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O governo trabalha para derru-

bar uma emenda que deverá ser

apresentada ao texto de refor-

ma do Código Florestal durante

a votação prevista para hoje na

Câmara dos Deputados. A

emenda foi acordada, na sema-

na passada, pelo PMDB com os

demais partidos da base aliada

e mais PSDB e DEM. O desta-

que substitui o artigo 8º, ela-

borado pelo relator Aldo Rebelo

(PCdoB-SP), e reafirma anistia

a quem desmatou Áreas de Pre-

servação Permanentes (APPs)

até julho de 2008, além de regu-

lamentar atividades consolida-

das nestas terras, se forem defi-

nidas atividades de interesse so-

cial, de utilidade pública e de

baixo impacto social.

A emenda tira a prerrogativa

do governo de analisar a conso-

lidação de atividade caso a caso

por meio de decreto, como quer

o Planalto. “A regularização das

áreas consolidadas será toda

prevista em lei, o governo terá

disposição de corrigir e barrar

qualquer excesso”, diz o depu-

tado Mendes Ribeiro (PMDB-

RS), vice-líder da bancada do

partido. Segundo ele, a posição

do partido está mantida.

Por outro lado, o líder da

bancada petista na Câmara,

Paulo Teixeira (SP), afirma que o

partido decidiu votar contra a

emenda do PMDB, mas não

considera que a votação seja no-

vamente adiada por conta da

discordância. Otimista, Teixeira

diz que há espaço para a nego-

ciação de um acordo com a base

aliada, sem que seja necessário

um veto presidencial caso a

proposta passe pela Câmara e

pelo Senado sem o aval do go-

verno. “Discutir possibilidade

de veto agora é quase dar a ne-

gociação por perdido”, diz Tei-

xeira.

Para persuadir os parlamen-

tares, o executivo anunciará o

recuo em mais um ponto que diz

respeito a recomposição das

APPs — desta vez, contrariando

os ambientalistas. Segundo o lí-

der do governo na Casa, Cândi-

do Vaccarezza (PT-SP), o gover-

no aceitou permitir que pro-

priedades de até quatro módu-

los fiscais — cada módulo pode

variar de 20 hectares a 400 hec-

tares de acordo com município

—preservem apenas 20% da re-

serva ambiental, caso estejam

integralmente em Áreas de Pre-

servação Permanente e às mar-

gens de rios. Isso acontece com

mais frequência perto de gran-

des rios, nos quais as APPs são

medidas em 500 metros conta-

dos a partir da margem.

Segundo Vaccarezza, o go-

verno tentará convencer a base

de que a proposta atende a todos

os interesses envolvidos e que,

caso não haja acordo, a presi-

dente Dilma Rousseff usará o

poder de veto. A atuação de Dil-

ma é esperada por ambientalis-

tas e demais críticos da proposta

em tramitação na Câmara.

Pressão
Ontem, dez ex-ministros do

Meio Ambiente divulgaram uma

carta aberta à presidente Dilma

Rousseff e ao Congresso contrá-

ria aos termos da atual proposta

de reforma do Código. O grupo

diz que a proposta a ser analisa-

da significa um retrocesso na

política ambiental brasileira,

que foi “pioneira” na criação de

leis de conservação e proteção

de recursos naturais.

Segundo eles, a votação do

texto nesta semana é prematura.

“O país agirá na contramão de

nossa história e em detrimento

de nosso capital natural”, diz a

carta assinada por Marina Sil-

va (PV), Carlos Minc (PT), Sar-

ney Filho (PV), Rubens Ricu-

pero (sem partido), José Carlos

Carvalho (sem partido), Fer-

nando Coutinho Jorge (PMDB),

Paulo Nogueira Neto (sem par-

tido), Henrique Brandão Ca-

valcanti (sem partido), Gustavo

Krause (DEM), José Goldem-

berg (PMDB). ■ Com ABr
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