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INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL 

data / ./ _ 
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Senhor Deputado, 

Em resposta ao Ofício dirigido 

a mim por Vossa Excelência, em abril passado, com respeito 

à proteção da Mata Atlântica tenho uma série de considerações 

( a apresentar. Em primeiro lugar quero concordar com o nobre 

Deputado quando afirma que a proteção à natureza "não pode 

ignorar a presença do homem e suas necessidades de subsistên 

eia e desenvolvimento social". Sendo o homem filho da natureza 

nao poderia ser entedido apartado dela, nem ela estaria compl! 
r- 

ta sem ele. Assim sendo faz parte do equi lÍbrio ecológico o 

atendimento às necessidades básicas de todos os seres humanos. 

Ou seja onde há miséria está presente também o desequilíbrio a~ 

biental. 

(. Com respeito à Mata Atlântica 

quero ponderar que estamos tratando de uma das florestas tropl 

cais mais ameaçadas de extinção do planeta, senão a mais ame! 

çada. Quero com isto referir-me a toda a imensa massa flores 

tal que, à época do descobrimento, extendia-se contínua desde 

o Nordeste até o Sul alcançando inclusive parte do Centro 

Oeste, da Argentina e do Paraguai. Esta área riquíssima, exube 

rante, principal repositório de vida da superfície da terra 

como o são as florestas tropicais, infelizmente não existe 

mais. à cana, ao .& ~ ca •. e, ao mi lho e, generoso, Ela deu lugar 

seu solo ·~antinua a prod~zir para o nosso sustento e locomoção. 
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Segundo estou inf orrnado o pouco 

que restou, quantidade mui to menor do que qualquer mínimo r~ 

comendado pelos especialistas na matéria, ainda abriga urna 

riqueza biológica fantástica. Para garantir a sobrevivência 

e desse patrimônio genético, nosso e de ~ossos sucessores, será, 

no entanto, preciso que se preserve os remanescentes exis 

tentes e mais ainda que se recomponham corredores biológicos 

que possibilitarão o intercâmbio e evitarão a consangt1inidade 

das espécies que ainda aí estão. tum desafio imenso. 

São Paulo, dizem os levantamen 

tos recentes, é o Estado que detém hoje os mais amplos remane~ 

centes dessa Floresta que cobria mais de 80% de nosso Estado 

e 
e que hoje está reduzida a apenas 4% de mata primária. t uma 

posição privilegiada porém da qual não podemos nos orgulhar. 

Quando o meu Ilustre predecessor, Governador Franco Montoro 

desencadeou um chamamento nacional em Defesa da Mata Atlântica 

nossa Serra do Mar estava desabando em ameaça às indústrias 

de Cubatão. Definimos a região ainda densa essa Mata, em São 

Paulo, como Patrimônio Natural do Estado, através do seu tomb! 

mento. A luta por esta preservação - e permanente porque as 

ameaças ocorrem todos os dias em diferentes locaisconcornitan 

temente. Somente o apoio firme da sociedade civil tem permitido 

que o significativo aparato estadual dirigido a essa t a r e f a 

possa atender às suas obrigações • .,, 
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Mais ainda, além desse compromi~ 

so com o futuro de nosso pais que, dada a importância desse 

assunto cravou na Constituiç~o Brasileira a necessidade de 

preservação de nossa biodiversidade; Constituição que também 

declara a Mata Altântica como. Patrimônio Nacional, temos outros 

(' de ordem internacional. O Brasil firmou durante a Conferência 

do Rio, em 1992, a convenção de biodiversidade o que reforça 

nosso compromisso de proteção dessa floresta. Alcançamos 

também, juntamente com Se .a Catarina e outros 12 Estados, 

do Rio Grande do Sul até _ Ceará, o reconhecimento dos pri!! 

cipais remanescentes dessa floresta como uma expressiva Reserva 

da Biosfera do Sistema MAB-UNESCO. Aqui nos comprometemos a 

consolidar a conservação da Mata Atlântica e ao mesmo tempo 

promover o desenvolvimento sustentado em sua área de ocorrência. 

( Entendo que o Decreto 750, de 

1993, foi ampla e longamente debatido no Conselho Nacional 

do Meio Ambiente antes de sua publicação. Entendo também que 

ele substitui outro, editado em 1990, este sim, considerado 

rígido demais. Para garantir sua flexidade o Decreto 750 vem 

tendo inclusive cláusulas detalhadas Estado por Estado, através 

de portarias debatidas naquele Egrégio Colegiado. Essa . e 
acredito a forma e esse o fórum mais adequado de ser dar seqõe~ 

eia a discussões sobre essa questão. Mais ainda, a Constituição 

Paulista declarou os remanescentes de Mata Atlântica em nosso 

Estado corno imune ao C9Cte o que o decreto 750 vem valorizar 

e consolidar. 



"'· 
r_ls. 04 ~ 

~ ?;~at,d ~º a.,~ 
DEG/ofício GG. MC. no 74/95 
DCA. nr. 1119/95 

Acredito ser de grande interesse 

nacional que redobremos nossos esforços pela proteção e recup~ 

ração da Mata Altântica. Infelizmente a incúria e o desconhe 

cimento de sua importância nos levaram à situação de penúria 

em que ela se encontra. Estou à disposição do nobre Companhei 

ro para debatermos as formas de fazê-lo dentro do conceito 

de desenvolvimento sustentado e também buscando todas as formas 

possíveis de se harmonizar a conservação do meio ambiente com o 

pleno desenvolvimento humano. 

Desejando-lhe uma carreira bri 

lhante que tenho a certeza apenas é iniciada agora nesse Vos 

so primeiro mandato. 

Atenciosamente, 

( 

MÃRIO COVAS 
Governador do Estado 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Federal PAULO BORNHAUSEN 
Câmara dos Deputados 

BRASlLIA - DF 

/ya 


