pôr fim a impasse com deputados da própria base de apoio
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