
...J 
<{ 
1- 
2 
w 
CD 
~ 
<[ o 
u o 

i (/j ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----, 
A AMAZÔNIA E AS INTERVENÇÕES INTERNACIONAIS : g 

< ::J 
- . 1-- 

D E CLARA Ç A O DA CAMPANHA NACIONAL D~ DEFESA E PELO ti; 
DESENVOLVIMENTO DA AMAZONIA ~ 

CAMPANHA NACIONAL DE DEFESA E PELO 
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA 
(Fundada em janeiro de 1967. 
Registrada no Cartório de Pessoas Jurídicas sob o n2 55.378) 
Rua Araújo Porto Alegre, 71 - 1 QQ andar 
20.030 - Rio de Janeiro - RJ 

:~ . íô ! \;,"' . - 

É imperativa e inadiável a necessidade de uma ação em defesa da flo 
resta e da valorização da vida de seus habitantes, segundo consenso que se 
vem generalizando. 

Imagens de satélite e os estudos do INPE, e outros, evidenciam o grau 
de devastação e sua progressão. Notícias fidedignas mencionam cerca de 
200.000 km2 queimados no último ano e um incremento de 160°/o por ano. Por 
avaliações bem fundamentadas, pode-se afirmar que estão destruídos 12°/o da 
rnata. A ser mantido o ritmo atual, "não haverá floresta amazônica na primeira 
década do século xxri. 

Tais desmatamentos são da responsabilidade, principalmente, de benefi 
ciários de incentivos fiscais, pois o Governo, aliás, considera benfeitoria a cri 
minosa destruição das matas. 

Com a transformação destas em pastagens, e com a necessidade de 
grandes áreas, de 3 a 5 ha por boi, são extintos recursos tradicionais de vida 
dos coletores - seringueiros, castanheiros e outros - e invadidas terras de re 
servas indígenas. 

A destruição da flora amazônica, com a conseqüente extinção de espé 
cies vegetais e animais, bem como a violência de latifundiários, mineradores e 
madeireiros, têm provocado indignação em diversos países e interpelações ao 
Governo brasileiro, tanto mais amargas quanto mais procedentes. 

É legítima, sem dúvida, a preocupação com as conseqüências catastrófi- 
1.: · cas do desmatamento, para o Brasil e o Planeta, tais como a perturbação da 
• 

1 função reguladora da circulação atmosférica e decorrente alteração de clima, 
abrangendo parte da Terra muito mais ampla que a Região amazônica. 

São de todo justas as advertências de cientistas e pesquisadores sobre a 
extinção de milhões de espécies vegetais e animais e com a destruição de cul 
turas autóctones que não dispõem de recursos gráficos ou outros meios tec 
nológicos para deixar seu testemunho, o que privará a Humanidade do conhe 
cimento de sua experiência. 

A Amazônia brasileira é um patrimônio do Povo deste País. Sua ocupa 
ção, sua integração no mundo a que pertencemos, foi alcançada com o traba 
lho e o sacrifício de brasileiros e de seus antepassados portugueses, índios e 
negros, desde o século XVI. A soberania do Estado brasileiro sobre as terras 
circundadas por suas fronteiras não está, nem admitimos que venha a estar, 
em discussão. 

Há uma pressão internacional sobre o Governo brasileiro, a propósito de 
sua política na Amazônia. Cabe-nos repudiar quaisquer intromissões, mas nun 
ca negar a realidade. Devé o Brasil reconhecer críticas, frisando, inclusive, que 
partiram, inicialmente, de brasileiros, trabalhando em instituições de pesquisa 



brasileiras (cujas verbas, aliás, devem ser aumentadas). Toca ao nosso Povo, 
aceitando justas ponderações, repudiar com altivez as intromissões, mas exigir 
do Governo e das classes dominantes um paradeiro aos crimes que estão co 
metendo contra a Amazônia, seu Povo e o Brasil. 

São complexos e contraditórios os interesses, tanto nacionais como in 
ternacionais, relativos à política brasileira na Região. 

Primeiro, estão os empresários de "projetos agropastoris", isto é, incen 
diários de florestas que apresentam, aos organismos nacionais financiadores, 
pastos pobres, ocupados por número restrito de reses e mais reduzido, ainda, 
de trabalhadores, porém com a numerosa presença de jagunços e pistoleiros. 
A tais empresários interessa a continuação de um sistema que lhes tem rendi 
do dinheiro e poder. 

São, também, defensores da continuidade desta Política, os madereiros, 
mineradores, caçadores de peles valiosas e outros elementos de visão mes 
quinha e argentária, para os quais pouco se lhes dá o que restar, depois de te 
rem recuperado os investimentos e colhido os lucros. 

Não se podem excluir, do grupo,os donos-de-barranco de garimpas, os 
traficantes de tóxicos e os contrabandistas, com suas redes de apoio em 
aviões e campos de pouso clandestinos. 

O potencial hidrelétrico dos rios amazônicos desperta o entusiasmo dos 
responsáveis pelo suprimento de energia no País e dos construtores de barra 
gens, usinas e linhas de transmissão, tantas vezes sem escrúpulos conserva 
cionistas. 

Embora sejam brasileiros, em maioria, os beneficiários diretos do saque 
dos recursos naturais da Amazônia e da destruição do seu equilíbrio vital, mui 
to lucro tem sido desviado para fora de nossas fronteiras. 

Com a ausência, ou mesmo cumplicidade, da autoridade pública na Re 
gião, campeia, livre e escandalosamente, o descaminho de madeiras nobres, 
ouro, diamantes, peles etc. transportados pelas redes de aviação clandestinas. 
Multiplicam-se metalúrgicas, para as quais são construídas grandes instalações 
hidrelétricas, e usinas de gusa com o uso da mata, sob forma de carvão. 

Incluem-se entre os que julgam irrelevante a destruição de Hiléia os que 
pretendem acabar com as reservas indígenas, transformando-as em pasto ou 
nelas instalando minerações e convertendo os índios em massa desfibrada, 
disponível como mão-de-obra barata e submissa, em nome, até mesmo, de 
sua inserção na "civilização cristã ocidental". 

Pela "conservação", lutam cientistas, ecologistas e movimentos organiza 
dos, a exemplo desta entidade, com critérios abrangentes e visão a longo pra 
zo. São destes, basicamente, as manifestações de alarme contra o que está 
acontecendo e sobre as possíveis e prováveis conseqüências negativas. 

Secundando, interesseira e hipocritamente, estas denúncias, encontram 
se representantes das grandes corporações mineradoras transnacionais, hoje 
detentoras de numerosas concessões de jazidas na Amazônia, as quais é de 
sua conveniência manter fechadas. Muitas dessas concessões já caducaram, 
e, uma vez peremptas, são requeridas por filiais do mesmo grupo. A tática de 
acumular reservas minerais "sentando-se em cima da jazida", isto é, ter a con 
cessão e não a explorar, é favorecida pelo não desbravamento da floresta. 



A Amazônia brasileira e seus recursos naturais são, repetimos, patrimônio 
do Povo brasileiro, patrimônio este que está sendo, na realidade, saqueado. P: 
queimada das matas, para fazer pastos ou carvão, corresponde a um roubo. E 
como se alguém furtasse um insumo do depósito da indústria vizinha e apre 
sentasse seu produto como competitivo, devido à sua "eficiente gerência". 

Uma política brasileira para a Amazônia deve ser global, abrangente, de 
longo prazo, e complementada pelo efetivo e urgente cumprimento das cláu 
sulas do Tratado de Cooperação Amazônica, firmado, em 1978, por todos os 
países da Amazônia Continental. As riquezas da Região servirão à geração 
presente e às futuras. Tal política preservará o mais possível o equilíbrio ecoló 
gico, com o indispensável respeito aos habitantes locais, necessariamente os 
principais beneficiários diretos do desenvolvimento. Será cobrada compensa 
ção, pelo justo valor, por árvore ou quilo de minério arrancados deste tesouro. 

Uma política de defesa e pelo desenvolvimento da nossa Amazônia tem 
de ser formulada por brasileiros e para os brasileiros. A proposta de criação de 
"reservas extrativistas", em início de execução, é um exemplo de projeto que 
só poderia ser concebido no próprio contexto local e só honra seus autores e 
defensores, destacando-se, nesse plano, a figura combativa e inesquecível de 
Chico Mendes, seringueiro, líder sindical e ecologista. 

Paralelamente ao incremento do interesse mundial pela Amazônia e sua 
floresta, são vinculadas propostas de redução da "dívida externa", condicionada 
à conservação da Natureza na Região. 

A proposta, que tem sido bem recebida até por autênticos e respeitáveis 
defensores da Hiléia, consiste na doação de alguns títulos da dívida a uma 
Fundação brasileira que administraria a Região. Instituições internacionais 
comprariam os títulos da dívida, com deságio de até 65°/o, e doariam a tal Fun 
dação, que teria renda proveniente dos juros respectivos. O proposto é adquirir 
títulos de valor nominal de 8 bilhões de dólares por cerca de 3 bilhões, dado o 
deságio. 

Os 8 bilhões de dólares abateriam, na dívida de 120 bilhões, escassos 
· 6,7º/o - menos que os juros de um ano. Para argumentar, simplesmente: por 
tão pouco, não é admissível discutir, em fóruns internacionais, medidas admi 
nistrativas de competência exclusiva de brasileiros. 

Uma Fundação brasileira que vivesse dos juros de títulos nominativos de 
8 bilhões, reclamaria sempre o rendimento correspondente àquele valor nomi 
nal, e não ao de mercado. T ai atitude ajudaria o grupo de "credores" a conti 
nuar recebendo os juros correspondentes ao valor nominal dos títulos em geral. 

Pode o Governo brasileiro, até mesmo, criar uma Fundação e constituir 
os respectivos fundos para administrar a defesa da floresta; isto, porém, deve 
ser decisão nacional, soberana, uma vez que se trata de interferir em uma par 
te do território brasileira. 

O problema da dívida nada tem a ver com as questões internas do tipo 
da defesa da ecologia da Amazônia. 

Já se exploram muito, na Amazônia, de maneira altamente predatória, 
madeiras, minérios e energia para pagar uma "dívida" que: 

- é confessadamente negociada, entre os "ricos", com deságios que al 
cançam até 70°/o; 



- tem, há anos, juros acrescidos de altos "spreads", isto é, um seguro pa 
ra o caso de inadimplência; 

- paga juros flutuantes que sobem muito acima dos valores históricos à 
época em que foi contraída. , 

Carece de uma auditoria que apure quanto, em realidade, entrou no Bra 
sil. Aliás, a premissa, no que se refere à "dívida", é o cumprimento do art. 26 
das Disposições Transitórias da Constituição Federal, o qual determina a for 
mação de Comissão do Congresso Nacional para apurar os "atos e fatos gera 
dores do endívidamento brasileiro". 

No que se refere à "cobiça internacional pela Amazônia", na expressão 
do nosso Presidente-de-Honra, Artur Cesar Ferreira Reis, em seu f ivro clássico 
sobre o assunto, a longa experiência do Povo Brasileiro saberá levá-lo ares 
ponder à altura às renovadas ameaças à Soberania Nacional. E saberá repelir 
as "teses" internacionalizantes do Senador norte-americano Kaster, do Primeiro 
Ministro francês Michel Rocard e do Presidente Bush: "a nossa Amazônia inte 
gra a indivisível Pátria brasileira!" 

Rio de Janeiro, março de 1989 

Orlando Valverde 
Geógrafo. Presidente da CNDDA, 

Vice-Presidentes: 
Henrique Miranda, Professor; Hugo Régis dos Reis, Engenheiro; Antonio Mo 
desto da Silveira, Advogado; Alberto Passos Guimarães, Sociólogo; Emir 
Amed, Professor. 
Secretária-Geral: Irene Garrido Filha, Geógrafa. 
Secretários: Carlos Hess de Mello, Gen. Bda. Ref.; Mário Vila Ramos, Editor; 
Etel de Souza, Jornalista; Kardec Lemme, Cel. Ref. 
Tesoureiros: Hector Araújo, Maj. Ref.; Glória Vanicore Ribeiro, Geógrafa. 
Procuradores: Fernando Segismundo Esteves, Professor; Oay Fonseca, Advo 
gado. 

LUTAR PELA AMAZÔNIA É LUTAR PELO BRASIL! 
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