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incontestável que 
existe um movimen 
to de âmbito mundi 
al originado nos Paí 
ses Hegemônicos - 
sob a indisfarçada 
liderança dos EUA 
cujo objetivo final é 
impor ao Brasil a 
internacionalização 

da Amazônia ou a admi 
nistração compartilha 
da de seus abundante 
recursos naturais. O jor 
nalista Roberto Monte 
iro de Oliveira afirma 
que: "Os vetores desse 
movimento estão per 
ceptivelmente localiza 
dos nos EUA e em pai- 
es da Europa, sendo 
também operacionali 
za d os por ONGs 
(Organizações Não 
Governamentais) de 
cunho internacional 
muitas delas com inten- 

mente na fronteira com a Venezuela, ocor 
re um ataque frontal à nossa soberania: 
estrangeiros guiados pelo estandarte trê 
mulo da União Européia determinam se é 
permitida ou não a entrada de brasileiro 
em mais uma das unidades de conserva 
ção recém-criadas pelo governo federal, 
infelizmente, isto é um reflexo do que 
acontece hoje em todos os estados que 
compõem a nossa Amazônia, onde ati 
vistas de ONGs internacionais estão 

OOUVIOOSO 

acos em mcontavers nroreros ae 10~ 

Pouco a 
pouco, a 
Amazônia 
está sendo 
i n te rnac i o 
n a I i z a d a, 
fato que 
tanto conde 
nam os. No 
dia 24 de 
fevereiro o 
jornal Diário 
do Pará 
publicou que 
o francês Pas 
e a I Lamy 
candidato ao 
posto de dire 

tor da OMC (Organização Mundial de 
omércio), numa entrevista a diploma 

tas e especialistas, insinuou que a Ama 
zônia deveria ser incluída na lista de 
"bens públicos mundiais", por esta idéia 
idiota, é muito provável que Lamy seja 
eleito diretor da Organização. 

Em 1 998, a propósito de 
incêndios em Roraima, um 
general norte-americano 
criticou publicamente o 

governo brasileiro declarando a 
jornalistas internacionais que, 
se o Brasil não preservasse 
adequadamente a floresta 

amazônica, os EUA poderiam 
enviar tropas com essa 

finalidade. 
Framenlo do artigo Mídia lnlernacionol (p. 33) 

a atuação e numerosa 
presença tisica na Amazônia Brasileira e 
quase todas generosamente financiada 
por bancos estrangeiros". 

AMEAÇAS 
Em plena selva amazônica, num dos rin 
cões deste imenso Brasil, mais precisa- 

20 REVISTA HOJE 

AMAZ1 

São inúmeras as incursões estrangeiras 
para assaltar sutil e institucionalmente a 
Amazônia através de Organizações Não 
Governamentais. "Algumas ONGs inter 
nacionais extrapolam suas funções e incen 
tivam os índios a transformar seus territóri 
os em uma espécie de área independente do 
país", alerta o deputado federal Asdrúbal 
Bentes (PMDB-PA). 

Hoje, são mais de270 ONGs (entre bra- 
ileiras e estrangeiras) atuando só na cidade 
de Santarém. Existe Organização até para 
cuidar de I O árvores, mesmo que elas sejam 
obstáculo para construção de estradas fun 
damentais para o incremento da malha viá 
ria interestadual, infra-estrutura que gera 
ria benefícios para escoamento da produ 
ção da região intersectada pela Transama 
zônica (BR-230) e Santarém-Cuiabá (BR- 
163), isto nos induz a crer que o governo 
está mais preocupado com o barulho das 



"O BRASIL É O PAÍS DO FUTURO" (Renato Russo) 
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ONGs do que com o fortalecimento econô 
mico gerado por centenas de áreas de plan 
tação implementadas ao longo dessas rodo 
vias. 

Quem não está preocupado com nosso 
crescimento não tem problemas financei 
ros, por exemplo, o orçamento do Green 
peace para atividades na Amazônia oscila 
em tomo de US$ 1,5 mi lhão por ano. Cada 
ativista recebe salário 4 vezes superior a 
um funcionário antigo do IBAMA (Institu 
to Brasileiro do Meio Ambiente e Recurso 
aturais Renováveis), provando que o idea 

lismo dos "guerreiros do arco-íris" (como 
eles se auto-denominam) é remunerado e 
tem caráter comercial. Para manter o luxo 
dos ativistas do Greenpeace, a ONG conta 
com 3 milhões de mantenedores que só 
vêem árvore pela Internet e que compram 
mentiras como verdades patrocinadas por 
estas entidades, as quais sobrevivem do 

comércio da nossa suposta desgraça. 

RESISTÊNCIA 
Mais perto de nós, no eixo da lendária 
Transamazônica, no ano de 2004, foi 
esboçada uma das maiores tentativas de 
ocupação internacional na região: a fun 
dação inglesa Body Shop, figurando 
como agente fomentador, mancomunada 
com a Funai, tentou demarcar gigantes 
cas áreas de terras, aliciando índios para 
escudar suas investidas, colocando o 
municípios de Uruará e Placas (ambos no 
Pará), assentamentos do Incra e mais de 
mil posseiros à mercê de um laudo antro 
pológico feito sob conveniência, posteri 
orrnenre contestado numa ação judicial. 
Depois de convulsionar a região, o movi 
mento denominado "picadão" foi repeli 
do por lideranças dos dois município 
que ganharam a primeira instância dalJ)> 
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•••. batalha judicial, entretanto, o litígio ainda 

se protela nos tribunais e a qualquer 
momento os dois municípios poderão ter 
problemas em função da insurreição da 
força estrangeira. "O Estatuto do Índio foi 
feito para satisfazer interesses de quem 
quer usar índio para se dar bem no Brasil, 
onde, em todo processo, ficamos reféns de 
estudos antropológicos que nem sempre 
refletem a realidade", afirma o advogado 
Luís Lazeris, responsável pela ação. Nesta 
linha de raciocínio, Asdrúbal Bentes com 
pleta: "Chegamos à conclusão de que algu 
mas áreas só se tomam territórios indíge 
nas para conveniência de alguns grupos". 

Em novembro de 2003, em Medicilân 
dia, estado do Pará, como resultado de 
mais uma de suas interferências em nossa 
política ambiental, os ativistas do Green 
peace acabaram provando uma pequena 
dose do nosso patriotismo, no qual em uma 
ação inédita a população se revoltou e os 
manteve em cárcere privado no Hotel Sinu 
elo. "O Brasil precisa de crescimento, não 
de idealismo oco e eventos extravagantes, 
se eles quiserem fazer graça, que façam 
bem longe daqui", argumentou Ângelo 
Lucena, morador local. 

A mesma resistência ofereceu Porto de 
Moz, município também localizado no esta 
do do Pará, mas o povo foi ludibriado e ven- 

RESERVADO PARA RESERVA 

O Greenpeace realizou no início 
de dezembro de 2003 uma 
demarcação simbólica de terras 

em Porto de Moz (PA) em prol da criação 
da Reserva Extrati 
vista Verde para Sem 
pre. Os ativistas colo 
caram placas de 4 X 2 
metros com a mensa 
gem "Reservado para 
a Reserva" em árvo 
res ao longo da mar 
gem do rio Xingu. A 
mesma mensagem 
também foi escrita em 
inglês. É auto 
evidente, portanto, 
que tal realização sina 
liza a influência da 
ONG estrangeira 
sobre a condução da 

política ambiental brasileira, ficando explí 
cita sua intenção em mostrar ao mundo que 
está na vanguarda da missão de inutilizar 
produtivamente a Amazônia. • 

cido pelo poder da oligarquia petista. Em 
novembro de 2003, no primeiro ano do 
governo Lula, agentes do Tbama organi 
zaram no município uma mega-operação 
fiscalizadora chamada "Verde para Sem 
pre", cuja realização contou com a parti 
cipação de ativistas do Greenpeace. Sub- 

seqüentemente, uma pequena parte da opi 
nião pública local foi seduzida para que se 
constituísse uma Reserva Extrativista 
(RESEX) chamada "Verde para Sempre" 
(coincidência de nome?), a qual tomaria 
92% do território municipal. A população 
portomozense ainda conseguiu reunir enti- 

º feudalismo teve início no ano de 
4 76 da Era Cristã, quando se frag 

mentou o Império Romano Ocidental, 
decorrente das invasões dos povos 
bárbaros. Era o contexto histórico da 
Idade Média. Com isso as pessoas 
fugiram para os campos buscando pro 
teção junto aos feudos, grandes áreas 
rurais cujo proprietário era o senhor 
feudal. Daí se constituiu a sociedade 
formada pela nobreza rural que possu 
ía jurisdição sobre os servos e campo 
neses livres (ambos vassalos). 

A Igreja Católica, atrelada ao regi 
me, determinava um modo de vida alta 
mente religioso. As cidades deixaram 
de ser centros econômicos e o poder 
passou a ser exercido no campo. Os 
vassalos trabalhavam nas terras do 
senhor feudal, numa espécie de pacto 
de consignação extorsiva, na qual 
sucumbiam ao pagamento da mão 
morta, taxa de casamento, mais-valia 
e toda a sorte de banalidades. 

No âmbito econômico, se praticava 
principalmente a agricultura de subsis 
tência com mão-de-obra servil. As cida 
des e o comércio estavam quase com- 

pletamente estagnados, somente 
vindo à redinamização com o fim da 
Idade Média, ocorrido em 1453 com 
a queda do Império Romano Orien 
tal, cuja capital era Constantinopla. 

Numa analogia, nada pode asse 
melhar-se com tanto perfeccionismo 
ao sistema feudal do que o contexto 
atual das reservas extrativistas Rio 
zinho do Anfrísio e Verde pra Sempre 
e as demais que a União propõe cri 
ar: o IBAMA figura com poderes igua 
is aos senhores feudais; a igreja cató 
lica como parceiro eclesiástico; e o 
povo dentro das reservas são os ser 
vos. Pouca diferença há do servilis 
mo medieval: o povo jamais terá dire 
ito à propriedade e viverá eterna- 

, mente pobre, colhendo castanhas, 
extraindo leite de seringa, ramos sil 
vestres e criando galinhas. 

Sobretudo, feudalismo e governo 
brasileiro estão intimamente ligados, 
basta ler a obscuridade da Lei 
9.985/00 que dispõe sobre a criação 
das unidades de conservação. O 
modelo de consignação é ultra 
parecido: "A posse e o uso das áreas 

ocupadas pelas populações tradicio 
nais nas Reservas Extrativistas e 
Reservas de Desenvolvimento Sus 
tentável serão regulados por contrato, 
conforme se dispuser no regulamento 
desta", preconiza oArt. 23. 

Então é realmente um retrocesso 
viver este modelo econômico medie 
val. Mas como não estamos na França 
e não temos uma Joana D'Arc, vamos 
nos adaptar e viver como servos do 
império petista. {Ah! É bom lembrar 
que depois do feudalismo veio o abso 
lutismo ... ). • 
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"E QUANDO O CIRCO PEGA FOGO, SOMOS OS ANIMAIS NA JAULA" (Renato Russo) 

dades e 6 mil assinaturas num abaixo 
assinado contra a RESEX que foi simples 
mente ignorado pelo governo. Juntamente 
com a RESEX Riozinho do Anfrísio, em 
Altamira (PA), a Verde para Sempre foi san 
cionada em novembro de 2004, engolindo 
aproximadamente 82% do território muni 
cipal, o equivalente a 1.288.717 hectares. 
Restou ao prefeito recém-eleito Edílson 
Cardoso de Lima (PSDB) administrar um 
município mutilado e fadado à moratória, e 
o pior, sem um centavo de indenização do 
Estado ou da União. Edílson acredita que a 
decisão federal foi motivada também por 
retaliação política, uma vez que a Reserva 
fora sancionada um mês depois do resulta 
do das eleições municipais. 

ATROPELOS 
No processo de criação da RESEX Verde 
para Sempre, a seqüência dos atos soou 

como uma enorme conspiração entre 
União, Estado e Comunidade Internacio 
nal, onde o governo Lula parece estar 
seguindo o receituário de submissão do 
ex-presidente Fernando Henrique Car 
doso para obter empréstimos internacio 
nais. 

Para consolidar essas coincidências, 
nota-se o princípio de Maquiavel: "os 
fins jus ti ficam os meios", pois se verifica 
que as condições usadas para a criação 
das reservas Verde para Sempre e Riozi 
nho do Anfrísio foram um processo frau 
dulento: não houve estudos de viabilida 
de econômica de acordo com requer a lei, 
há denúncias de que documentos foram 
forjados e que a opinião pública fora 
manipulada. "A criação da RESEX 
Verde para Sempre é um exemplo de 
reserva criada na calada da noite, à reve 
lia da vontade do povo, sem o devido 

cumprimento legal para sua criação, lem 
brando mais um ato da Ditadura do que um 
ato de governo eleito pelo povo", ponderou 
Luiz Souza, bacharel em Direito e empre 
sário na Transamazônica. 

Em uma avaliação prévia do renomado 
jurista Diamantino José da Silva, foram 
feridos quatro princípios constitucionais 
no curso da criação da Verde para Sempre: 
( 1) Desrespeito ao sagrado direto à propri 
edade particular dos assentados e possei 
ros; (2) Descumprimento do parecer do pro 
curador da República recomendando que 
consultassem o INCRA(lnstituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária) e o 
ITERPA, (Instituto de Terras do Pará) 
autarquias que, por sua vez, não se mani 
festaram; (3) Inexistência de provisão orça 
mentária da União para implementar o 
desenvolvimento da referida unidade; ( 4) 
Ausência de previsões indenizatórias. •••. 
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Em 1989, o senador 
Kasten dos EUA afirmou: 
"Ao contrário do que os 

brasileiros pensam, a 
Amazônia não é deles, mas 

de todos". 
Framenta do artigo Mídia Internacional (p. 33) 

•••• Portanto, valendo-se do Estado demo- 
crático brasileiro, o SINDTCORTE (Sindi 
cato Paraense de Gado de Corte) - entidade 
que rege alguns produtores afetados pela 
criação da Verde para Sempre - requer 
incontestavelmente o cumprimento da invi 
olabilidade do direito à propriedade parti 
cular, uma vez esmagado pelo governo bra 
sileiro na criação das reservas em áreas de 
terras com títulos definitivos expedidos 
por ele próprio, através do Incra. 

Dentro do perímetro da Reserva Verde 
para Sempre, há fazendas, posseiros e 
quase 60 mil reses de gado, além de proje 
tos de manejo financiados pelo Banco da 
Amazônia, que é uma entidade de gestão 
estatal. Com a conivência da União, tudo 
isso está à mercê de pressões estrangeiras. 

O RETORNO DA DITADURA 
A Ditadura Militar ( 1964-1985) foi um 
período tenebroso para o Brasil: mortes, 
seqüestros, desaparecimentos, tudo isto 
assolou nosso país, mas também é ruim a 
atual ditadura (sutilmente camuflada pela 

palavra "democracia") que está privando 
o país do crescimento pleno: arrocho fis 
cal, aumento da carga tributária, juros 
exacerbados e desemprego. Pelo menos a 
Ditadura Militar, era declaradamente 
super-nacionalista e, se ainda estivesse 
vigorando, nossa plena soberania sobre a 
Amazônia não estaria em tão hediondo 
risco. 

A edição nº 215 do DOU (Diário Ofi 
cial da União), em 9 de novembro de 
2004, promulgou a criação da RESEX 
Verde para Sempre em Porto de Moz. 
Nela foi exposto todo o Memorial Des 
critivo da reserva, seu objetivo instituci 
onal e a seguinte expressão: "ficam 
declarados de interesse social, para fins 
de desapropriação( ... ), os imóveis rurais 
de legítimo domínio privado e suas ben 
feitorias que vierem a ser identificadas 
nos limites da reserva", além desta deter 
minação bizarra, os redatores oficiais 
parecem ter propositalmente omitido 
qualquer ocorrência da palavra "indeni 
zação". 

Todavia, as pressões externas estão 
pondo em risco o bem democrático tão 
defendido pelos tecnocratas da Repúbli 
ca: em janeiro deste ano, o governo bai 
xou através do Incra a Portaria I O, com a 
finalidade de recadastrar todas as propri 
edades rurais da Amazônia, numa espé 
cie de malha fina, através da qual a autar 
quia justificará inexoravelmente as pos 
teriores desapropriações. "A União não 

está contente com 52% do Pará? Afinal de 
contas, as únicas funções que o governo 
executa com qualidade são cobrar impostos 
abusivos e produzir burocracia. Para que 
ele quer tanta terra? - indaga Ângelo Luce 
na. 

Outro mecanismo antidemocrático é a 
Instrução Normativa 58, que trata a classe 
madeireira como uma matilha de cães, este 
artificio legislativo preconiza o rito sumá 
rio e dá poderes incalculáveis ao IBAMA, 
além de privar o setor do inviolável direito 
do contraditório. "Parece que todo o país já 
foi cooptado pelas forças do Mal. Não che 
gou o momento de questionarmos a consti 
tucionalidade destas leis para sabermos 
quem está do lado brasileiro ou do lado dos 
gringos?", indaga novamente Ângelo Luce 
na. 

Em 1994, Gorbachev 
declarou: "O Brasil deve 
delegar parte de seus 

direitos (sobre a 
Amazônia) aos organismos 
mundiais competentes". 
Framenla do artigo Mídia Internacional (p. 33) 

REPÚDIO 
"Não podemos permitir que gringos vindos 
de origem ignorada influenciem a condu 
ção da política ambiental brasileira". "Nos 
sa soberania é vulnerável e precisa de rigi- 



"NÃO SE ACABA COM A POBREZA ELIMINANDO OS RICOS" (Abraham Lincoln) 
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º fax emitido por Fernando 
Regis de Siqueira da gerência 

executiva do lbama em Brasília 
para o coordenador da CPT (Cen 
tro da Pastoral da Terra) Tarcísio 
Feitosa, em Altamira, mostra a 
forma como a União trata o Pará, 
estado que é Brasil por opção. 
Neste documento salta às vistas 
uma linha da gigantesca "rede de 
conchavos", uma passarela do 
grande "labirinto verde", provando 
que as instituições do governo fede 
ral tomam suas decisões arbitraria 
mente para criar unidades de con- 
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servação no estado do Pará. Esta é mais uma prova concreta da forma 
unilateral com que o governo usa suas próprias entidades para fazer o 
que quer no Pará. O fax traduz claramente que o número de associa 
ções ligadas ao PT é auto-suficiente para consolidar seus interesses, 
onde simples ofícios vão tomar dimensão de consultas públicas. • 

dez". "Será que os militares não estão 
vendo estas aberrações contra a nossa sobe 
rania?". "Quem sabe o que é bom ou ruim 
somos nós mesmos". Estas são algumas 
das muitas afirmações que se ouve em toda 
a extensão da Transamazônica, onde se 
nota certa hostilidade quanto a figuras 
estrangeiras. 

"Estas organizações despejam milhões 
de dólares em veículos de comunicação de 
massa no Brasil e no mundo para a Amazô 
nia ser lembrada apenas quando acontece 
algo que elas julgam 'um escândalo' e, de 
uma forma ou de outra, já conseguiram 
fazer com que 99% dos brasileiros acredi 
tassem em suas pregações sensacionalistas 
de que na Amazônia só tem bandido, e o 
pior é que tudo isso acontece com o con 
sentimento do poder público, que assiste 
inerte esta difamação", ironiza Maurício 
Lorenzoni, membro do Sindicorte. 

"É incrível ver o Simão Jatene (gover 
nador do Pará) assistir estas agressões à 
nossa soberania e não se manifestar", sali 
entou Francisco Castro, presidente do Sin 
dicorte. 

Até 2006, o governo Lula tem a meta de 
instituir 50 milhões de hectares para cria 
ção de unidades de conservação no país. 
Para o espanto do povo paraense e deleite 
das ONGs, aproximadamente 65% das ter 
ras do Pará estão destinadas à criação deste 
grande mosaico improdutivo, conforme o 

Macro-Zoneamento Ecológico prelimi 
nar feito pelos técnicos do Pará. Caso a 
sanha ecológica se concretize, o Pará terá 
menos de um terço de áreas produtivas 
do que o Mato Grosso, que hoje está rico 
com os agronegócios, onde o povo pos 
sui renda per capita consideravelmente 
maior que a do Pará. 

"Temos que preservar sim, mas não 
podemos deixar que transforrnem o Pará 
em garantia hipotecária e cobaia ecológi 
ca do Brasil e do mundo. O Jatene deve 
ria seguir o exemplo do Blairo Maggi (go 
vernador do Mato Grosso) e ter pulso 
para fazer o Pará produzir, pois podemos 
ser tão ricos quanto os mato-grossenses", 
advertiu Luiz Bossato, empresário de 
Altamira. 

Como forma de repúdio às reservas, a 
solução encontrada pela sociedade regio 
nal para evitar o engessamento econômi 
co estadual foi mobilizar as entidades de 
classe com um manifesto público contra 
as unidades já criadas Verde para Sempre 
e Riozinho do Anfrísio e contra as pro 
postas de criação da Estação Ecológica e 
Parque Nacional, ambos na Terra do 
Meio, uma região localizada no território 
de Altamira, mas estas propostas foram 
concretizadas em fevereiro de 2005 e 
agora são aproximadamente 5 milhões 
de hectares potencialmente agricultáveis 
fadados à inoperância econômica, infe- 

lizmente, o Ministério do Meio Ambiente 
já visualiza no horizonte a possibilidade de 
consumar uma nova seqüência de grila 
gens institucionais no Pará com a criação 
das RESEX Maia, do triri edo Xingu,entre 
outras. "Será que o Pará será entregue de 
mão beijada para os gringos?", indaga o ~ 

ii.t.JUAMAM Em 1 770, uerenuenuo a 
mesma tese de soberania 
limitada, o diplomata 

Boutros-Ghalí, secretário 
Geral da ONU, no relatório 
oficial "Uma Agenda para a 

Paz" ao Conselho de 
Segurança da Organização, 
afirmou o seguinte: "O 
tempo de absoluta e 

exclusiva soberania já passou. 
Agora, é tarefa dos líderes de 

cada país encontrar o 
equilíbrio entre as 
necessidades de seus 

governos e as exigências de 
um mundo cada vez mais 

interdependente". 
ffomontodoortigoMidiolnternoclonol(p.33) 
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Em 1999, a Secretária de 
Estado dos EUA (Madaleine 
Albright), repetindo o seu 
antecessor, Christopher 

Warren, afirmou 
taxativamente que II quando 
o meio ambiente estiver em 
perigo, não há fronteiras", 
fazendo eco ao ex-primeiro- 
ministro britânico, John 
Major, que já havia 

proclamado: 11 As nações 
desenvolvidas devem 

estender os domínios da lei 
ao que é comum ao 

mundo". 
FtomenlodoortigoMídlalnternoclonol(p.33) 

11> empresário Aluísio Cardoso, filho de Alta 
mira. 

PAPEL SOCIAL 
Deve-se discutir o desenvolvimento sus 
tentável na Amazônia responsavelmente, 
não atropelando empreendedores da região 
de maneira tão taxativa. Atualmente, o 
alvo principal a ser atingido são os setores 
agropecuário e madeireiro, que, segundo 

ativistas e ambientalistas, são os vilões 
nesta odisséia por terem perpetrado na 
Amazônia uma ação pioneira no uso dos 
recursos naturais. 

Neste momento. o governo federal 
horroriza as atividades produtivas na 
Amazônia, esquecendo que ele mesmo 
tanto autorizou como incentivou para 
que chegássemos ao que vivemos hoje a 
partir do momento em que abriu a Tran 
samazônica no inicio da década de 70 e 
ausentou-se, abandonando todos no pro 
cesso de ocupação, a partir daí, o setor 
produtivo assumiu "no peito e na raça" o 
papel do governo abrindo e recuperando 
estradas, gerando empregos, dinamizan 
do o comércio e promovendo, embora 
lentamente, o desenvolvimento cconô 
mico da Amazônia. 

De acordo com o SINTICMA (Sindi 
cato dos Trabalhadores da Indústria 
Madeireira de Altamira}, que atua na 
região da Transamazônica, no fim de 
2001 havia o registro de 5 mil empregos 
diretos e 15 mil indiretos gerados pelas 
indústrias madeireiras, este número deca 
iu a uma taxa média de 15% ao ano. Em 
outubro de 2004, veio outra punhalada 
com a greve do I BAMA, o resultado é 
que a madeira encalhou no pátio provo 
cando demissões. Mas o golpe final 
ainda eslava por vir: com a suspensão de 
todos os projetos de manejo da região. Os 

empresários madeireiros foram obrigados a 
improvisar, reduzindo incondicionalmente 
o quadro de funcionários. De acordo com 
Maria da Guia, presidente do SINTICMA, 
apesar de o setor madeireiro ser o "saco de 
pancadas", 80% das empresas atuam regu 
larmente com as obrigações trabalhistas, 
mas atualmente, em função das instabilida 
des, as empresas serão obrigadas a efetuar 
mais demissões. 

A fertilidade amazônica prenunciava 
uma ascensão produtiva que hoje é vista 
como desequilíbrio ecológico pelos ativis 
tas. Eles afirmam que os desbravadores bra- 



ileiros não sabem trabalhar com a terra. 
Poderia ter sido diferente, se junto aos ocu 
pantes tivessem vindo também os ambien 
talistas com suas propostas em mãos. Ma 
naquela época tratava-se de uma região 
muito dispendiosa e um tanto quanto hostil 
para os gringos de pele tão sensível, por 
isso que somente 
homens desbrava 
d ores tiveram 
coragem de apos- 
á-la em constan 

tes lutas contra 
toda a sorte de iso 
lamento, abando 
no, malária e a 
mais extrema 
necessidade 
humanas, em seus 
múltiplos aspec 
tos. "Tive malária 
por 2 anos conse 
cutivos", lembrou 
Raimundo da Sil 
va, soldado da bor- '------------------~ 

'' 

tes. "Nós deixamos o conforto da região 
Sul do Brasil com a nobre missão de inte 
grar a Amazônia de fato à União desde a 
década de 70. Agora, depois de todo este 
sofrimento, sou visto como um bandi 
do", revolta-se Luiz Bossato, dono de 
uma área de manejo comprada do Banco 

do Brasil que foi 
engolida pela 
reserva de Porto 
deMoz. 

"O que os 
ambientalistas 
não entendem é 
que não queremos 
destruir a Flores 
ta. Como vamo 
extrair madeira de 
um deserto? Se o 
lbama colaborar 

O que os 

ambientalistas não 

entendem é que não 

queremos destruir a 

floresta. Como vamos 

extrair madeira de um um pouco, vamos 
chegar a um con 
senso", reconhe 
ceu Gilberto Fioc 
co, madeireiro de 
Placas. 

"A atividade madeireira é imprescin 
dível para o desenvolvimento econômi 
co, pois gera e garante empregos; seu 

deserto? '' racha. 
A penalização sobre o setor produtivo 

na região é generalizada, submetendo pro 
dutores a constrangimentos sem preceden- 

impedimento brusco provocará um grande 
impacto social", profetiza Maria da Guia. 
''Nosso povo deveria criar um fórum regio 
nal de cunho mais econômico do que social 
para tratar de assuntos ligados à classe pro 
dutiva", desfechou Ângelo Lucena. 

RIQUEZA MINERAL 
ós brasileiros nos acostumamos tanto 

com a abundância de água no país que não 
somos sensíveis à escassez de água que cor 
rói o restante do planeta, mas em algumas 
regiões do mundo, a água doce significa 
poder e é motivo para guerra, por isso a 
Amazônia já desperta a cobiça de força 
estrangeiras. Possuir água será poder: um 
estudo da FAO no ano de 1993 relatava que 
até 2030 20% dos países sofrerão com a 
escassez de água doce, hoje uma das prin 
cipais causas da pobreza e disparidade cres 
cente entre países ricos e pobres. 

Por isso analistas acreditam que este é 
um dos vários interesses de ONGs como 
Greenpeace e WWF no Brasil: garantir a 
custo zero o provimento de água doce para 
os países desenvolvidos nos anos futuros 
pois, como sabemos, existe um projeto da 
União Européia para construir um rnega 
aqueduto ligando Lisboa, capital de Portu- •••. 
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NÚMEROS DA ÁGUA 
Aquantidade de água no mundo é 

de 1,6 bilhão de quilômetros cúbi 
cos (km'), mas apenas 3% é água 
doce: 2% formam geleiras inacessíveis 
e somente 1 % é utilizável, proveniente 
de lençóis subterrâneos, rios e lagos. 
Atualmente o ser humano utiliza 54% 
da água doce disponível. Numa previ 
são otimista, dentro de 25 anos a huma- 

nidade absorverá 90% 
da água doce disponível 
no mundo, restando ape 
nas 10% para as outras 
espécies. Outro dado 
importante é que, se 
mantidos os padrões atu- 

ais de crescimento, segundo a ONU, a 
previsão é de que a população global 
chegue a 8 bilhões em 2025, aumen 
tando drasticamente a demanda de 
água e, conseqüentemente, os confli 
tos entre as nações. 

Os 4 principais motivos para a 
escassez de água no mundo atualmen 
te são: fenômenos naturais; rápido 
crescimento populacional; exploração 
predatória; e mau planejamento. Hoje, 
"mais de 1 bilhão de pessoas no mundo 
carecem de água potável", lamentou o 
Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, 
em 2002 durante a Conferência das 
Nações Unidas em Nova York, EUA. 

liJJi, gal, a fontes naturais no Brasil. Não seria a 
hora do Brasil inteligentemente obter van 
tagens econômicas em negociações com 
países desenvolvidos para concessão do 
uso da água? 

PROTOCOLO DE INCÓGNITAS 
O Protocolo estabelecido no ano de 1997 
em Kyoto, no Japão, visa combater o efeito 
estufa (maior responsável pelo hipotético 
aquecimento global) através de medidas 
istemáticas para reduzir a concentração 
de dióxido de carbônico (C02) na atmosfe 
ra, o qual cresceu cerca de 30% desde o iní 
cio da Revolução Industrial, ocorrido no 
éculo XVTTI. Trata-se de um acordo inter 
nacional entre países desenvolvidos e emer 
gentes que apenas foi ratificado agora em 
fevereiro de 2005. Cada signatário (país) 

deverá criar e executar políticas específi 
cas para atingir uma taxa nacional estipu 
lada a ser reduzida, se não conseguir, 
poderá comprar créditos de outro signa 
tário para compensar o não 
cumprimento da cota. 

E aqui que o Brasil pode lucrar: com a 
venda de créditos. Para isso, não é difícil 
imaginar que agora o governo precisa 
fechar o cerco no combate às queimadas, 
inibir a expansão dos agronegócios, redu 
zir as fronteiras agrícolas existentes e 
desapropriar terras produtivas, entre 
outras medidas. "Os madeireiros, fazen 
deiros, colonos e autoridades fundiárias 
precisam entender que, com a entrada em 
vigor do Protocolo do Kyoto, temos um 
símbolo da inversão de valores ambien 
tais e econômicos em escala mundial. Pre 
cisamos estudar todo este contexto de dis 
cussões no qual estamos inseridos se qui 
sermos viabilizar mecanismos eficiente 
para obter lucros. Temos que assumir nos- 

as responsabilidades e não apenas tentar 
atribuí-las ao governo Federal, que pegou o 
'bonde andando:", refletiu Antônio Bispo, 
filósofo emAltamira. 

Mas não tarda também para que se per 
ceba um inevitável atrito entre modelos de 
desenvolvimento econômico da Amazô 
nia: o tradicional representado pela agricul 
tura, pecuária e extração vegetal; e o novo 
representado pelas possíveis negociações 
de créditos de carbono a partir de regras do 
Tratado de Kyoto. É bom lembrar que os 
EUA estão fora do Acordo, mesmo sendo o 
maior poluidor do planeta, respondendo 
por 36, l % da emissão de dióxido de carbo 
no na atmosfera. Então, inevitavelmente 
surgem os questionamentos: As unidades 
de conservação da natureza que foram cria 
das recentemente no Pará e que provavel 
mente serão geridas pelo lbama não evi 
denciam um interesse econômico sistemá 
tico do governo Lula? Os proprietários par 
ticulares não teriam interesse ou cornpetên- 

PNEUS 1: 14 s,, '' h,to lilil' a d?t'zJ 
Pneus para seu automóvel, caminhonete, 

motos e camara de ar. 
Com melhor preço da cidade. 
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INCOMPETENTES, ACHO QUE VOCÊS NÃO PASSAM DE FANTOCHES, BONECOS PARA BRINCAR" (Capital Inicial) 

E m janeiro de 2005, por iniciativa 
supra-partidária, foi executada 
uma mobilização regional com 

vista no fortalecimento de uma resistência 
pacífica contra a forma com que o governo 
vem pressionando a região para criar uni 
dades de conservação. As sociedades acio 
nadas foram associações de produtores, sin 
dicatos, cooperativas e associações de pre 
feituras, entre outras. 

Ao todo mais de 50 organizações foram 
agremiadas, entre elas a AMUT (Associa 
ção dos Municípios da Transamazônica), 
da qual 21 dos 23 membros assinaram o 
manifesto de repúdio à criação de unida 
des. "Neste momento a situação sobre a 
unidades de conservação é conjuntural" 
alertou Averaldo Pereira Lima, presidente 
da associação e prefeito de Vitória do 
Xingu(PA). 

Em uma reunião no município de Sena 
dor José Porfírio (PA), dia 29 de janeiro 
entre os integrantes da AMUT, o tema foi 
amplamente discutido e os ânimos se alte 
raram, na ocasião, foi criada uma comissão 
para discutir o assunto na Assembléia 
Legislativa do estado e em Brasília. 

eia para produzir e negociar os créditos 
com os países desenvolvidos? Quanto à 
áreas já contempladas com benfeitorias, 
serão reflorestadas artificialmente ou 
continuarão com o tradicional modelo de 
desenvolvimento? A reforma agrária não 
fará mais sentido? Se o governo federal, 
sozinho, conduzir as negociações de cré 
dito, haverá distribuição das riquezas? Se 
houver, sob quais critérios serão distribu 
ídas as benesses? Se a Amazônia for 
internacionalizada, como lucraremos se 
a Floresta passará a ser "patrimônio do 
mundo"? Será que os Países Hegernôni 
cos não desistirão do Acordo por consi 
derarem mais fácil ter a Amazônia como 
um "bem público mundial" para não 
terem que gastar? E se o Tratado for ape 
nas um passo ensaiado pelas naçõe 

Outra importante entidade a entrar no 
enredo foi o Consórcio Belo Monte que 
congrega os municípios que serão afeta 
dos pelo CHE (Complexo Hidrelétrico) 
Belo Monte. Eraldo Pimenta, presidente 
da entidade e prefeito de Uruará, também 

desenvolvidas para internacionalizar a 
Amazônia? Não é suspeita a sinfonia desta 
orquestra mundial? 

Diante deste vasto cenário de especula 
ções sobre o aquecimento global temo 
que convir que nem todos os cientistas são 
bem intencionados (prova disso é a bomba 
atômica). Como não há um brasileiro nessa 
pesquisa sobre aquecimento global, logo 
isso tudo poderia ser a necessidade expres 
sa da existência de mais um mercado espe 
culatório? 

Somando-se o fato de os EUA não 
terem assinado o Protocolo à velocidade 
com que somos aturdidos pelas notícias de 
criação de unidades de conservação, não se 
assuste se um dia você adormecer na Ama 
zônia brasileira e acordar numa Amazônia 
norte-americana. • 

engajou a luta contra a forma que o gover 
no federal vem impondo essas unidades. 
"Não somos contra as propostas da União, 
mas temos que tratar com carinho o setor 
produtivo paraense, dando a ele o direito 
de se manifestar", afirmou Pimenta. • 

Confeccionamos: c1m1se1as coleglals 
lnHormes comerciais e trabalhos em ser11rana 
&©~~ ~©~~00@)~ 
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