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~~1 AMAZONIA INTACTAJ~~~~~~ 

Destrui9ao nao atinge 
20Jo de toda a floresta 

CUBA TAO -- 0 ministro Roberto 
Cardoso Ah·e-., do Desenvolvimento 
Industrial, Ciencia e Ternologia, pre
sidiu sabado em Cubatao solenidade 
em 4ue seu ministerio efetivou a doa
i;i°to de perfis de ar;o fabricados pela 
Cosipa c destinados a construi;ao de 
40 casa' popu!ares. Ess s casas serao 
etlllstrui<.b' numa area da via An
chieta, m..iis cnnhecida com bolsao 
sete. Cardoso Alves rrometeu ainda 
ao prefeiw Nei Serra o fornecimento 
de perfis meta.lic·os para a construi;ao 
de mai' J..:z mil casas populares em 
Cubatao, cujo deficit habitacional e 
gritanle. 
- Pelo acllrdo a que -;e comprometeu 
com Cubatao. o Ministerio do De
·'envolvimento fornecera a Prefeitura 
Inca!, a .:usto social, perfis de ai;o su-
1 icientt·.-. iuh:ialmente, para as funda
.,:<°\cs c· suptirte de 455 casas popula
rcs. desti11adas e.xdusivamente ao 
atendimento das familias que foram 
desalojadas dos bairros-cota em con
seqi.Jencia das [tltimas chuvas e que se 
cncontram agor:i precariamente abri
gadas 110 Centro Esportivo da cidade. 
Posteriormente. a medio prazo. o 
Ministerio fornecera a Prefeitura ma
terial suficiente para que o prefeito 
Nei Serra viabilize seu projeto habita
cional que contempla, em quatro 
anos, a construi;ao de dez mil casas 
11opulares. 

Durante a soknidade. o prefeito de 
Cubatao 4ueixou-se da absoluta falta 
de apoio por parte dos governos fe
deral e estadual, para que possa dimi
nuir o deficll habitacional da cidade. 
um dos ma1s altos do pais. Embora 
't' l 1k: c·nnse~u ido .1g01 '.1 OS papeb de 
,11;u para as fundac6es e suportes da, 
primeiras casas de seu piano, ele se 
defronta agora com um novo proble
ma, ja que 11ao tern a quern mais re
correr parar conseguir o material de 
acabamento. Para contornar tais di
ficuldades. Serra pretende criar um 
I-undo Municipal de Habitai;ao, e fez 
um apelo :1 sensibilidade politica de 
Cardoso Ah·es, para que ele desen
~,1lva esfor.,:os em Brasilia, no sentido 
de aiudar Cubatao a \·encer seu defi
ci1 h·abitacional. 

Criticas - Com criticas pesadas a 
alguns aspectos da nova Constitui-

i;ao, deksa m1rans1gente do capital 
estrange1ro e das multinacionais, acu
sa;,:6es contra o que charnou de "im
prensa esquerdista" que ridiculariza 
o presidente Sarney e advertencias 
contra os organismos internacionais 
de protei;ao ambienta! riL~(" se movi
mentam em torno da Amazonia, o 
ministro do desenvolvimento lndus
lria! , Ciencia e Tecnologia, Roberto 
Cardoso Alves, passou sabado rapi
damet:tl:' por Cubatao onde garantiu 
aos jornalistas que, tao logo retorne 
do Japao, o presidente Jose Sarney 
vai assinar medida provisoria extin
guindo tanto o lnstituto Brasileiro do 
Cafe (!BC) quanto o lnstituto do 
A.;ucar e do Alcool (!AA), por ele 
dassificados de "organismos prejudi
ciais a line iniciativa e um excesso 
estatizante. 

Ao defender a presern;a do capital 
estrangeiro e das companhias multi
nacionais que se encontrarn ao longo 
da via Dutra fossem fechadas - dis
se ele - Sao Jose dos Campos, por 
exemplo, voltaria a ser apenas uma 
estaciio climatica. Para mim, o capi
tal estrangeiro e benvindo pois, res
peitando, a legislar;iio, ele pode criar 
empregos, gerar impostos, permitir o 
progresso, pois precisaremos criar 
vinte milhoes de novos empregos ate 
o ano 2000. Mas a Constiruicao nao e 
amiga do capital estrangeiro. Tern 
horror a ele" . 

As criticas do ministro a alguns as
pectos da nova Constituicao prosse
guiram quando um reporter lhe in
formou que os trabalhadores da Co
sipa poderao entrar em greve em fa
vor dc:l turno d-: sc:is horas. Espanta
do, o miuistro rcagiu: "Nao me diga 
uma coisa dessas. Eles estiio errados. 
0 Brasil e o unico Pais do rnundo cu
ja Constituicao criou o turno de seis 
horas. Foi um mat. Temos que pro
duzir, que rrabalhar. 0 custo dessa 
greve vai ser agregado ao prer;o. Fi·· 
nalmente, vamos trabalhar menos. 
quando deviarnos produzir ma is". 
Apesar de seu desaprer;o pet turno de 
seis horas. o ministro recebeu do pre
feito Nei Serra, veemente apelo para 
que o implante o mais breve possivel 
na Cosipa, ja que isso possibilitara a 
contratar;ao de mais dois mil novos 
funcionarios. 

Alem da Consti tuir;ao. Cardoso Al
ves criticou igualmente a ausencia de 
leis mais severas, que permite a al
guns jornais cri ticarem com violencia 
o presidente Jose Sarney. "Certa im
prensa esquerdista - disse ele - ridi
culariza o Presidente. E o papel , de
vido a leis muito tolerantes, ac:eita tu
do. Nao estao fazendo justii;a com o 
presidente Samey" . 

Empolgado durante a entrevista, 
Cardoso Alves surpreendeu os jorna
listas ao informar que iria revelar ali, 
em Cubatiio, "uma informacao para 
o Brasil e o m undo''. E n:almente re
velolu . "Os satelites do lNPE mos
traram - e eu vi isso no sabado pas
sado - que a Amazonia esta pratica
mente intact:\. A destru1<;ao da llores
ta atinge so um pouc;1 mais de um 
por cento. 0 resto e papo furado de 
radicalistas. 0 resto e cobica interna
cional sobre a nossa Amazonia' · . 

Defendendo sempre intransigente
mente as posir;6es de Sarney, o minis
tro acresccn:ou que, para enfrentar 
os que cobir;arn as riquezas da Ama
zonia, o Presidente esta tratando 
prioritariarnente o projeto de cons
trur;ao de uma estrada que ligara essa 
regiao ao Oceano Pacifico . Lembra
do por alguns jornalistas de que os 
organismos iuternacionais de prote
cao ambiental considerarn a Amazo
nia o "ar condicionado" do planeta, 
Cardoso Alves niio deixou por me
nos . ''As terras da Amazonia tern 
que ser cultivadas - disse ele -
respeitando-se a preservar;iio da natu
reza. E ninguem tern nada que se me
ter na Amazonia. Ela e nossa. A es
querda nao tern que se meter. Se a 
Amazonia e um grande condiciona
dor de ar, esses organismos interna
cionais que o paguem. Eu tambem 
pago para ter um condicionador de 
ar'' . 

Quanto a espetaculosa e carissima 
visita que o presidente interino da Re
publica, o deputado cea1ense Paes de 
Andrade, fez a sua cidade natal de 
Mombaca, o ministro Cardoso Alves 
afirmou: "lsso niio arranha a ima
gem de contencao de gastos, porque 
ele pagou as despesas com o dinheiro 
de seu pr6prio 0olso. A alma do Bra
sil tern um cunho alegre e fold6rico. 
Deixem o Presidente ir a Mombaca". 




