Lixeira do problema social

T

odos sabem da importancia de proteger o meio minar onde serao realizados os assentamentos. Como
ambiente. No Brasil, o problema maior nao e, o govemo nao quer encrenca com os grandes fazenpropriamente, a ausencia de a~5es nessa area. E deiros, que derem por90es gigantes de terra ja desmaa falta de transparencia nas decis5es tomadas pelo go- tada, coloca OS sem-terra em areas de floresta. As faverno. O caso da Amazonia e exemplar. Cada 6rgao rru1ias, entao, come9am a derrubar tudo o que podem
atua na regiao de maneira diferente. Freqtientemente, para ter onde iniciar sua planta~ao. 0 lncra precisa
batem ca~a e colhem resultados opostos. Enquanto conscientizar-se de que nao pode continuar distribuinos fiscais do lbama sao pagos para proteger a flores- do areas de floresta para assentamentos. Caso contrata, as serrarias sao isentas de pagar imposto de renda. rio, o risco de incendio, como o que atingiu Roraima
Na pratica, e como se o govemo estivesse pagando no infcio deste ano, sera cada vez maior. A regiao mais
para as madeireiras desmatarem a
afetada pelo fogo em Roraima foi o
Amazonia. O Incra nao esta nada Ao apoiar serrarias Apiau, local escolhido pelo pr6prio
interessado em conservar a selva in- e assentamentos na
Incra para assentar familias de semterra ha dezessete anos. Posso afirtata. Esse 6rgao usa o dinh~iro pumar, com toda a seguranya, que se
blico, a mesma fonte de recursos do floresta, o governo
Ibama, para promover assentamen- promove destruifiiO esse e outros assentamentos nao tivessem acontecido, o estrago que o
tos cujo resultado imediato e a desfogo causou la teria sido bem menor.
trui~ao da floresta.
0 Brasil poderia tomar como
0 incendio em Roraima foi apeexemplo, na area de meio ambiente,
nas um aviso do que pode estar por
o que os Estados Unidos fizeram
vir. Se todos os 6rgaos do govemo
com o uso da energia nuclear. Ate o
nao se preocuparem com a regiao
amazonica da mesma forma, estareacidente com um reator na Pensilvamos sempre na iminencia de outras
nia, no final dos anos 70, um mesmo
6rgao era responsavel pela coordenatragedias como a de Roraima. De9ao, administra9ao e fiscaliza9ao do prograrna. Ap6s o vastayao florestal por assentamento ou atividade maacidente, que deixou todo o pafs alarmado, as fun96es deireira toma o terreno muito mais suscetfvel a queiforam individualizadas e regulamentadas. A coisa fi- rnadas. E, no entanto, de certa maneira, e o pr6prio gocou publica, transparente e passou a funcionar. Antes vemo que esta promovendo isso, por falta de organidisso, os problemas estavam camuflados. 0 ideal e que zayao. A sociedade precisa e tern o direito de saber
um 6rgao se encarregue apenas de fiscalizar e analisar que projetos estiio sendo executados com o apoio do
o impacto ambiental que grandes projetos podem cau- poder publico na maior floresta tropical do mundo.
Chegou o momento de parar de tratar a Amazonia cosar aAmazonia. Assim tudo seria mais claro.
Seria insensato e irreal proibir assentamentos de fa- mo a lixeira dos problemas sociais do pafs.
milias sem-terra na Amaz6nia. Afinal, existem la mais
de 5 milh5es de quilometros quadrados de area. 0 que Philip Feamside epesquisador do lnstituto Nacional de Pesquisas
esta errado e 0 metodo utilizado pelo Incra para deter- da Amazonia, Inpa

_.-:...;,. t Apaca ilepl, inclusive
por navios estrangeiros, e comum
na costa brasileira. A Marinha
comprou quatro navios de seguncla mao cla lnglaterra para tentar
fiscalizar OS pesqueiros. 0 primeiro navio atracou na semana passacla no Recife. Calcula-se que ~
riam necessarios pelo menos vinte
navios para fazer a vigilancia.
38

17 de j unho, 1998

veja

t Testes feitos pelo
lnstituto de f>esquisas
Tecnol6gicas mostram que ha uma quecla significativa na emissio de poluentes
quando o oleo diesel usado como combustive! tem adi~ de
alcool hidratado. o govemo estuda adotar a mistura no diesel
em caminhOes e 6nibus.

• Um trabalho de dois anos de
tntamento de igua e controle de poluentes conseguiu
recuperar o Ribeirao sao Joao,
no interior de Minas Gerais. 0
ribeirio, que faz parte cla Bacia do sao Francisco, estava
amea~do de perder toda a
sua fauna. A recupera~o custou 600 000 reais.

t 0 lbama prorrogou por mais
dois anos o prazo para fazer um inventario sobre a quantidade de
mogno, uma clas madeiras mais valiosas do mundo. 0 primeiro prazo
venceu neste mes e o levantamento mat c~ou. Ate o inventario ser concluido, o corte
e a exporta~o de mogno ficam restritos.

