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Prezados"l.iM Maura, Beto, Fany: -- 
Mareio pediu para repassar este e-mail do Nilo (assessor da Marina 

Silva sobre Sem Terra XUCs. Em seguida vai outro e-mail sobre o mesmo assunto. 
Juliana 

>From: Nilo Sérgio Melo Diniz <NILO:MELO@senado.gov.br> 
>To: 1Amore1 <amore@nhi.lead.org.br>, 'APREMA VI' <apremavi@rsol.com.br>, 
> 'Carlos Valter' <lemtouff@uol.com.br>, 1ISA-DF1 <isadf@tba.com.br>, 
> 'Itamar PT' <itamar@pt.org.br>, "Katia D. Maia111 <katiadm@bmet.com.br>, 
> 'MauriLaxe' <ecoxlaxe@elogica.com.br>, 'P Martins' 
> <martins@nhi.lead.org.br>, 'Pedro Ivo CE' <pedroivo@ultranet.com.br>, 
> 'Rose Spina' <spina@uol.com. br>, 'SMAD' <ptsmad@nutecnet.com.br> 
>Subject: Com-terra, florestas e rios ... 
>Date: Wed, 5 Nov 1997 20:51:19 -0300 
> X-MS-TNEF-Correlator: 
<41 O 18515B 156D01185F808005A6C45B41E53C3@genipabu.senado.gov.br> 
> 
> Amigos da SMAD e SAN, 
>Segue abaixo resumo de reunião sobre sem-terras e ocupações de unidades 
>de conservação e florestas, convocada pelas secretarias do PT (abaixo). 
>Vamos precisar de apoio para este importante casamento de idéias, 
>movimentos e lutas ... 
>Caso apareca anuncio de 'attachment' ao final, desconsidere. 
>Abraco 

[ _ Printed for instituto Socioambiental <socioamb@ax.apc.org> 1] 



Instituto Socioambi, 16:06 07J11/97 -0, Com-terra, florestas e rios ••• 

>NiloDiniz 
> 
>(Silvana, favor ver o e-mail do restante da EN/SMAD e copia para o 
>Rogerio/SAN) 
> 
> 
>REUNIÃO AMPLIADA 
>das Secretarias Agrária Nacional (SAN) 
>e de Meio Ambiente e Desenvolvimento (SMAD) do PT 
> 
>Dia 5 de Novembro de 1997 -Bspaço Cultural da Câmara dos Deputados 
> 
> 
> 
>Resumo e Resoluções: 
> 
>Esta reunião foi convocada pelas secretarias acima, seguindo uma 
>sugestão da Senadora Marina Silva, que vem recebendo várias denúncias de 
>ocupações e desmatamentos de unidades de conservação ou áreas de 
>florestas ( conforme anexo), por parte de sem-terras, em diversos Estados 
>do país. 
>Os representantes da SMAD e da SAN, Marina e Plínio de Arruda Sampaio, 
>explicaram que, com esta reunião, pretendiam iniciar um processo de 
>enfrentamento deste problema, através de uma maior aproximação entre os 
>movimentos ambientalistas e o MS T, associando mais a luta pela reforma 
>agrária com a conservação do meio ambiente. O objetivo é equacionar os 
>conflitos existentes, evitando uma generalização da tendência de 
>distanciamento das lutas desses setores. 
>Este trabalho poderia ser feito em duas dimensões: constituição de 
>11missões11 das duas secretarias para acompanhar conflitos localizados, 
>orientando decisões do PT; e, o estabelecimento de um plano conjunto de 
>ação que articule os movimentos e a luta pela reforma agrária, que 
>incorpore a questão ambiental e uma política agrícola apropriada. 
> 
>O deputado Greenhalg disse ter acompanhado uma audiência pública no 
>Espírito Santo, recentemente, sobre o assentamento na Fazenda Santa 
>Teresa, onde o plenário, majoritariamente progressista, estava dividido 
>entre ambientalistas, contra a ocupação (ao lado do dono da fazenda), e 
>integrantes do MST, a favor. 
>Disse ainda que na chegada da Marcha dos Sem-Terra a Brasília, em abril 
>deste ano, foi formado um grupo de trabalho na Câmara, encarregado, 
>entre outras coisas, de organizar um seminário sobre Reforma Agrária e 
>Meio Ambiente. Lembrou, ao final, que no próximo dia 1 º de dezembro será 
>realizado o júri para os assassinos de Paulo Vinha, ecologista 
>petista/cutista, morto há cinco anos no ES. 
> 
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>O Chicão (MST-CONCRAB) disse que até na Internet já se pode encontrar 
>uma denúncia de que o MST tem provocado devastação ambiental em algumas 
>áreas. Desde o inicio das ocupações, no sul, os sem-terra sempre tem 
>defendido - conforme a lei - 20% da área de assentamento para reserva 
>coletiva, de preferência contínua, nas nascentes dos rios, etc. Em 
>margens de rio há uma determinação de não se desmatar. Citou 
>experiências de reservas intactas, em assentamentos, em Santa Catarina, 
>em São Miguel do Oeste, por exemplo; o viveiro de mais de 500 mil mudas 
>mantido pelo MST neste Estado; a proposta de Garuva, em 89, onde na 
>ocupação se propunha o plantio de palmitos em área de mata atlântica, 
>conservando as encostas e plantando no plano; reflorestamentos em 
>assentamentos no RS; etc. Ele se referiu ao problema da fazenda 
>Giacometti, no Paraná, onde houve um desmatamento na ocupação (a Globo 
>fez uma matéria denunciando), mas uma madeireira já tinha tirado as 
>madeiras. Propôs que o PROCERA previsse também o financiamento de 
>reflorestamento para exploração madeireira. 
>Chicão lembrou o desmatamento de mata ciliar no caso da Fazenda 
>Barriguda, em 85, no Estado de Minas (que revoltou os ecologistas). Ali 
>os fazendeiros tinham buscado gado em outras fazendas para provar que 
>era produtiva. Sobrou apenas as margens dos rios para plantar. Em abril, 
>o MST, juntamente com INCRA e IBAMA, fará um seminário para discutir 
>reforma agrária e meio ambiente, em S. Catarina. 
> 
>O Carlos Neudi (MSTIPR) disse que o Paraná era 90% coberto por floresta, 
>em 1950, e, hoje, não passa de 2, 7%. O assentamento da Giacometti prevê 
>uma área de reserva de 6 mil hectares, onde os assentados pretendem 
>criar um parque ecológico. Os ambientalistas do Paraná estão pedindo um 
>EIA-Rima (Estudo e Relatório de Impacto Ambiental) para o assentamento. 
>Citou algumas ações judiciais em que proprietários ou madeireiros pedem 
>indenização por madeira retirada por eles mesmos, e ganham. 
> 
> Jean Pierre (FASE e Fórum de ONGs) disse que há diferentes organizações 
>ambientalistas. Aqueles que estão reunidos no Fórum priorizaram na Rio + 
>5 a questão da reforma agrária, como condição para um desenvolvimento 
>sustentável no país. 
>Disse que há problemas também de ocupações por posseiros de áreas 
>indígenas ou de seringueiros na Amazônia, mas tanto aqui quanto no caso 
>dos sem-terras, o que se toma evidente é a desarticulação dos órgãos do 
>governo (FUNAI/INCRAIIBAMA). 
>Jean afirmou que além da preocupação com as florestas, é preciso se 
>pensar numa proposta de agricultura sustentável, porque a agricultura, 
>especialmente a familiar, é condição para a conservação ambiental 
>(fitogenética, por exemplo). Propôs a criação de uma espécie de Fórum 
>sobre Reforma Agrária e Meio Ambiente. 
> 
>Márcio Santilli (ISAIDF) falou sobre o trabalho de geoprocessamento de 
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>terras administradas pelos diversos órgãos públicos do Estado. As únicas 
>que não estão nos seus mapas são as do INCRA - o órgão menos 
>transparente hoje no governo. O mapa cartográfico, resultado do 

>cruzamento das unidades de conservação, terras indígenas, militares, 
>etc., mostram a "esquizofrenia estatal" da situação fundiária do país. 
>Propôs que o MST e os demais movimentos pressionem o INCRA para abrir as 
>informações sobre suas terras, inclusive as áreas devolutas da União. 
> 
>Marina disse que a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT 
>passou a adotar este nome porque não se poderia conceber a conservação 
>ambiental sem um modelo de desenvolvimento social e econômico adequado 
>para tanto. Acentuou que os movimentos sociais é que devem arbitrar 
>juntos sobre os problemas de ocupação de áreas a serem conservadas. A 
>contribuição de pessoas como o prof. Aziz Ab'Saber - como está propondo 
>o MST - será bem vinda, até porque ele faz parte da SMAD e do PT também, 
>na condição de assessoria e aconselhamento aos movimentos. 
> 
>Ao final, Plínio Sampaio propôs que se juntassem os esforços para 
>realização do seminário do grupo de deputados criado com a Marcha dos 
>Sem-Terra com o das entidades interessadas num Fórum Reforma Agrária e 
>Meio Ambiente; e que os assessores das secretarias (Nilo e Rogério) 
>fossem a referência para o encaminhamento das decisões desta reunião. 
> 
>Resoluções: 
> 
> 1. Em março de 98, será realizado um seminário sobre REFORMA AGRÁRIA E 
>MEIO AMBIENTE, organizado a partir da parceria entre as Secretarias de 
>Meio Ambiente e Agrária do PT, o Núcleo Agrário da Bancada do PT na 
>Câmara, o MST, o Fórum de ONGs para M.Ambiente/Desenvolvimento, a 
>CONTAG/CUT, a CPT, a Rede Mata Atlântica, o Conselho Nacional dos 
>Seringueiros (a ser convidado) e o Fórum de Reforma Agrária. 
> 
>2. O Fórum de ONGs e o MST ficaram de formular um documento - com o 
>apoio da SMAD - colocando a posição das duas entidades sobre o assunto. 
> 
>3. As secretarias do PT ficaram de enviar uma "missão de reconhecimento" 
>às áreas de conflito no Espirita Santo e Santa Catarina, a fim de 
>orientar a ação do partido e preparar debates do seminário. 
> 
> 
>Participantes: 
> 
>Plínio A. Sampaio, Sen. Marina Silva, Dep. Geraldo Pastana, Dep. Luiz 
>Eduardo Greenhalg, Carlos Neudi Finhler, Ubirajara J. Augusto (Gab. Dep. 
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>Alcides Modesto), Cláudio L. Beirão e Saulo Ferreira Feitosa (CIMI), 
>Nilo Diniz (SMAD/assessor sen. Marina),, Márcio Santilli, Jean-Pierre 
>Leroy, ClóvisRamos (Gab. Dep. Adão Pretto), Francisco Dai Chiavon 
>(Chicão), Cindy Pontes (Gah. G. Pastana), Rita (Gab. Greenhalg), 
> 
> 
>Attachment Converted: d:\eudora\attach\Com~terr. 
> 
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> 'SBPC Imprensa/Itamar' <Imprensa@www.sbpcnet.org. br>, 
> "Sec.Comunicacao PT'º <pt.comunic@nutecnet.com.br>, 'Sergio Contag' 
> <contag@tba.com.br>, 1SMAD' <ptsmad@nutecnet.com.br>, 'SOS Amazonia' 
> <sosamazonia@ax.ibase.org.br>, "Steve S.111 <steves@edf.org>, 
> 'Tarso Gemo' <tarso@portoweb.com.br>, Terezinha Costa Lopes 
> <IMCEAMS-CONGRESSO _ GABORCM _tlopes@senado.gov.br>, 'Thais Corral' 
> <redeh@ax.apc.org>, 'Tião Viana' 
> <tiao@microdata.mdnet.com. br>, 1Virginia V aladao' 
> <mvaladao@nhi.lead.org.br>, 'VitAmaz' <fva@intemext.com.br>, 
> 'Vivaldo Filho1 <mestradopsi@marajo.secom.ufpa.br> 
>Subject: RefAgraria & M.Ambiente 
>Date: Thu, 6Nov 1997 21:01:47 -0300 
> X-MS-TNEF-Correlator: 
<41 O 18515B l 56DO 1 l85F808005A6C45B41E53C5@genipabu.senado.gov. br> 
> 
>Companheiros, 
> 
> Acabamos de realizar, em Brasília, uma reuniao ( 5/11) sobre reforma 
>agraria e meio ambiente. A motivacao foi o aumento de denuncias sobre 
>desmatamentos provocados por ocupacoes de sem-terra, especialmente nas 
>regioes sul e sudeste, mas tambem em outras localidades. 
>A reuniao foi convocada pela Secretaria Nacional de Meio Ambiente e 
>Desenvolvimento do PT (Sen. Marina Silva), juntamente com o Secretario 
> Agracia Nacional (Plínio Sampaio). Participaram deputados do Núcleo 
>Agrário do PT na Camara, representantes do MST, do Forum Brasileiro de 
>ONGs para M.Ambiente e Desenvolvimento, Instituto SocioAmbiental (rep. 
>Rede Mata Atlantica), CIMI, etc. 
>O MST disse que eh contrario a essas ocupacoes, que muitas vezes nao sao 
>feitas por integrantes do movimento. Apresentou tambem uma serie de 
>acoes do movimento voltadas aa conservacao ambiental e mostrou-se aberto 
>a dialogar com os ambientalistas e a incorporar esta dimensao nas suas 
>acoes. 
>O Forum Brasileiro de ONGs, por sua vez, deixou claro que a reforma 
>agraria foi destacada no seu documento para Rio+S, como uma solucao. Uma 
>agricultura sustentavel depende da reforma agraria e da agricultura 
>familiar, alem de alternativas agroecologicas e de baixo impacto. Da 
>mesma maneira, a conservacao da biodiversidade, especialmente 
>fito-genetica, tambem depende desse modelo agrícola. 
>Por outro lado, a total desarticulacao dos orgaos governamentais, 
>especialmente entre INCRA, IBAMA e FUNAI, foi apontada como uma das 
>causas de conflitos indesejaveis, muitas vezes existentes, entre 
>sem-terra, posseiros, ambientalistas, indios ou seringueiros na disputa 
>pela terra ou pelos recursos naturais. 
> Ao final da reuniao ficou definida a realizacao de um seminario sobre 
>Reforma Agraria e Meio Ambiente, em marco de 98~ será formulado um 
>documento basico para discussao; e serao visitadas areas de conflitos 
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>entre ocupacoes e conservacao ambiental. 
> 
>Nilo Diniz 
> Assessor da SMAD 
>(Sec.M.A.e Desenvolvimento/PT) 
> 
> 
> Attachment Converted: d:\eudora\attach\RefAgrar.Ambiente 
> 
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