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NOVO CONFRONTO 
* Foi lançada em São Paulo, uma nova campanha em favor da Mata Atlântica. Com 
ela, começou mais um confronto dentro do próprio governo. Cercado de ecologistas, 
Fábio Feklmann, que é secretário estadual do meio ambiente, anunciou que cumprirá 
fielmente o Decreto Federal 750, de 1993. Ele acusou Nilde Lago Pinheiro, do 
Ibama, ou Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, de 
pregar à desobediência ao texto. Em fevereiro, quando era presidente do órgão fede 
ral, ela enviou uma carta para todas superintendências estaduais, sugerindo que; em 
vez do decreto, se obedeça 9 Código Florestal. Nilde Pinheiro assumiu a superinten 
dência do lbema ·em São IPaulo. Ou seja, seguirá a ordem que ela deu quando 
presidia o órgão federal. Feldmann diz que, com isso, ela beneficia especuladores do 
Litoral Norte, que querem destruir restingas, para implantar loteamentos. 

* Revisto há 20 anos, o Código Florestal proíbe a derrubada as florestas primárias - 
que são as mais antigas. O Decreto 750 é mais exigente: ele tambémprotege áreas 
de recomposição de matas anteriormente destruídas. Ou seja, na prática isso impede 
uma ação típica do especulador que compra uma terra, deixa largada até valorizar, 
para depois vender. Com o decreto, se nascer floresta, tem que preservar. 

* Para João Paulo Capobianco, que é do Instituto Sócio Ambiental, o Decreto 750 
limitou empreendimentos predatórios. O caso mais famoso é da Oderbrecht, que 
queria plantar 90 mil hectares de eucaliptos, em área de Mata Atlântica na Bahia. Foi 
proibida. No Paraná, a Indústria Klabin de Papel e Celulose também não pôde 
ampliar um plantio de eucaliptos. Em Joinville, a Companhia Energética de Santa 
Catarina teve que mudar o planos de expandir linha de transmissão elétrica. Apesar 
desses sucessos, Capobianco admite que é difícil saber se o Decreto protege de lato a 
Mata Atlântica. Em São Paulo, por exemplo, houve perdas. O DEPRN, que é o 
Departamento Estadual de Proteção aos Recursos Naturais, concluiu que o desmata 
mento aumentou no ano passado. No Conselho Nacional do Meio Ambiente, ou Co 
nama, a Câmara Técnica sobre Mata Atlântica quer medir os efeitos do decreto. 

* O secretário Fábio Feklrnann garantiu que o presidente Fernando Henrique 
Cardoso e o Ministro do Meio Ambiente, Gustavo Krause, estranharam a atitude da 
ex presidente do lbama. Mas, até o final da semana passada (10/3) não havia nada 
por escrito. Segundo Capobianco, o novo presidente do lhama, Raul Jungmann, 
prometeu reunião com a Rede Mata Atlântica, para encontrar uma solução. 

* No calor das denúncias, surgiu uma do Grupo Coati, de Jundiaí. Em 1994, Nilde 
Pinheiro obteve licença de desmatar, área de sua propriedade, na Serra do Japi. 
Logo depois, vendeu a terra a um grupo japonês. 
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ECOLOGIA NA ASSEMBLÉIA 

REDE AIPA 

* Esta 4.a, 15 de março é dia de renovação da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo. Na área ambiental, há muito por fazer:'Mas,' até a véspera da posse, nem· 
as lideranças das novas bancadas estavam definidas. No campo ambiental, discutia 
se se a Comissão do Meio Ambiente deve ou não incluir o assunto recursos hídricos. 

* Um dos primeiros temas ecológicos para os novos 'deputados, será a Política 
Estadual de Meio Ambiente. A Constituição do Estado, de 1989, pedia um Código 
de Meio Ambiente. Até hoje, nada foi feito. O que existe é um projeto de lei do de 
putado Ricardo Tripoli, que inclui esta questão. Mas o texto tramita há dois anos. 
Tem que ser revisto. A opinião é de representantes das ONGs cadastradas no 
Conselho Estadual do Meio Ambiente. · · 

* Outra prioridade para os legisladores que tomam posse, deve ser o Saneamento 
Básico.·A proposta de regulamentação da lei foi enviada à Assembléia em 1993. Está 
parada. Como já existe a Lei da Política Estadual dos· Recursos Hídricos, o projeto 
para o saneamento tem que mudar, para não conflitar com a lei das águas. 

* Na garimpagem dos projetos de 'leis ecológicas' em tremítação, qualquer deputado 
tropeça logo no Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. E um projeto que define 
o que pode é o que não pode ser feito na faixa litorânea do Estado. Para aprová-lo, 
os deputados terão que ter coragem de enfrentar a pressão dos especuladores 
imobiliários, que preferem a ausência de regras. · 

* Mais um desafio para os novos legisladores do Estado é a Lei de Proteção aos Ma 
nanciais. Mananciais são rios e lagos que servem para abastecer a população. Hoje, 
são comuns as invasões dessas áreas. Isso cria problemas para o fornecimento de 
água urbana. A questão é grave. A lei tem que ser revisada, para ser obedecida. E 
tem também a questãà de lixo. Os novos membros da Assembléia têm que cobrar da 
Cetesb proposta de· lei para gerenciamento do lixo nas regiões metropolitanas. 

TURISMO PREDATÓRIÇ) 

* O Parque Estadual de Piçinguaba está ameaçado. Ele fica no Litoral Norte paulista. 
Criado por reivindicação dos ecologistas,. ele, ~ cuidado pela Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente. No último carnaval, não havia fiscais para restringir o uso do local. 
Foi uma invasão de turistas e de lixo . .N~ Semana Santa, o problema pode se repetir. 
A denúncia é de RicardoFerraz, do Grupo Independente de Jacareí. 
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