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Florestas 

Embaixador da Malcisia depOe 
sobre madeireiras asiciticas 

0 diplomats arguments que as criticas as madeireiras asiaticas siio 
estimuladas pelos paises ocidentais, que estariam considerando a regiiio II como seu quintal 

Edson Luiz 

Brasilia, (AE) - 0 embaixador 
a Malasia no Brasil, Dato' Zainal 

uain, disse ontem que as infor-
a~oes desfavoniveis sobre a atua- , 

fao das madeireiras asiaticas na 
!.mazonia estao sendo estimuladas 
~elos pafses ocidentais, que estari
un considerando a regiao "como 

u quintal". Segundo Zain, estas 

~
forma~oes fazem com que o 

anco Mundial (Bird) pressione o 
, rasil a criar obstaculos as ativi
lades destas empresas. Zain esteve 
1ntem na Comissao Especial da 
8amara que investiga a atua~ao 
estas madeireiras e negou que 
tualquer uma delas ja esteja 
tuando em territ6rio nacional. 

"Ao recorrer a taticas de intimi
la~ao e deliberada desinfor
a~ao, os ambientalistas ociden

ais buscam descredenciar as 
adeireiras asiaticas, mas acima 

le tudo motivar uma pressao 
temacional", disse Zain. Ele refe

ia-se a uma possfvel pressao do 
~ird sobre os pafses onde as 

presas pretendem atuar (Brasil, 
fapua Nova Guine e Suriname). 
Nem uma arvore, sequer, foi der
ubada no Brasil por qualquer 

presa malasiana, nem qualquer 
oncessao de terra foi dada a 
aadeireiras na Amazonia", garan
u. 

Segundo o embaixador da 
alasia no Brasil, nos ultimos dois 

nos as empresas Samling e 
"mbunan Hijau demonstraram 
teresse em atuar na Amazonia. 

Conforme o empresano Aldebaro 
autau Filho, convidado pelo 
baixador para participar da 

rdiencia, 0 que ha e uma associa-
0 entre empresas do Para e a 

· mbunan Hijau. "Estamos rea-
do uma joint-venture com as 

mpresas asiatic as", confirmou 
llautau. 0 embaixador disse que 

enas a WfK comprou a indus-

Desflorestamento 
0 Greenpeace acusa as madeireiras asi6ticas como uma ameac;a as florestas tropicais 

tria de compensados Amaplac, no 
Amazonas. "A empresa estava 
fechada por motivo de falencia, e 
empregou todos seus 300 fun
cionarios, injetando US$ 150 mil 
d6lares na economia local", infor
mou. 

0 diretor executivo do movi
mento ambientalista Greenpeace 
no Brasil, Roberto Kishinami, 
rebateu o embaixador dizendo 
que, no ano passado, uma das 
empresas asiaticas havia desembar
cado uma grande quantidade de 
tratores no porto de Manaus 

(AM). "Se ele fala que estas 
empresas nao estao atuando, nao 
se justificaria es~ quantidade de 
tratores", argumentou Kishinami, 
explicando que o maquinario 
seguiu para a regiao do rio Purus. 
Alem disso, relat6rios do proprio 
govemo, como o que foi prepara
do pela Secretaria de Assuntos 
Estrategicos (SAE), atestam a pre
sen~a de madeireiras malaias na 
regiao e o interesse dessas empre
sas em adquirir terras. 

0 embaixador da Malasia disse 
que as madeireiras ocidentais nao 

• 

atraeffi a aten~a0 dos c:<U.lU>"C-UOI.aJ.! 

tas, como as asiaticas, e suas 
~oes em diversos paises sao 
cadas de forma positiva. "A 
vel contribui~ao das · 
malasianas no exterior nao e 
damente real~ada pela midia 
dental", reclama 4ain. "A· 
distorcida divu~gada pela 
sobre as empresas malasianas 
atuam no Bra,sil e estimulada pelc 
paises desenvolvidos do ocidentc 
que consideram a regia 
Amazonicar como seu quintal", di 
parou. ' 


