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PARANOIA AMAZONICA 
D 1z A lenda que reis da Antigui

~ade mandavam mat:a.r os 
mensageiros que lhes trouxessem 
mas noticias. A ideia era evit:a.r que a 
ceha se repetisse no .fururo: Estafetas 
presumivelmente paravam de ·Ievar 

. noticias· desagradaveis ao rei. Isso 
nao significa., e 6bvio, que coisas 
ruins as quais as mensagens se refe
riam nao aconteciam mais. 

O Ministerio da Ciencia e Tecnolo- . 
gia (MCT) age de forrna parecida ao 
desautorizar pesquisa sobre desma
tamento na Amazonia publicada na 
mais recente edi~o da prestigiada 
revista "Science". 0 futo de o rninis
terio nao concordar com as teses ali 
apresentadas nao 'significa, infeliz
mente, que elas estejam erradas. 

A pesquisa, que ja havia sido divul- '. 
gada pela Folha em novembro, antes 
de sair na "Science", .projeta a des
trui~o da floresta nos pr6.ximos 20 
anos caso todos os programas de in
vesti.mento em infra-estrutura plane-

. jados pelo govemo sejam realiZados. 
· Na hip~tese oti.mista, 280/o do territ6-

rio amazonico sed Qestrufdo ou se
riamente degradado; na pessimista, 
nada menos do que 42%. 

0 que os cientistas fizeram foi apli- · 
car aos pianos do projeto Avan~ 
Brasil as taxas hist6rica.s de desflo
restamento verificadas com a pavi
menta~o de estradas. 

E perfeitamente poss{vel, assim, 
contest:a.r a extrapola~o <lesses nu
meros ou discutir outros pontos tec
nicos. 0 MCT, porem, preferiu ?ta
car a pesquisa principalmente pela 
via do ataque aos pesquisadores. 

Por serem· os cientistas estrangei
ros, teriam interesses inconfessaveis. 
0 MCT ate tentou minimizar a liga
~o de urn dos pesquisadores com·o 
Inpa, 6rgao de pesquisa subordina
do ao ministerio. 

0 MCT serviria melhor ao pa1s se 
escutasse o alerta lan~do pela pes-'· 
quisa. Mais importante do que en
contrar supostos complos intema
cionais contra a soberania brasileira 
e desenvolver uma politica seria e 
consistente para a Amazonia. 
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