
A POLITICA AMBIENTAL EM MINAS

No início de junho, comemorou-se, em todo o país, a Se-
mana do Meio Ambiente e, na oportunidade, muito se debateu a
respeito deste assunto, que afeta diretamente a vida das pessoas.

Preocupado com as questões relativas à qualidade de vida e
à própria sobrevivência humana, o INDICADOR promoveu uma
mesa redonda com alguns renomados representantes de setores
que trabalham com a defesa do meio ambiente em nosso Estado.

Participaram desse evento os senhores Hugo Werneck,
Presidente do Centro para Conserva çëo da Natureza em Minas
Gerais; Maria Dalce Ricas, Presidente da Associaçao Mineira de
Defesa do Ambiente - AMDA; José Cláudio Junqueira, titular
da Superintendência de Ecologia e Engenharia Ambiental do
CETEC; Roberto Messias Franco, Superintendente da Comissâo
de Política Ambiental - COPAM.

Entre os temas discutidos, destacam-se as formas de con-
trole ambiental, o papel do Estado na conservaçâb da natureza
e a atuaçflo dos órgos públicos. O INDICADOR espera ter con-
tribui'do, com este evento, para a amplia çio e divu/gaçio dos de-
bates acerca de tio importante matéria.

Este número reproduz um resumo dessa mesa redonda.

INDICADOR: Inicia/mente, gostaríamos de que os participan-
tes dessa mesa redonda esclarecessem os leitores acerca da natureza,
estrutura e objetivos dos órgâbs que representam.

ROBERTO FRANCO: A COPAM é um plenário composto de
23 membros, representantes dos governos federal e estadual, das en-
tidades conservacionistas, das universidades (elementos de notório sa-
ber na legislação ambiental) e das associações de classe - Associação
Comercial, Federação das Indústrias, etc.

Este plenário tem, por atr/buiçâb legal, determinar a política
ambiental para o Estado. Divide -se, por sua vez, em 5 (cinco) câmaras,
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que são subgrupos dentro do plenário, a saber: câmaras de poluição
industrial, mineração e bacias hidrográficas, defensivos agrícolas, po-
lítica ámbiental e ecossistemas. Para executar as diretrizes emanadas
deste plenário, existe uma Superintendência do Meio ambiente , ór-
gão equivalente a uma secretaria executiva. Essa Superintendência,
para desenvolver o seu trabalho, conta com 4 carros e 56 funcioná-
rios (entre eles, 18 engenheiros, alguns pesquisadores e técnicos supe-
riores). Isso para atender a todo o Estado. Temos um orçamento ini-
cial de aproximadamente Cr$ 2 bilhões, para fazer face a todas as
despesas anuais. Trabalhamos na Secretaria de Ciência e Tecnologia,
da qual a COPAM depende, para uma série de tarefas. Não temos, por
exemplo, uma assessoria jurídica própria, além de uma série de equi-
pamentos.

A COPAM trabalha, hoje, em função de dois objetivos: 19)
realizar algumas metas pré-estabelecidas no planejamento para o pe-
ríodo de 83 a 87, e que compreende 2 áreas principais, a de fiscaliza-
ção e controle da parte de engenharia ambiental e a de proteção aos
ecossistemas; 29) atender à população, que exerce o seu direito de re-
clamar e de buscar providências.

JOSE CLAUDIO: O CETEC - Fundação Centro Tecnológico
de Minas Gerais - é uma fundação vinculada à Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia. As duas superintendências do CETEC que
estão ligadas à área do meio ambiente - Superintendência de Ecolo-
gia e Engenharia Ambiental e Superintendência de Recursos Natu-
rais - foram criadas com o objetivo de prestar apoio técnico à im-
plementação da política ambiental do Estado. E bom deixar claro
que o CETEC não tem competência nenhuma na área política. A
definição da política ambiental é competência da COPAM. O CETEC
é um órgão executivo, controlado pela COPAM, para trabalhar exclu-
sivamente na área ambiental, enquanto esta se ocupa da parte de fis-
calização e controle. Faz, por exemplo, o monitoramen-to de águas
em partes de três sub-bacias: Velhas, Paraopeba e Paraíba do Sul e o
monitoramento da qualidade do ar na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

O CETEC é uma fundação, e trabalha por projetos. Todo traba-
lho seu tem um custo, mas o Estado não coloca recursos diretamente
neste órgão. Por exemplo: temos monitoramentos no São Francisco,
contratados pela SEPLAN - Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral de Minas Gerais, o laboratório de Pirapora foi
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contratado e financiado pelo Banco Mundial, e o projeto Jaíba é tam-
bém financiado pela SEPLAN. O que ocorre é que o CETEC tem que
cumprir contratos que são determinados pela COPAM.

MARIA DALCE: A Associação Mineira para Defesa do Am-
biente é uma entidade civil, sem qualquer vínculo com o governo ou
empresas particulares. Ê politicamente independente e sobrevive com
seus próprios recursos. Está aberta à participação de qualquer um que
concorde com seus objetivos e a ela queira associar-se. Nosso compro-
misso é com a natureza e, nesta linha de trabalho, nós tentamos cum-
prir nosso compromisso.

Temos consciência de que a questão ambiental é uma questão
também política. Achamos, no entanto, que ela vai mais além, por-
que, enquanto a política existe por ela própria, a questão ecológica
defende a própria vida. Sabemos que não existe o verde pelo verde.
Assim como o ser humano é parte da natureza, ele tem o direito de
usufruir dela, para sua sobrevivência. A tecnologia que aí está, desen-
volvida pelo ser humano, é uma coisa maravilhosa. O mau uso dela é
que está colocando em risco a sua própria existência e a existência do
ser humano. A AMDA, não raramente, é taxada de entidade radical e
sectária. Mas achamos que isso é derivado do fato de que nós não pre-
cisamos poupar críticas ao sistema e às empresas, porque nada deve-
mos a eles e não temos compromisso com o poder.

HUGO WERNECK: O meio ambiente é uma realidade do po-
vo, não tem dono e é de todo o mundo. Desta forma, o Centro para
Conservação da Natureza tem procurado conscientizar as pessoas, as
comunidades já existentes, criar novas comunidades, e, sobretudo,
responsabilizá-las.

A princípio, quando ainda não existia a COPAM, ou logo nos
primórdios desta, o Centro era o que  AMDAé hoje:o receptáculo,
o ponto de ligação entre o povo, que se julga impotente diante do
Governo, e o instrumento que ele supõe ser efetivo, mas que sabemos
que não é, ou seja, o organismo controlador do meio ambiente. Hoje,
já no aceitamos mais denúncias, e, sim, estimulamos as pessoas a agi-
rem diretamente junto ao governo, ao poder público. Procuramos
mostrar que todo o mundo é responsável pelo problema ambiental.

O Centro trabalha junto à população, à comunidade, numa li-
nha que é, principalmente, de responsabilização. Na medida em que
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ela sofre os problemas, nós dizemos: "vocês é que têm de reclamar;
vocês são maiores de idade." Tivemos vinte e um anos de esmagamen-
to das personalidades, da nossa cidadania; agora está na hora de dizer:
"o cidadâ'o vale", O Centro tem procurado, por todos os meios, fazer
com que as comunidades assumam sua própria problemática, interfe-
rindo apenas quando o reclamante não tem condições para atuar efe-
tivamente.

Desde os seus primeiros dias, o Centro tem sido chamado de
Idealista, radical. Ora, somos idealistas na medida em que acredita-
mos nos valores humanos, e nâ'o há nada mais humano que a própria
vida. E esta se identifica com o meio ambiente: no dia em que ele for
conspurcado inteiramente, nâ'o haverá mais vida. De fato, somos radi-
cais no amor à vida, na solidariedade a nossos irmãos, e fazemos
questão de continuar assim. Ninguém ignora que o meio ambiente
tem que ser gasto, mas o que ele não pode é ser irracionalmente con-
sumido.

Mais ou menos este é o retrato do Centro, que também luta
com dificuldades de ordem financeira. Fazemos questão de no per-
tencer à área de poder decisório, mas também nâ'o abandonamos nos-
sa posição de influir junto aos centros de decisão, para que realmente
passem a atuar melhor.

MARIA DALCE:A COPAM tem independência administrati-
va em relação à Secretaria de Ciência e Tecnologia, controla seu pró-
prio orçamento, seus atos financeiros e administrativos?

ROBERTO FRANCO: A COPAM no tem orçamento próprio;
é uma atividade da Secretaria de Ciência e Tecnologia, uma área de
trabalho. A COPAM é uma comissâ'o. No tem independência admi-
nistrativa.

MARIA DALCE; Dentro do orçamento da Secretaria de Ciên-
cia e Tecnologia, a verba destinada à COPAM aumentou ou diminuiu
nos últimos anos?

ROBERTO FRANCO: Ela já foi percentualmente maior; dimi-
nuiu em relação aos anos anteriores e aos outros órgãos que so ope-
racionais.
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MARIA DALCE: Como é que você explica o crescimento orça-
mentário dos outros órgãos na composição total da receita?

ROBERTO FRANCO: Se há um crescimento percentual dos
outros órgãos, há um decréscimo percentual da área ambiental. Mas
isso não é lógico, nem é natural. Evidentemente, tratando-se sobretu-
do de uma época inflacionária, em que a moeda perde sua expressão,
deveria haver um crescimento proporcional de todas as verbas. Isso
não ocorreu: o percentual está diminuindo, o que é um pouco trági-
co. O corpo técnico da COPAM vem trabalhando hoje para, pelo me-
nos, não permitir áreas de risco, que geram problemas sociais. Mas nós
nos deparamos com a falta de recursos que, na maioria das vezes, in-
viabiliza nossos projetos.

MARIA DALCE: Eu gostaria de saber qual a iniciativa tomada
pela COPAM em relação ao Pró-Várzea que, em princípio, é um pro-
jeto implantado em cima de áres de preservação permanente.

ROBERTO FRANCO: Solicitamos que nos fossem indicadas as
áreas devolutas em Minas Gerais, porque, antes de torná-las de fim lu-
crativo, é preciso verificar se não se trata de áreas a serem preserva-
das. Pedimos à COPASA que nos indicasse os mananciais a serem pre-
servados. Já foi pedido à RURALMINAS - Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - um trabalho conjunto no
projeto Pró-Várzea. Mas é preciso entender que um órgão público tra-
balha em dois níveis. O primeiro é o trabalho interno: formar uma
equipe, prepará-la, treiná-la, fazendo com que haja um método, uma
postura ideológica em relação ao meio ambiente, para que os técni-
cos se apaixonem pela questão. Este é um trabalho difícil, árduo, boi-
cotado às vezes, mas que se consegue fazer porque se tem as variá-
veis na mão. Já o segundo nível, que é externo, muitas vezes nos es-
capa: é quando dados ou recursos se encontram em outros órgãos ou
secretarias. Só há uma forma de se agilizar este processo: é a pressão
da população, dos deputados, prefeitos e movimentos conservacionis-
tas.

HUGO WERNECK: Até hoje, o governo a nível estadual e, eu
diria mais, a nível federal, não entendeu que política ambiental é um
investimento e ela necessita de verbas para que possa, ao menos, fa-
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zer frente às verbas que são dadas aos agentes poluidores. Você falou
na RURALMI NAS. Pois bem, oPrá-Várzea tem dinheiro àfarta, e  CO-
PAM tem apenas boa vontade para convencer o pessoal de que no se
deve poluir. E continuam poluindo. Ê isso que ocorre com a Ruralmi-
nas e com outras frentes poluidoras que aí estio. A política ambien-
tal em Minas, como praticamente no Brasil inteiro, carece de recursos
para fazer o mínimo necessário. Dois bilhões ao ano para pagar o pes-
soal, fazer todas as despesas de manutenção do órgão e ainda tomar
iniciativas contra a poluição é quantia irrisória. Sabemos que existe
umaa grande massa de recursos na RURALMINAS, na mineração e na
exploração madeireira. O carvão hoje, por exemplo, está acabando
com o resto das nossas florestas secundárias. Se a COPAM funcio-
na mal, a culpa não é do seu Superintendente: é um defeito institu-
cional, não se dá valor à política ambiental.

MARIA DALCE: O Dr. Roberto Franco afirmou que a COPAM
tem que andar pela pressão da sociedade civil, pela cobrança dos de-
putados, etc. Mas o Dr. Hugo mencionou um fato: à COPAM sequer
e destinam migalhas do orçamento do Estado. Toda vez que o Es-

tado é pressionado por nós, alega que no há verba. Isso pode ser ver-
dade, mas, por outro lado, tanto quanto a falta de verba, existe outra
coisa muito importante: a COPAM no tem respaldo administrativo
nem político. Se os tivesse, não precisaria ficar implorando à RURAL-
MINAS que esta submetesse as questões ambientais à sua política, co-
mono caso do Pró-Várzea. A RURALMINAS deveria ser obrigada a ou-
vir a COPAM, mas para isto teria que haver o respaldo político e ad-
ministrativo do Estado, do Secretário de Ciência e Tecnologia, que
está ligado diretamente ao Governador. Além disso, o plenário da
COPAMé muito mal usado. A sua Superintenência é um órgão exe-
cutivo, quer dizer, não adianta o plenário se reunir uma vez a cada 3
meses, como manda a lei, se as suas decisões não são executadas. Em
novembro de 84, a Superintendência da COPAM formulou um projeto
de lei ambiental para recuperação dos rios das Velhas e Paraopeba e
ficou determinado que o plenário se reuniria extraordinária mente pa-
ra apreciá-lo. Este julgou-se impotente para decidir e a reunião não
foi feita até a data em que nos retiramos do plenário da COPAM. A
meu ver, está lhe faltando mais conhecimento do que acontece a ní-
vel de política ambiental em Minas Gerais. Todas as vezes que nós, da
sociedade civil, fomos ao plenário denunciar as más condições de fun-
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cionamento da COPAM, notamos a falta de integração dos 6r5os e
a falta de apoio político e administrativo do Estado.

Eu gostaria de saber, do Dr. Roberto Franco, se são verdadei-
ras as denúncias, feitas pelo movimento conservacionista, de que a
COPAM, não tem respaldo político e administrativo.

ROBERTO FRANCO: Quanto à atitude dos deputados frente
à política ambiental e à COPAM, a primeira constatação que faço é
de que, em geral, os deputados não têm demonstrado muita consciên-
cia da importância do meio ambiente. Se mais deputados apoiassem
a questão ambiental, certamente poderíamos fazer muito mais. Com
um apoio maciço da Assembléia, não haveria como o Estado não
crescer do ponto de vista da defesa ambiental. O que eu vejo como
muito promissor é que tem aumentado o interesse dos parlamentares
pela questão.

HUGO WERNECK: Isto me estranha muito, uma vez que o
plenário da COPAM,tem um representante da Assembléia Legislativa.
Qual o seu comportamento e assiduidade neste plenário?

ROBER1O FRANCO: O representante da Assembléia Legisla-
tiva, alegando uma série de compromissos políticos externos, não
participou sistematicamente do plenário da COPAM. A partir de
maio, a Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa pas-
sou a ter novo titular, que ainda não foi convocado para reuniões do
plenário.

MARIA DALCE: Os deputados se manifestam, no sentido de
ajudar, de implementar a política ambiental e defender maiores re-
cursos?

ROBERTO FRANCO: Excetuando-se as iniciativas de lei, não
recebemos outro tipo de manifestação. Também, no caso inverso,
não ocorrem interferências, no sentido de impedir o cumprimento da
lei.

INDICADOR: E quanto ao respaldo administrativo da COPAM?
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ROBERTO FRANCO:A COPAM não dispõe de recursos mate-
riais e humanos adequados à sua competência e aos seus objetivos.
Em conseqüência, há prejuízos na execução dos trabalhos e no fun-
cionamento do plenário.

Nota-se, em outros estados, uma situação relativamente me-
lhor: em São Paulo, a CETESB - Companhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental do Governo do Estado de São Paulo - tem
1800 funcionários;a FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do
Meio Ambiente - no Rio de Janeiro, tem 1200; a SUREMA - Supe-
rintendência de Recursos Hídricos do Meio Ambiente - no Paraná,
tem 350; o Departamento do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul
tem 250; o CPRH —Companhia Pernambucana de Controle da Polui-
ção Ambiental e de Administração dos Recursos Hídricos - na Ba-
hia, tem 150. São todos significativamente maiores. Minas Gerais,
com 56 funcionários, está no mesmo nível de Sergipe e Alagoas, que
são estados bem menores.

INDICADOR: Como está a defesa do meio ambiente, nos níveis fede-
ral e municipal?

ROBERTO FRANCO: No âmbito federal, a defesa ambiental
está de pés e mãos atados, sem recursos para fazer a coordenação e a
política do país, que é um dos maiores do mundo.

No âmbito municipal, para que houvesse maior eficácia, seria
preciso que as comunidades, os municípios, tomassem em mãos os
seus problemas ambientais, resolvendo os pequenos e transferindo
aos órgãos estaduais os problemas mais significativos. Atualmente es-
tamos investindo na política de criação de conselhos municipais de
defesa do meio ambiente. E certo que muitos deles não funcionam,
mas temos já vários resultados positivos, como o CODEMA - Conse-
lho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - de Betim, chefiado por
um médico, onde trabalham pessoas da comunidade, que moram err
bairros atingidos por problemas ambientais. Esse Conselho conseguiu
junto à Prefeitura, que todo licenciamento de novas instalações in
dustriais, ou de outra natureza, seja a ele submetido, para receber o
"de acordo". Só então o processo vai para a COPAM. Em várias cida-
des, como Divinópolis, Pedro Leopoldo, Montes Claros, esses conse-
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lhos estão trabalhando e assumindo as tarefas que devem ser assumi-
das pela instância municipal. Em tudo isso vejo um saldo positivo.
Acho que nosso esforço não está sendo em vão.

JOSE CLÁUDIO: Permita-me um parêntese na sua exposição.
Essa questão que você levanta é importante, mas eu acrescentaria al-
gumas coisas. Existe uma série de atividades na área ambiental, em
Minas, que estão espalhadas. Muitas pessoas fazem trabalhos congê-
neres, em diferentes órgãos do Estado. Mesmo assim, acho que o Es-
tado de Minas ainda é carente, embora exista uma certa duplicidade,
não só entre a Superintendência da COPAM e a Superintendência do
CETEC, mas também entre outros órgãos. Então, mais do que sim-
plesmente aumentar o pessoal, o que deve haver á uma racionalização
administrativa no Estado.

INDICADOR: A reforma administrativa do Estado, a ser im-
plantada na recém-criada Secretaria de Estado da Reforma e Desbu-
rocratização, não resolveria esse problema?

HUGO WERNECK: Eu até tenho muita esperança, não sei se
sou otimista, nessa reforma administrativa do Estado, porque acredi-
to que o Secretário da Desburocratização vai perceber essa situação.
Se houver essa racionalização, vai melhorar muito.

MARIA DALCE: A COPAM sofre pressões para que se cance-
lem multas?

ROBERTO FRANCO: Não, devido a uma razão muito espec(-
fica; as pessoas sabem que qualquer solicitação desse tipo que chegar
à Superintendência será levada aos membros do plenário ou da Câma-
ra, isto é, será levada para fora. Essa é a grande defesa, a grande arma
que tem a COPAM: o fato de ser comunitária. Num órgão estadual,
dez ou vinte vezes maior que o nosso, como a CETESB de São Paulo,
as multas e as licenças são dadas internamente. O Presidente e o Dire-
tor, responsáveis por aplicá-las, sofre pressões e, às vezes, até de go-
vernadores, para cancelar as multas. Aqui isso não é possível, porque,
se houver pressão, ela chega até a Câmara, que tem membros honorá-
veis da comunidade, como os conservacionistas, que não têm nenhum
vínculo e não aceitam ser pressionados.
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INDICADOR: José Cláudio, você concorda com a afirmativa
de que, ho/e, a política do meio ambiente no Estado de Minas, como
no Brasil todo, está a reboque da poluição?

JOSÉ CLÁUDIO: Creio que talvez se trate de uma questão de
interpretação. Eu concordo que está a reboque, mas não quero dizer,
com isso, que a COPAM nada está fazendo. O que eu quero afirmar,
na verdade, é que a COPAM não está conseguindo chegar antes do
problema. O Estado, o poder público, ainda não incorporou ao seu
planejamento a variável ambiental. Desse modo, deixamos de nos an-
tecipar aos problemas. A política industrial do Estado, por exemplo,
que está sendo revitalizada, não contempla essa variável.

HUGO WERNECK: E possível fazer um paralelo disso com a
vacina. Que é a vacina? E uma antecipação em relação às epidemias.
O meio ambiente vive hoje uma era pré-diluviana. Nós estamos com
os recursos naturais, na terra inteira, e no Brasil de uma maneira mui-
to especial, degradados.

No momento em que conseguirmos que o povo brasileiro faça
um "lobby" para que o governo dê verbas suficientes para nos ante-
ciparmos, para "vacinarmos" o meio ambiente contra a degradação,
então, aí, poderemos equilibraras ações.

JOSÉ CLAUDIO: Aí é que está o papel importante do deputa-
do. Ele é o nosso representante nesse "lobby".

INDICADOR: Como representante do povo, qual o papel do
aeputado, em relação às questões ecológicas, na Constituinte?

ROBERTO FRANCO: No momento em que o país começa a
discutir, a se mobilizar para uma nova Constituição, os deputados, os
políticos, terão um papel decisivo, e o povo deve saber que a Consti-
tuição tem que contemplar a urbanização que queremos daqui para a
frente. Os recursos do meio ambiente são um patrimônio da popula-
ção, do país, e não podem continuar, como se faz até hoje, sendo es-
poliados à vontade, sem o menor compromisso com o povo, com a
população, com o país. Temos hoje, em Minas, uma retomada do "pi-
que" da siderurgia nacional e estrangeira e da mineração, em geral.
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No podemos continuar apenas vendo isso tudo. E preciso que uma
nova Constituição discipline e determine a urbanização que o povo
brasileiro quer para o país.

HUGO WERNECK: Eu acho que uma geração é muito mais
importante que uma eleição. O que se está debatendo aqui é a possi-
bilidade de haver gerações futuras e, não, eleições futuras. Isso define
o problema. Vamos pedir aos homens públicos que tenham essa di-
mensão social, que tenham esse alcance no seu dever de legislar, para
legislarem dentro dessa linha de bem comum, de solidariedade.

INDICADOR: De que forma a COPAM atua para prevenir os
crimes ambientais? Sua atuaçà'o se restringe apenas à ap/icaço de pe-
na/idades?

ROBERTO FRANCO; O trabalho preventivo é o licenciamen-
to. A legislação diz que todos os novos empreendimentos que possam
causar danos ao meio ambiente, as fontes poluidoras, têm que ser li-
cenciados pela COPAM. Grande parte desses empreendimentos de-
pende de financiamentos e alguns órgãos exigem a licença da COPAM,
antes de financiá-los. Temos trabalhado nesse licenciamento, fazendo
com que as empresas se equipem e poluam o mínimo possível, enqua-
drando-se nas normas. Isso ainda no é suficiente, é muito menos que
planejamento. Previne-se para nâb se ter que remediar depois, mas
previne-se no meio de um processo decisório. Uma idéia que eu estou
querendo lançar, inclusive, é a noção de áreas de exclusão, que o Es-
tado da Bahia já adotou: como a produção de álcool é uma atividade
economicamente muito importante, foram definidas algumas áreas e
bacias onde essa atividade é vedada - são as chamadas áreas de exclu-
são. Isso foi feito, em primeiro lugar, devido ao problema da polui-
ção e, em segundo, porque a energia compete com a agricultura de
alimentos. Acho, portanto, que está na hora - e nós, da COPAM, va-
mos propor isso - de Minas Gerais estipular algumas bacias onde seja
interditada a criação de usinas, para deixar espaço para outras ativida-
des. Neste momento, começaremos a atuar no planejamento. Minas
tem hoje 38 usinas de álcool com mais de 100.000 litros/dia de pro-
dução - o que significa 1.200.000 litros de vinhoto por dia. Se no
houvesse controle, estaria tudo indo para os rios. Felizmente, boa
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parte dessa produção já está controlada pela COPAM, mas ainda esta-
mos longe de fazer um planejamento ambiental para todo o Estado.

MARIA DALCE: A COPAM vistoriou todas as usinas de álcool
cadastradas com grande potencial, agora, no ini'cio da safra?

ROBERTO FRANCO: Todas as usinas que produzem mais de
100.000 litros, nós vistoriamos in loco. Hoje ainda há gente da CO-
PAM no campo, porque está começando a safra. Estio sendo vistoria-
das as consideradas "enormes". As menores, que produzem até
20.000 litros, nós não temos condições de vistoriar.

MARIA DALCE: 20.000 litros já é um potencial poluidor razoá-
vel. A COPAM não tem condição de fazer esta vistoria?

ROBERTO FRANCO: Concordo que é um potencial razoável.
Porém, no temos condições de vistoriá-las, pois contamos com ape-
nas 4 carros.

INDICADOR: Qual é a política que a COPAM adota para o
controle ao uso de agro tóxicos?

ROBERTO FRANCO: Em matéria de agrotóxicos, nós esta-
mos muito atrasados. Existe um Conselho Estadual de Agrotóxicos
Biocidas, que funciona junto às Secretarias do Trabalho, da Saúde,
Agricultura e Ciência e Tecnologia e com representantes conservado-
nistas. E um Conselho que começa a dar seus primeiros passos, mas
nós ainda estamos muito atrasados, em relaçâo a outros Estados. A
Bahia, o Rio Grande do Sul e o Paraná, por exemplo, estão fazendo
uma regulamentação dos produtos - o que é proibido, o que n5o é,
até a embalagem, com as precauções. Nós no atingimos essa fase. Te-
mos, por enquanto, um único projeto de lei, neste sentido, que eu
gostaria que fosse amplamente discutido e aprovado.

JOSÉ CLAUDIO: Este projeto foi enviado e discutido na Câ-
mara de Agrotóxicos da COPAM?

ROBERTO FRANCO: No.
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HUGO WERNECK: Evidencia-se um desencontro entre ospo-
deres Legislativo e Executivo.

JOSÉ CLAUDIO: Causa muito espanto que o projeto no te-
nha sido enviado à Câmara de Agrotóxicos da COPAM, que seria o
órgão abalizado para d Iscut í-lo.

ROBERTO FRANCO: Infelizmente, faltam-nos até mesmo
condições técnicas para acompanhar iniciativas dessa natureza. Em
virtude do restrito número de profissionais alocados neste setor, es-
tamos convocando outros elementos, da EMATE R - Empresa de Assis-
tência Técnica e Exanso Rural do Estado de Minas Gerais - do CE-
TEC, para desenvolverem tarefas que, em princípio, deveriam ser de
nossa competência.

HUGO WERNECK: Um dos ingredientes da política é educar,
dinamizar as forças que existem e, nesse sentido, para nós, convocar
técnicos é fundamental. O Centro é freqüentemente instado a fazer
coisas para as quais não tem competência. No momento em que so-
mos chamados, escolhemos o melhor técnico naquela especialidade.
Isso é uma forma de mobilização da comunidade. Nosso representan-
te no Conselho Estadual de Agrotóxicos - prof. Jorge Washington -
sequer é nosso associado. Mas é um profissional identificado conosco,
foi ele o autor da proposta de proibição do isocionato de metila, em
Minas Gerais.

Gostaria de aproveitar a ocasião para chamar a atenção de to-
dos para três coisas que eu denominaria os grandes equívocos do
processo de desenvolvimento". O Proãlcool, por exemplo, está degra-
dando uma parte considerável do território nacional, no só porque
destrói a vegetação nativa, para implantar a monocultura, como tam-
bém pelos dejetos industriais que produz. Ele nasceu da necessidade
de combust(vel para o Brasil. Estávamos pagando um preço muito al-
to pelo barril de petróleo, mas o fato é que pagamos ainda mais, não
contando a poluição, por um barril de álcool. A mesma situação de
custo ocorre com a política de degradação do cerrado. Minas Gerais
tem imensa área que está sendo devastada, além de outros fatores, por
uma agricultura empresarial, uma pecuária extensiva. O cerrado é um
ecossistema respeitável e está sendo arruinado. A COPAM deveria in-
dagar à Sociedade Mineira de Engenheiros Florestais se os incentivos
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para o reflorestamento rendem mais que o manejo do cerrado. Não
podemos corroborar essa mentira. Além disso, nenhum centavo des-
ses incentivos vai para qualquer órgão de preservação do ambiente.
Um terceiro equívoco é o tão falado aumento da produção de grãos,
via alargamento das fronteiras agrícolas, que vemos nas estatísticcs,
mas, não, na mesa do pobre.

ROBERTO FRANCO: Os problemas do álcool, do cerrado e
das fronteiras agrícolas são realmente muito sérios. Ao Legislativo
compete investigar isso. Nós estamos pagando pelo barril de álcool
muito mais do que por um barril de petróleo. O álcool nós não paga-
mos em dólar, mas em sofrimento do povo e em degradação ambien-
tal. Costumo dizer que o meio ambiente, enquanto está bom, não
tem preço. Ele começa a ter valor na medida em que é destruído, de-
gradado. Nós sabemos por exemplo, o custo da poluição do Arrudas,
aqui pertinho de nós. São enchentes, demolições, vidas humanas.

MARIA DALCE: Sobre isso podemos extrapolar um pou-
quinho mais. Desde que começou a mudança política no país, ouvi-
mos insistentemente, dos políticos e do setor privado, o pedido de re-
tomada do desenvolvimento. Ora, retomada significa continuar o que
foi feito até agora. Isto é assustador. Não vou dizer que antes de 64
não houvesse destruição. Inclusive o modelo econômico de então não
era muito diferente do atual. Mas, a partir de 64, inegavelmente, nes-
tes 20 anos, nunca fomos tão saqueados em matéria de recursos natu-
rais. Certamente esse modelo espoliativo interessa ao empresariado.
No Brasil, eles ficam com o lucro e nós, com o lixo. Este é o resumo
do nosso modelo de desenvolvimento. Historicamente, o meio ambi-
ente é o depósito de lixo, o último a ser Lembrado. Agora mesmo, por
exemplo, discute-se a Reforma Agrária. Os despossut'dos querem a
terra e precisam dela. Mas já temos informação de que, no projeto de
Reforma Agrária, as áreas de preservação permanente e as áreas de re-
serva legal do país serão utilizadas, para não se tocar nas grandes
agro-indústrias e nos latifúndios deste país.

ROBERTO FRANCO: Além da questão das áreas de preserva-
ção permanente, é preciso que, na Reforma Agrária, se considere a
fertilidade das terras. Do contrário, serão distribuídos segmentos de
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terra absolutamente improdutivos ou estritamente dependentes, por
exemplo, de água. Não só na Reforma Agrária, mas nos demais proje-
tos e atividades do governo, como Proálcool, mineração, a questão
ambiental deveria ser considerada, a nível de planejamento.

MARIA DALCE: O Dr. Hugo colocou, há pouco, a questão do
modelo de desenvolvimento como um todo. Quase todas as pessoas
que eu conheço e que vêm do exterior são unânimes em afirmar que
já viajaram por diversas regiões do mundo e que não conheceram país
onde haja tantos extremos, onde os ricos sejam tão ricos e os pobres,
tão pobres. Daí o Brasil ser um país que exibe as últimas conquistas
da tecnologia ao lado de pessoas que moram em voçorocas, em barra-
cos, e que são pessoas integradas ao setor produtivo.

A questão ambiental é uma questão mundial. Eu não sou na-
cionalista. Não podemos ter fronteiras entre os povos, para que não
se justifique a expansão, a dominação, ou a defesa dos direitos nacio-
nais, contra os direitos de outros povos. Mas temos que reconhecer a
realidade: temos um país, um povo que não está esbanjando qualida-
de de vida e bem estar e, ao mesmo tempo, estamos inseridos num
modelo econômico internacional que está levando as nossas riquezas.
Dispomos da tecnologia mais sofisticada para destruir e isso é consi-
derado desenvolvimento, mas é um desenvolvimento setorizado. A
tecnologia que aí está é ótima. Mas tememos, por exemplo, que a
Floresta Amazônica seja destruída em 20 anos, devido ao alto poder
tecnológico que as madeireiras têm. E seu descaso com a reposição e
com o uso racional da floresta que nos preocupa. Há uma grande de-
fasagem: a consciência ecológica do povo e daqueles que têm o poder
está muito aquém da capacidade de destruição.

HUGO WERNECK Este ponto é importantíssimo. As vezes se
aborda o problema ambiental e se deixa de fora o homem. O problema
ambiental é um problema fundamentalmente humano. Favelas, me-
nores abandonados, tudo isso é problema ambiental. Quando falamos
em ecologia, estamos nos referindo ao relacionamento dos seres com
o meio ambiente e entre si. O relacionamento dos homens com suas
disparidades é um problema ambiental. O meio ambiente não é só o
verde. E muito mais que isso. E preciso que se envolvam sociológos,
economistas e outros profissionais e que todos tenham uma visão
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mais ampla e profunda da questão, para que nffo passemos todo o
tempo brigando por causa de árvore.

MARIA DALCE:Aqueles que lutam em defesa da natureza de-
vem ter muito clara a variável social. Frequentemente, na Serra do
Curral, como em quase todo o Estado, realizam-se queimadas, com o
intuito de se obter lenha para consumo doméstico. À falta de grandes
árvores, queimam-se arbustos ou a vegetação da periferia urbana. Sa-
bemos que essa destruição ambiental é fruto da necessidade de sobre-
vivência do homem, mas é preciso entender que, ao mesmo tempo
em que lhe proporciona o sustento de seus filhos, tira-lhes o direito
de usufruir, futuramente, da própria natureza.

HUGO WERNECK: A crise energética, aliada às disparidades
econômico-sociais, é que promove essa situação. Como uma família
que ganha salário mínimo pode pagar Cr$ 16.000 por um botijo de
gás? Esse é também um grande desafio ambiental.

JOSÉ CLÂUDIO: Preocupa-me a justiça do modelo de fiscali-
zação adotado por nossos órgão ambientais: inibe, por exemplo, a re-
tirada de lenha feita pelo pequeno agricultor, enquanto as grandes
agressões ao ecossistema so feitas impunemente. Apesar de saber
que a demanda da COPAM é muito grande, é preciso considerar que
é irrisório controlar 500 empresas que concorrem para apenas 10% da
poluição, enquanto as maiores, de número reduzido, no so fiscali-
zadas.

ROBERTO FRANCO: O CETEC fez para a COPAM um traba-
lho muito bom, relacionando as indústrias de maior potencial polui-
dor, que nos orienta na determinação de nossas prioridades. Os peque-
nos casos deveriam ficar sob a responsabilidade de órgâ'os municipais,
distribuindo-se, dessa forma, os encargos.

HUGO WERNECK: Uma verdadeira reflexão sobre política
ambiental é um desafio para nós. As pessoas se queixam de que estão
sendo agredidas pelo meio ambiente e de que os agressores estão à
margem da lei, não são atingidos. Já ouvi um alto empresário dizer:
"Nào me venha com leis, leis nós damos um jeito." É absurdo que
uma nata de pessoas que têm dinheiro manipulem as próprias leis.
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Ficamos horrorizados diante da violência urbana e, no entanto,
ela é pequena, perto da agressão que se faz à natureza. Existe uma
certa correspondência entre agressão que se faz ao meio ambiente e a
que as pessoas fazem entre si. Isso é fruto de uma sociedade competi-
tiva, acumulativa. É preciso repensar nosso modelo de civilização.

MARIA DALCE: Vejam, por exemplo, o problema das enchen-
tes. No vemos uma autoridade falando, na televisão ou na imprensa,
algo que o relacione com a questão ambiental. Isso é impressionante,
pois se trata de um problema intrinsecamente ambiental.

JOSÉ CLÁUDIO: O CETEC promoveu, juntamente com a CO-
PAM, um seminário sobre enchentes urbanas e deixou clara essa cor-
relação. Encaminhamos correspondência a diversos órgãos governa-
mentais, sugerindo uma série de medidas, mas não tivemos ainda
qualquer resposta.

HUGO WERNECK: Os nossos lúcidos e, creio, inteligentes ho-
mens que administram este país não entendem a correlação que exis-
te entre o econômico e o ecológico. Por exemplo: todo o potencial
energético da Bacia Amazônica já foi levantado pela Eletrobrás -
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.. No entanto, esquecem que a Bacia
Amazônica nasce nos igarapés, que estão sendo destrut'dos. No dia
em que forem utilizar aquele potencial, não vão encontrar a mesma
energia programada, simplesmente porque não existirá água na mes-
ma qua idade.

INDICA DOR: A justificativa para a agressffo ambiental é justa-
mente o lado econômico-social. A indústria vai poluir, mas vai gerar
empregos e renda. Como se pode compatibilizar a política ambiental
com um modelo econômico de geraçio de emprego, renda e cresci -
mento?

MARIA DALCE: Todos nós colocamos aqui que a defesa do
meio ambiente não consiste em simplesmente deixar as coisas intac-
tas. A nossa briga é pela compatibilização entre desenvolvimento e
equilíbrio ambiental.
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JOSÉ CLAUDIO: Nos países mais industrializados como Ingla-
terra, Japão, Estados Unidos, França, que já sofreram há mais tempo
o problema ecológico, a atual geraç5o está mais sensibilizada para a
questão. A esperança, no Brasil, é de que a próxima geração também
o esteja.

HUGO WERNECK: O modelo agrícola no Japão é magnífico,
com altíssima preservação dos recursos naturais. Já, no Brasil, os ja-
poneses fazem o pior tipo de agricultura, exclusivamente à base de
produtos químicos, que desvirtuam o solo.

JOSÉ CLÁUDIO: A questão do poder político é fundamental.
O deputado, enquanto representante do povo, tem a obrigação de de-
fender um planejamento mais racional na exploração dos recursos na-
turais. Em Araxá, por exemplo, explora-se níquel, fosfato, água e tu-
rismo, sem uma diretriz que racionalize e fixe prioridades.

INDICA DOR: No atual momento político do país, é importan-
te que todos os setores participem da elabora çio da legislação e das
políticas que afetam diferenciadamente os segmentos sociais.

JOSÉ CLAUDIO De dois anos para cá, notamos um esvazia-
mento da participação popular nas manifestações conservacionistas,
em Belo Horizonte. Entre 1977 e 1979, havia maior afluência. É pos-
sível que a problemática ecológica, numa época de maior repressão,
tenha aparecido como um canal para extravasar Outras insatisfações,
enquanto hoje, num clima de maior liberdade, as pessoas se voltem
para os problemas mais permanentes, como a fome e o arrocho sala-
ria.

INDICADOR: Diante da miséria em que vive a maior parte de
nossa populaçâb, como as entidades que lutam para preservar o meio
ambiente poderiam conscientizar as pessoas da importância dessa
questâb?

MARIA DALCE: Primeiro, uma sociedade só se modifica a
partir da mÕbilizaçâo de todos os seus segmentos. O movimento eco-
lógico no é o dono do único caminho de modificação da sociedade
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brasileira, embora eu o julgue o mais importante. Os movimentos fe-
ministas, de negros, dos índios, dos consumidores têm também a sua
parcela de contribuição para a verdadeira mudança social. Mas acre-
dito que, se todos os setores da sociedade lutassem em prol, não ape-
nas de conquistas materiais, mas de modificações qualitativas, sem
corporativismos, teríamos uma vida melhor.

Em segundo lugar, nós, da AM DA, temos também uma série de
indagações acerca do que é prioritário. O movimento ecológico luta
com muitas dificuldades para penetrar na sociedade e temos que dis-
cutir mais os seus caminhos e o seu papel na sociedade. Apesar do es-
vaziamento das promoções, notamos que cresceu muito a consciência
ecológica - o que sugere uma aparente contradição. Atingiras pes-
soas não é difícil, mas necessitamos de recursos, principalmente hu-
manos, para penetrar nos bairros industriais e mobilizar as pessoas,
em Belo Horizonte.

ROBERTO FRANCO: Nas comemorações da Semana do Meio
Ambiente observei, numa mostra de filmes na sala Humberto Mauro,
que a grande maioria dos presentes eram pessoas interessadas no as-
sunto e estavam lá porque foram informadas pelos jornais - não
eram pessoas ligadas diretamente ao movimento de defesa do meio
ambiente. Se nós, conservacionistas, tivéssemos um centésimo dos re-
cursos materiais e publicitários que têm os políticos, mobilizaríamos
muitas pessoas para o nosso "VOTE VERDE".

HUGO WERNECK: O nosso trabalho é de conversão, asseme-
lhando-se ao da Igreja. Não é a pressão da lei que vai mudar as pes-
soas, mas a convicção. Para que haja essa conversão, precisamos do
Poder Legislativo, desfazendo o perverso casamento do poder políti-
co com o econômico, que tanto prejudica a sociedade brasileira.

MARIA DALCE: Numa sociedade democrática, como queremos
para o Brasil, devemos ter o direito de discutir abertamente o que fa-
zer com nossos recursos naturais, que tipo de investimento e desen-
volvimento seguir. Para isso é necessária ampla participação, para que
não sejam implantados grandes projetos, tais como Angra, Tucuruí,
Itaipu, decididos à nossa revelia. O grande papel do movimento eco-
lógico é denunciar isso e tentar reverter alguma coisa, até atingirmos
uma sociedade realmente democrática.
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