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cm junho, foi lançada em Pirapora a Campa-
r: nha São Francisco Patrimônio Mundial, Com O
objetivo de organizar estudos e ações que levem à
concessão, pela Organização das Nações Unidas
para a Ciência, a Educação e a Cultura (Unesco), do
titulo de património mundial da humanidade aos bens
histórico-arquitetônicos, culturais e naturais existen-
tes no Vale do Rio São Francisco. A campanha, rea-
lizada pela Fede ração das Associações Comerciais,
Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado
de Minas Gerais (Federaminas), conta com o apoio
de diversas instituições públicas, como a Petrobras.
o Ibama, o Governo de Pernambuco e o Ministério
da Integração Nacional.

Uma das principais ações da campanhafoi a Ex-
pedição Engenheiro Halfeld, ocorrida no período de
14 de outubro a 18 de novembro, quando foram
percorridos entre Pirapora e afoz 2,3 mil dos 2,7
mil quilômetros do rio. O nome da expedição é
uma homenagem a Henrique Halfeld, responsável
pelo primeiro estudo técnico sobre o rio, resultante
de viagem de pesquisa reatada no período de 1852
a 1854. Quase 150 anos depois da histórica via-
gem, uma equipe muftidisciplinar, composta de pes-
quisadores de história, cultura, patrimônio cultural e
meio ambiente e de um grupo de comunicação e
documentação visual, refez o percurso do enge-
nheiro em 35 dias de jornada.

O objetivo técnico da expedição foi iniciara pes-
quisa e a documentação dos acervos histórico-
arquitetônicos, culturais e naturais do Vale do São
Francisco. Foram visitadas reservas naturais de gran-
de valor; como o Parque Nacional do Vale do
Peruaçu, os canyonsdo Baixo São Francisco e a foz,
nas proximidades da cidade alagoana de Piaçabuçu.
Foram documentadas mais de duas centenas de
edificações de importância histórico-arquitetônica em
cidades, vilas e povoados das margens do rio. Entre
os núcleos urbanos visitados, podem ser citados,
pela importância na ocupação histórica do Vale do
rio e pela representatMdade do seu patrimônio cul-
tural, cidades como Pirapora, São Romão, Januária
e Penedo. Esta última, a cidade mais antiga das mar-
gens do São Francisco, fundada em 1636 e dotada
do mais rico acervo histórico-arquitetônico do Vale,
foi o ponto final da expedição. Além dos sítios histó-
ricos, foram documentados sftios arqueológicos em
locais como Buritizeiro e Canindé do São Francisco.

A riqueza do universo cultural das comunidades
ribeirinhas foi registrada por meio de manifestações
culturais e simbólicas como as cavalhadas, as folias
de reis-de-boi, os cantos populares e as festas. Es-
ses eventos e trabalhos artísticos constituem o cha-
mado patrimônio cultural imaterial do Vale do São
Francisco. Todo o vasto material coletado será orga-

nizado em relatórios técnicos para constituir, até
2003, o dossiê que será encaminhado à Unesco
como fUndamentação da proposta de dedaração do
rio patrimônio cultural da humanidade.

Além dessas metas centrais, foi registrada a situ-
ação ambiental do rio e do seu entorno, cotejando-
a com a realidade descrita pelos viajantes do passa-
do. Foi verificado ih/acoo grave problema da redu-
ção do volume das águas, provocado pelas barra-
gens hidrelétricas e de irrigação, pela destruição das
matas ciliares e pela seca prolongada. O peixe desa-
pareceu de longos trechos, especialmente em Mi-
nas Gerais e na Bahia, resultado do rebaixamento e
do aquecimento das águas, da pesca predatória rea-
lizada ilegalmente na época da piracema e, principal-
mente, do volume de detritos. Um fato alanmant
preocupação constante da equipe nos contatos com
as comunidades é ode que todas as cidades ribeiri-
nhas lançam diretamente os seus esgotos no leito
do rio.

A ação do Estado de Minas Gerais, que abriga a
nascente na Serra da Canastra e possui o maior tre-
cho em extensão do rio, bem como os seus maio-
res afluentes, é decisiva na reversão da degradação
do São Francisco e na valorização do seu património
cultural. Primeiro Estado a ter no seu Ministério Pú-
blico uma promotoria especialmente dedicada à pro-
teção do rio e o primeiro dos sete Estados do ½1e a
declarar o seu trecho de rio patrimônio paisagístico,
turístico e cultura], Minas tem-se destacado nas ações
em prol do São Francisco. Atenta a esse processo, a
Assembléia tem dinamizado o papel da Comissão
Interparlamentar de Estudos sobre a Bacia do São
Francisco (Cipe-São Francisco), cujo carro-chef
o Parlamento mineiro. Entre outras ações, a minh
participação na expedição é uma clara demonstra-
ção de que o rio é hoje um dos focos de ação
parlamentaretécnica dafrlemg.

Muito mais há por ser feito. A salvação do Rio
São Francisco, avalorização do seu patrimônio cul-
tural e a recolocação da sua importância histórica são
tarefas de governos, empresas, instituições públicas
e da sociedade civil organizada. E, principalmente, de
cada cidadão brasileiro. O Rio São Francisco, verda-
deiro "diagrama da nossa marcha histórica', como
escreveu o grande Eudides da Cunha há cem anos,
necessita hoje mais do
que nunca do esforço de
todos nós.
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