XIV - O CAPITULO DE MEIO AMBIENTE
1. A EVOLUÇAO DO CAPITULO DE MEIO AMBIENTE

A inclus§o de um capítulo dedicado ao

meio ambien

te no texto da nova Constituição começou a concretizar-se com
o

preparo do

anteproj~to

do relator da SubComiss§o de

Seguridade e Meio Ambiente, Deputado Carlos Mosconi.

Sa~de,

Encerra

constituci~

da a fase de apresentaç§o das sugestôes de normas

nais em março de 1987, os relatores de cada subcomissão
ram prazo exíguo

tive

para a apreciação das mesmas e a elaboração

dos anteprojetos. Para esse trabalho, os relatores valeram-se
da colaboraç§o de outros parlamentares, e assim,

coube ao De

putado Fábio Feldmann, a pedido do relator Deputado
Mosconi, a elaboraç§o do capítulo de meio ambiente

Carlos
apresent~

do à Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente.
Essa primeira versão era composta de oito artigos,
5 parágrafos e quinze incisos. Apenas

incluia

dispositivos

que mais tarde foram incorporados a outras seçôes do

texto

constitucional ou que, infelizmente, foram desconsiderados
nas fases subsequentes. Nesse anteprojeto eram atendidas

to

das a s rein vindicaç ôes do mo vimento amtientalista, e nt re elas
as seguintes:
. a proibição de artefatos bélicos nucleares;
proi biç ão, no Território Nacional, de instalaç§o e
menta de reatores nucleares (exceto para finalidades

a

f unciona
cientí

ficas ) ;
. a competência concorrente da União, Estados
Municípios na

gest~o

do meio ambiente;

e

pr~

. a exigência de estudos de impacto ambiental
viamente

~

instalaç§o de planos, projetos e atividades

va ou potencialmente causadoras de degradaç§o
quais deveriam ser discutidos em

audiên~ias

ambiental, os

pGblicas obrigató

rias; regimes tributários especiais para estimular a
ç~o

ambiental e a atuaç§o de entidades civis não

tais

efeti

preserv~

governa~e~

sem fins lucrativos;
. garantia à sociedade civil do acessó, plenó :

gratuito

~s

informaçôes relativas

~

qualidade do meio

te, condiçôes de saGde da população e à proteç§o do

e

ambien
consumi

dro;
. a qualificaç§o como crime de práticas e condutas
deletérias ao meio ambiente e à saGde pGblica, assim como

a

sua

pr~

. a promoç§o da educação ambiental objetivando

ca

omissêo e a desidia das autoridades competentes pela
teç§o;
,· ·.

pacitar a comunidade para a participaç§o ativa na defesa

do

meio ambiente e no processo decisório de conservação dos

re

cursos naturais;
. a qualificaç§o como patrimônio nacional da
resta Amazônica, da Mata Atlântica, do Pantanal, da
teira e das bacias hidrográficas, sendo que a

Flo

Zona Cos

utilizaç§o das

mesmas deve ser feita em condiçôes que assegurem a

. conserva

ç§o de seus ecossistemas;
a possibilidade de qualquer cidad§o, do
PGblico e as pessoas juridicas, na forma da lei,

de

ministé
requer~

rem a tutela jurisdicional necessária a tornar efetiva a
teç§o do meio ambiente, isentando-se os autores

das

pr~

custas

judiciais e sucumbência,

exceç~o

feita

~

litig§ncia de má-fé;

. direito a um meio ambiente sádio e
te equilibrado, considerado patrimônio
é dever do Poder

P~blico

e da

p~blico,

col~tividade,

ecologica~e~

cuja

proteç~o

para usufruto das

presentes e futuras gerações;
O capitulo aprovado pelé
guridade e Meio Ambiente sofreu

Subcomiss~o

de

Sa~de,

ligeiras alterações:

S~

passou

a contar com 12 artigos, 11 parágrafos e 16 incisés. A princl
pal

alteraç~o

eliminava a proibição de reatores nucleares sub-

metendo sua instalação

~

prévia autorização do Congresso

Na

cional.
Os parlamentares que integraram a referida
missão foram os seguintes:
Presidente:

Deputado José Elias Murad (MG)

Vice-Presidente: Deputado Fábio reldmann

(SP)

Deputado Carlos Mos~6ni

(MG)

Relator:
Membros:

Francisco Rollemberg (SP)
Ronaldo Aragão
Alarico Abib (PR)
Borges da Silveira (PR)
Eduardo Moreira (SC)
Carlos Mosconi (MG)
Francisco Coelho (MA)
Gandi Jamil (MS)
Julio Campos (MT)
Adylso Motta (RS)
Floriceno Paixão (RS)

Subco

José Elias Murad (MG)
Eduardo Jorge (SP)
Oswaldo Almeida (RJ)
José Fogaça (Rs)·
Abigail Feitosa (BA)
Albérico Filho (MA)
Fábio Feldmann (SP)
Geraldo Alckmin (SP)
Joaquim Sucena (MT)
Jorge Uequed (RS)
Raimundo Rezende (MB)
Maria de Lourdes Abadia (DF)
Orlando Bezerra (MG)
Cunha Bueno (SP)
Carlos Sant'ana (BA)
Fernando Cunha (GO)

•·. ·.

Hilário Braun (RS)
Apresenta-se, em anexo, o texto do anteprojeto
relator da

Subcomiss~o

de

Sa~de,

Seguridade e

do

Meio Ambiente,

aclma citado, bem como aquele que foi aprovado pela mesma j
Na fase seguinte dos trabalho da Assembléia
nal Constituinte, a
tida na

Comiss~o

fortes

"lobbies"

quest~o

Nacio

ambiental foi intensamente

discu

de Ordem Social, na qual sofreu atuação
montados para derrubar os avanços

dos

do capl_

lo de meio ambiente.
O segundo -substitutivo (ver em anexo)
pelo relator da

Comiss~o,

nha a possibilidade de

apresentado

constituinte Almir Gabriel,

instalaç~o

de reatores nucleares,

manti
des

que submetidos à prévia autorização db Congresso
incluia uma disposiçlo transitória referente

Nacional;
à implantação

das unidades de conservação já existentes e criação de
vas Extrativistas na Amazônia; delegava ao Poder

a

P~blico

instituição de sistema nacional de gerenciamento de
hi~ricos,

Reser

recursos

tendo como unidade básica a bacia hidrogáfica; reti

rava a qualificação de "patrimônio nacional'' da Floresta
zônica, Mata Atlântica,

Pantan~l

e Zoha Costeira;

Ama

restringia

a exigência de estudo de impacto ambiental à atividades
cialmente causadoras de degradação do meio ambiente (

pote~

e

não

também, a planos e programas).
Na madrugada do dia 15.06.87 a comissão de

Ordem

Social aprovou seu anteprojeto, do qual fazia parte o

capit~

lo de Meio Ambiente com 11 artigos, 6 parágrafos e 13

inci

sos, ao final de muitas

neg~tiaçôes

e articulaçôes no

plen!

rio e que deram vitória a cnrre~ie ambiental, reincorporando'
ao texto a proibição de usinas atômicas, a restrição da

mine

raçã o em terras indigenas.
A qualificação como crime das práticas

e condutas

lesivas ao meio ambiente, inclusive a desidia e omissão

das

autoridades competentes pela sua proteção, mantidas como arti
go no relatório do constituinte Almir Gabriel, também

encon

trar resistências: pretendia-se derrubar o dispositivo • que o
briga o responsável pela degradação ambiental a indenizar
reparar os danos causados pela sua ação ou omissão,

indepe~

dente mente da existência de culpa, que constava como um
grafo do referido artigo. Porém, essas forças contrárias
ram derrotadas (veja noticia

p~blica

e

par!
fo

no "Jornal da Tarde", de

16.06.87, página 9, em anexo) em função da crescente

sensibi

lizaç§o das pessoas e : dos . constituintes sobre aquestão do meio
ambiente. De fato o relator Almir Gabriel justificou no
projeto enviado

~

ante

Comissão de Sistematização que a o inclusão

de um t.exto de meio ambiente na Constituição incorpora o "que
está presente na alma nacional: a consciência de que é

precl

so aprender e conviver harmonicamente com a natureza".
Em anexo encohtra-se·o texto referente ao
biente,

ap~ovado

meio am

pela Comissão da Ordem Social, composta

p~

los seguintes parlamentares:
Presidente: Constituinte Edme Tavares
1º vice-presidente: Constituinte Hélio Costa
2º vice-presidente: Constituinte Adylson Motta
Relator: Constituinte Almir Gabriel
Membros

tit~lares:

Alarico Abib (P~·), Borges da Silveira (PR),

Bosco

França (SE), Carlos Cotta (MG), Carlos Mosconi (MG ) , Célio de
Castro (MG), Dominaos Leonelli (BA), Doreto Campaneri

(SP),

Eduardo Moreira (SC), Fábio Feldmann (SP), Francisco

Kuster

(~C),

Geraldo Alckmin (SP), Geraldo Campos (DF), Hélio

Costa

(MG), Ivo Lech (RS), João Cunha (SP), Joaquim Sucena (MT)
Jorge UeqGed (RS), José Carlos .Saboia (MA),

J~lio

Costamilan

(RS), Mansueto de Lavor (PE), Mário Lima (BA), Mattos
(PR), Mauro Sampaio {CE), Max Rosenmann (PR), Paulo
(SC), Raimundo Rezende (MG), Renan Calheiros (AL),

Leôao
Macarini

Ronaldo A

ragão (RP), Ronan Tito (MG), Ruy Nedel (RS), Teotônio . Vilela
Filho (AL), Vasco Alves (ES), Alecni Guerra(PR), Dionisio DalPrá (PR), Edme Tavares (PB) Francisco. Coelho (MA),

Grandi Ja

mil (MS), Jacy Scanagatta (PR), João da Mata PB), Júlio
pos (MT), Levy Dias (MS), Lourival

B~ptista

Cam

(SE), Maria

de

Lourdes Abadia (DF), Orlando Bezerra (CE), Osmar Leitão (RJ),
Salatiel Carvalho (PE), Stélio Dias )ES), Adylson Motta(RS) ,
Cunha Bueno (SP); Osvaldo Bender (RS), Wilma Maia (RN), Flor!
cena Paixão (RS), Juarez Antunes (RJ), NelsGn Seixas (SP),

B~

nedita da Silva (RJ), Eduardo Jorge (SP), Paulo Pain

(RS),

Osvaldo Almeida (RJ), Edwilson Valentim (RS), Augusto

Carva

lho (DF), Roberto Balestra (GO).
Os anteprojetos aprovados pelas diversas Comissões
foram então levados à Comissão de Sistematização, e os

diSPQ

sitivos constitucionais foram reagrupados nos diversos

titu

los que compõem o texto da Carta

Magna~

sendo que vários

de

les não forma incorporados ao anteprojeto apresentado pelo re
lator Deputado

~~rnardo

Cabral.

Tanto no primeiro substitutivo, do relator, do pro
jeto de Constituição, como no segundo, apresentado em
bro de 1987, diversos dispositivos que inicialmente

setem
faziam

parte do capítulo de meio ambiente foram deslocados ou
rados, para outras seções do projeto de constituição,

alte
entre

os quais destacam-se:
- para o capítulo dos "Direitos Individuais e cole
tivos'', a legitimação para qualquer cidadão, associação

ou

sindicato da proposição de ação popular que vise anular

ato

ilegal ou lesivo ao património público ao meio ambiente,

ao

consumidor, isentando os autores das custas

judiciais e do

ónus da sucumbência;
- para a competência da União: a instituição

do

sistema nacional de gerenciamento de recursos

hídricos; a ex

ploração dos serviços e instalaçôes nucleares de qualquer

na

tureza; etc
- para a competência comum da União, dos
do

Distrito Federal e dos Municípios

Estados,

a proteção do

biente, o combate a poluição em qualquer de suas

Meio am
formas, a

preservação das florestas, a fauna e a flora;
- para a competência concorrente da União, Estados
e Distrito Federal, a Legislação sobre florestas, caça,pesca,
fauna, conservação da natureza, proteção ao meio ambiente

e

controle da poluição;
- para 9 seção referente ao Ministério Público, co
mo uma de suas atribuiçôes, a promoção de inquérito civil

e

ação civil para a proteção do pateimônio Público, dos interes
ses difusos e coletivos, notadamente os relacionados

com o

meio ambiente;
- para o título da Ordem Econômica e Finaceiro,
dispositivo dos princípios em que a mesma se

o

latreia, entre

os · quais a defesa do meio ambiente e do consumidor :
Em anexo, encontra-se separata, preparada
Frente Nacional de Ação · Ecológica

pe l a

na Constituinte, conte ndo

diversos dispositivos relativos ao meio ambiente. Essa
ta foi distribuída aos participantes das audiências

separ~

públicas

realizadas em Florianópolis e São Paulo (20.11.87).
Em Novembro de 1987, a Comissão de Sistematiza çãü '
encerrava as discurssôes e votaçôes do projeto de

constitui

ção sem que tivessem sido votados os capítulos referentes

ao

meio ambiente e aos índios. Assim, o texto do capítulo do meio

ANEXO 2.

Texto aprovado pela Sub-Comiss§o
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Art.
lo.
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tsent•ndo-sr os •utores, t• t•it
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d•s rtsprctiv•s custas judiciilil t do
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•' H.
nltti~lo Publico r
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•
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,Art. 3o.
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••nuttnl~o
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•r•~trvacli.o
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dos

procrtto~
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Tu1olo
Jv~ledlclonol
ofoTivo o monvTonçOo do~
con•
dlç6oa
do
oogu~onço do T~obolho,
locnTondo-so oa
ouTo~e•~ ~~ Tol• p~ocoe•oo, doa ~oop•c~lvoG cvu~o•
Judlolole
O do Onue do . evcumbúnclo, o~coçbo feiTo
b 1111g0nclo de Mó fó .

Moo

.

po~o

ncçoosó~lo

\

~oquo~•~

o

To~no~

DAS OISPOSIÇÓCS TRANSITÓRIAS
A~T. ~2 - Ou beneficio~ do p~o~Toç6o con~
Tlnuodo concedido~ oT4 . o doTo do p~omvl~oçõo dcsTo
ConGTITulçõo
eo~oo
~oviG T OG,
o
fi~ do quo ~cjo
resTo6olceldo o valo~ ~eol, calculado OM
solór l o~
Mfnlmoo, quo Tinham em novembro do 1979, ou b doTo
do suo concoos6o, ao poGTo~lor Oquc~o .

"'·,

Art.~~- O
&IGTamo de Gcgur 1 ~oda ~oclol
orgonlzoró, no prazo do dois anos o contar do uoTo
do p~omulgoçõo da~To ConsTI1uiç6o, um CodaGTro Geral do Bcncflclórlo~, conTando Todos
os
Informações
nacc s eó~los 6 0 hobl I ltoçõo,
concns s ôo o monuTenç6~ doe beneficios .

Po~ógrofo Unlco- A parTI~ do doTa . de l~
do CodosTro, o comprovoç6o doa
~oqvlci
Too nocessórlos 6 hobl I 1Toç6o ao~ di~AITos a~oogu
rodoo pelo sisTema se~ó de lnTol~o ~ospon~obll Ido•
do dcoTo.

plon1oç~o

Ar" -f. :14 • A.
Ie I
I nTegroró o Sei" v _i ço So•
oloÍ do Ind0sTr l o ~ SES% e o Serv i ço Sociol do Co~
_ md~clo
SESC ao si&tomo da c~guridode soc i al, unlflcondc os duas on~ldod~a,
e
sues
~~~pcc11vos
fonTes de cusTeio, · nvmo có l n~T i Tu i ç6o sob o for~o
Ju~ldico d~ fundoç6o p0bl ico.,
Tu1clodo pelo .Uniõo.

D O
Ar"T.

·M C I O
35-

OMblenTe 5odlo e

po9~1m6nio

Pod~r

P0bl lco e
o fUTuros

p~e&cnTes

M B I

Todos

ccol6g i~ o~an~o

alde~odo

do

A

C N ·T C

dir"oiTo

o

Vtft

aqvl t l b~odo.

""'I O
con-

p0bl i ~o.

evJo proTcç6o ~dever
do co le Tividade, po~o
uso
dos
ge~oçôcs.

Po~ós~ofo Ún i co - Ouolquc~ do p 0 vo, o Ml~
P0bl l co o os pc&sooo Ju~i~ l cos, na
formo
da Lnl, sbo porToc leg i Times pora·rcqu~ror o TuTo•
la Jv~l&dlclono) nccca~ó~lo
o
Tornar
o f oTivo · o
cvmp,..lmonTo do dl~eiTo ~ofcrld~ no • copuT· do p~cnlu1é~lo

...

- · · - · ·.- ·. · ~ ·

II

\

i'

!:

~

I

I

~
-10-

\

os
ouTo~oo,
em
Tola
aonTo o~Tigo, leonTondo-oo
procccoos,
doa ,racpccTivos cucToc Jvdleloiu a do
Onva da svcvmb~nclo, axcoç6o fa~To 6 I IT .Ig6nclo do'
... o fó.
· <r;~~T, ::16 • Ao
p~OT I cas a
eond1.1T0& do I aTó•
1'1<1> 00{%1nblenTo,6 covde dOS lndlviduoa Q 6
CC9V•
ronço
doo Trobolhado~aa, o~sim ~omo o omrso6o ~o
dcsldlo dos ovTo~ldad~s compnTcnTec pelo ovn
prose~oo '

Teç6o,

formo do

•
"'onoa

con&idcradoG c~lmo

inofionçóvcl,

no

Io i .
1o.

-

Ouondo ofoTorcrn ogrvpdMonTos hu•
To1s próTica~ a condvTos
sor6o
goriocldio, com og~ovomcnTo do péno .

oxp~essivos,

e~nGido~odos

O 2o,
- O rcoponsóvoi é ob~igodo, indepcndanTemenTo da cxlc~Qncio de culpo, o
Indenizo~
ov
rcpo,...cros
donos
c:ousados
pe I o svo oçõo o 'v
Olnl6BQO,

·ArT. 3 7 - . O

oxerelcio do

di~oiTo .

de

p~o-

prlododo &ubo~dlno•Go oo baM-os~ar- do
coloTividade, b conscr-v~çâo doG racurGo~ noTvr-oís e à pr-oTe-

çOo do

~naio

ambienTe.
: :'

ArT.

ao Podar Pvbl i co:

Cornpo~e

::18

tnonTar
os proco~sos ecológico~ a
v}Tols e~scn~iais, prcsc~vor o divar~ido
de
gcndTico o promover o ~nonoJo acoló~ico dos ucpécles e ccossis~cmos;
si5Tcrno~

II
- eG1'obclcce,..
rnoniTo,..orncn'fo
do
o
qual Idade ambiento! o so~dc pvbl ico, mcdian~c rcdn
do · vlgl16ncio epldami ·ológico .e. ocoToxlc:olóslco;
l:II
• c:ombo'tc .~
'todoo os modo I i dod<.•:: da
degrodoç6o ambienTal, copcclolmenTe noG ó~cos cri•
Tlc:o~
de
po~vlç6o,
ficando
p~~ i bido o
exerc í cio
de oTivld~dcs pvbl ico:: ov p~ivodoG
em
desacordo
co~

OG

·podr6os

o~bién1ol&;

i

i

i
I

I

u~bono e
oo

be~

IV

~urol

e~~a~

o

odcquo~

· ~odrô~~

o
do

uTII l~oç6o
do CGpoço
~vol ldodo OMbicn'tol o

Goclol;

V·
• goronT I,..
6
soe I ododc e I v i I <;> ocasao plano
a groTviTo Oc lnfo~MoçOos roloTivoB 6
qual iooda
do 1ncio a~bla~Tc, co~diçócc: do ~ovdc do
popvloç6o o 6 pro'tcçõo oo consumidor;
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-11•••• 11•1\t• t rttPD~tablllzt• • atlvld•d• produ~
\lva, dan~o-lht w• tvbt\rato totlal,

Co• o obJtt.lvo dt at..l'ldtr hi.ntct"lda•
dt, t1abor••ot o prtttnt.t an\tp~oJtt.o, na tua par•
\t dt fttlo·A•bitntt.
No( ar\loot tlaboradol attndt•ot •. ttrta•
••ntt, •• •alortt prtocvPacõrt qut PtrP&II&• a
COIIUnld&dl'o ro1101 dtSdl' l trlein&li:H'O dO\ lltn•
d.t.dot ao tr'luillbri .o rcológico at.r a tducacio, b.t.tt
,,.,.,
alldU\C&t
dt lundo · na con!itiincia tocial a
rtt~tlt.o dt ttu.dtrti\o a ua atto aabttntt
l&~io.

..

Procvra•os altndrr, ta•b~M, a ••iorla dai
rondrracÕts ,tit•t pelos Srnhort, Conslituinlt~ · '
ptlot ia~rito!i rtprrsrntantts dr tn~id~drs qur
tanto col'ltrlbuir&• para o dtba\t do t.t•• no ••bit.o
d.t. S11bc ·o • i s•io •
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' .
o oaaegv~o~ o
TorriTorlola-,

eobero~lo

~oclo~ol

oobro

suo~

6gvos

XVI .
flacol lxo~ os l~utrTulç6oo p~bll•
coa o p~lvodoo ~e~oclonodos ~ pocquleo,
~bnlpulo
ç6o
e o1Tu~oç6o 'do maTerial genéTico, viRando go•
r~nTir o ronpolto ooo voloreo éTicoo,o o
lnTo~rl•
dado
do
potrlmOnio
genótico do noçúo, de ~odo o
ovltor l~decoJôvo_ l olõoroçOo ..

rlor-oaTo ·Amo~Onlco, o Moto
Ar-T. :l9 •
A
AtlbnTico, o PonTonol, o Zona Costeiro e os bocloG
hldrogróflcoo
conaTITvcm paTrimónio nacional cuJa
VTII lzoçOo for·so•ci om . condiç6oa quo
ooecgvram
o
con~crvoç6o
do seu6 ecosoisTomoe, ~adianTe plonos
çvbmoTidos o opr-ovoçóo do Congresso'Nocionol.

,,.

i

1

I
\

i

\
-~

II

Porógrofo ' Únlco · O
poder público crioró
Rase~vos CxTroTivisTos no Amoz6nio,
como
prop~ie
dodcs
do Unléo, poro goronTi~ o Gob~cvivéncio do~
o~ivJdodcs ccon6mlcos Trodlciono1s,
aGGociodo&
b
prosorvoç6o do melo ambiento,

\

\

ArT. AO·
A Unlóo, OG ~sTàdos e os Muni•
clplos podem eotobcleccr I lmltoç6cs
e
r-csTrlçóco
legolc
e
odmlnloT~oTivo~ raloclonodos o proteção
ombfcnTol e b d~fo~a do~ rccvrsoa no~v~ois,
mcG~o ·
no
coco de J~ hovcr dlcposl~lvo rcgulo~do o maTÁrio. poro $Vp~lr o~ svos locvno~
ou
deficiências.
ov po~o aTender oG lnTc~cs~~s nacionais, ~egionols
e os pecul lorldodas locais, desde qvc ~Oo
dispa~·
eem ou diminuam os eKig6nclos ontcrloros.

I
II
i

Art. <1 -A CKploro~Oo dos ~ccursos minarola fico condicionado b pre~crvoçóo e/ou rccompo·
Glç6o
do
melo o~blcnTa ofc~odo, o serem exigidos
êxp~essomcnTe
nos aTos odminiGTrctivos - ~ela~iono
clos b oTividocJe.
Por-ósrofo Ún)co- Os atos odmlnls~rotlvou
de que troTo o coput dopander6o
da · oprovoçoo
do
poder público municipal;

Ar-t. A2 - Cm coso de monlf~GTO necnsaldo·de, oa rorçoa Anmodos
pode~6o,
convccodoa
pulos
Poderes ConsTITvldos, ~õvor ~o dsfoGo do~ recvrsoa
noTurcla, do melo omblante • do ecologto.
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-13ArT. ~3 • A . lnsToloçpo o funciono~snTo da
raoTorac nuclooroo d~pcndoroo do próvlo
outorizo•
çOo do Congresso Nacional

G
1o.
Ao demola oTivldodas nuclooroc
sarOo exercido& modlonTo conTrole do Poder
P~bll•
~o,
owcogurondo·so o fiscal lzoçóo supleTivo -elos
onTidodou reprecunToTivos do socledodo civil.
\

1
~
2o. - A rcsponsabi I ldado por donos do~
correnTes do ~tlvldodo nuclear Independo do
exieT6nclo de culpo, vodondo-so quolqu~r · llmltoç6o ro·
leTivo ooo voloros IndenizaTórios.

..

ArT. ~4 - Prolbo-~o o l~porToç6o; pcGqul•
ao, fobrlcoçOo, armazenamenTo e TransporTo do
ar•
TefoTos bélicos nuclooreu, compo~~ndo oo Pre~ldcn•
to do República o fiel cumprlmonT~ ~OGTO
diGpasl•
tlvo, sob pena de responsabi I idado.

criado
o TribuTo do con·
ArT. ~5 - rica
&Or'VOÇfoO e l'ep_o:;lç6o do MGIO omblonTe, cobrado
do
Todo ' possob f laico ou Jur(dlc:o que uTil . lze ou ~x
plol'a recursos ambiental&
de
qualquer
naTureza,
com fino, Idade da lucro,

.·. .

G 1~.
~e

lncld~nclo

-

A

· lo I dlsporó sobre 03 hipóTesnu
referido no
copuT
desTa

d~ .. TrlbuTo

arTigo.

~ 2o.
- Poro preGorvoçOo e/ou recvperoçOo
do melo omblonTo, o Uni6o,
Er.Todos
e
Mvnicipios
oloco~6o
~acvrsop
em Govs orçom~nTos onuoi&, nóo
.lnferlorea o .1f.· (uM por c:l!nTo) do ~aceiTo.

- Oo ó~góos da dlroçóo doa ln•TIomblonTola seróo consTITuldoa
no
formo
de cologlodo, onde oaTo~óo ~epresonTodoa oe
ocaocloç~as ambienTais
do
6mb1To
nacional,
com
pelo Menos VM Terço de voTos.
A~T.

~6

T~Içbee p~Dllc~o

ArT. ~7 - Ae
proprladodNa,
quer flo~aa•
tola, notv~ola, clonT(flcoa, o~quoológlcoa, hleTó•
ricos ou orTI&TIC00 1 raeonheCidou COMO da lnTe~ae•

t

\

'
I'

!
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I
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'.

ao Mvnlclpol, esTodvol a/ou
lnTornoclonol,
laantoa do quaisquer ~rlbutoe.
·

aer6o

\.

·~

proprloTóriÔs dos óroos oclmo
D 1o. - Os
da(lnldod Tar6o TroTomonTo fiscal diforonciodo .

O 2o.

•

Lal

· complomenTor

d lso l.p I .I noró o

SIOT4rlo.•
-;·.

•:, ·

,,

\
c- .

ArT ·. <118 - A p _roToç6o
OWiblonTol o quo coo
caTo ccpiTvl~ co~procndo, no forMo do
lol,
Inclusivo,
o plonTio · do 100 (coM) órvoras por hobltonTe, o codo <~~ (quaTro)
onos,
oTroves
do
um
proJeTo
conJugado
enT~e
Uni6o, ~ . . CsTodos
, u
tlun I c I pIo a..
; •.
• ,. ,
~ofvro

·\

' -··

..,
- ,-:.

.:

.... ,

~

;

.
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ANEXO 3.

Matéria publicada no Jornal da
Tarde de 16.06.87

ANEXO 4.

Texto do 2º Substitutivo da Comis
s~o

da Ordem Social.

--

---·--·- ·---- -- - ···. . -

•
12

e

~9 • 4 •••cvçbo da pot ltlco lndlgen•eto
coreo de Org~o própriO
da
Od~t~t•TroçOo
regulodo
por Coneel~o Oel lb•~ottvo co~~
poa~b d• (or•a por1~6r'o
por
~eprae•n~ontea
popyloçbe• tftdt8eftoa, Ga un.oo e Vo aoctaaode.
fteo~d

•

faa,~of,

•o•

•1 •

Aa Terroa oc~poaoa p-Io• ~,ndloa
auo po••• perMonen1e,
eobe~Qo·
••ctuatvo dO• r•qveaoa notu~o•• do
aolo • do aubaoto, ao• ut•! iGodee naloa axiate~tea
•
aoa
cvraoe
fluviole,
r•••ofvodo o direiTo de
ftov•goçoo.
Ar• .

e6o

a•ettno~o•

o

•~••

Art .

al.o o(lclo
nol,
o•

C.\J

84 - 0
"'"'•t.,..lo
~Vbl ICO r.deral,
por cJ•t•"'""'"oçC.o Cllo Co~g'"•••o
Nocto·
evo• coMv"•ood•~ • ~~oo~••ocO••

i n~t · oe,

•oo po ~ 1ee

teo•t ' a~o•

po~o

•ng~•••or

jvt%0

d•f••o do• •~,.~~•••• e Cf•retto• '"dlg•n~a, c~b•n •
do T~~b•~ oo "'~••t•rfo P~bl i eo F•G•~ol, oe oficio
o~
~•dlonte
p~ovocoçbo,
Gefenõe•loa
••troJvd•cial~•nt• .

b

v•~r~~to

• 19 • •oo
ter~o•
ocupado• pelo• fftdloa
o• por •••• hobt~od~a. oe uflllzodoe poro •voa
o·
9•v•Godea produtivoe, • oa óreoa ~•c••sórloa b avo
~•p~oovçbo f•sico •
cuiTvrol, aegvndo
aeua
uaoa,
coatuMoa
e · trodtç6ea, •netuiaaa oa n•c•-co~toe b
do Meto OMbtenTe e

P~•••rvoç6~

dO

•~v

dtaputoe eobr• ca
Glr•l .fo•
•eMp,..e do 3vs1tça r•derol.

~~~Ir

-

.

8 5 - Ca~pete
ewe•valvo~en1'• oo
gre••o Noctonol lvglctor •obre
os
goron1too
atrol1o• ooe fndioe.
A~t' .

Co~

doe

I

6CÇJ.O 1

patr•~ . bnlo

CVIT"'r-ol .
• 29 • Ae
~•rroe
ocupado&
pP.Io• l~dlos
oo Unibo, i~ol i enâv•ia, i~p~eacrl~lv•i• e
'ndi•poniv••• o qvolqv•r TITulo, v•dodo outro deo9 l noçPo qv~ n6o ~•Jo o po••• • v•vfrvTo
do•
p~6·
p _,. toa . • nd I os, cabendO O Un' bo Clle"'o,.có- I oe.

OAS OISPOSXÇÕCS TRANSXTÓRIAS

39 - rtco
~-dado
o r-•~~ç6o doe g,.vpo•
lndrge~o• Ge ~voe Te~~o•,
aolvo nos cocos de
•p •G•~io ,
eoT05~rof• ~o notvr«zo •
ovTroa •tMIIore•,
ficonôo go~o~Tido ••u reTorno bc Te,.ros
qvondo
o
rt•co
e•Tive~ el'm•nodo.
rfco p,.oibiOo, aob qvolqu•~ pret•xto,
o Oa•~ i noç6o
po~o
qvol~v•~
ouTro
fi~ do• ~erro• T•mpororiomenTe de•oeupodo•.

-rt . 9 6 - 0 Pode,.. Púo li co refor~vlorô, eM
~odo~ oa niveis. o ens i~ o do ~•&TOrto
do
a~oeil,
eo~
o objQ!•vo de conT•~ptor co~ iguoldod~ o con1rlbu i ç6o doa d•fer~nYes •Tn i oa
poro
o
lo~~oç66
mvtt&cvltvrol a plvri8Tnico do povo broail•iro .

sOo

b•~•

•

Art . 9 2 - S6o nvlos e •-Tintoe • n6o prod~~ir6o efeiToc J~r,dico• oa ~Tos de quolqv~r
noTurezo.
ainda
qve
j6 p~ot i codoa, que Tenho~ por
ObJeTo o ao~inlo, o poase, o vao. o ocvpoçoo ov
o
coneeca6o
de
~~rro's oc::vpodoa pelo•
i ndloc ou CSo•
riqvezoa nofv~oi•
ao
soto
e
do
•vbeolo
nelo•
eJCie1'an1'ea.

• 19- A
nvlfdode
e
o
ew1' i nç0o de Qve
tra1'o • • ' • or~igo n6o d6o dtreiTO de oçóo ov f nde•
con~ro o ,Uni6o ou o•
índios. solvo qvonTó
ooa p~cT•naenT~a ·'ov adquirenTe• de boo fé, em
reloçbo
oos o1'os qve TenhoM · versado sobre 1'crroe oIndo ~óo de~arcadoe, coso eM q~e o ór~Oo do
Poder
PVblico
qvP Tenho ov1'orizodo o pr~tens6a. ov e~i·
~ldo o
1'11~1o.
reeponae~õ civ11MenTe.
~~~oçQo

• 29 - O ew~~cic~o do aj~eiTo de oç6o, no
hipó1'ese Go porógro(o anterior, ~6o ovTori%0 a ~o·
nvTenç6o do ov1'or ou do •ev tiTicconaorTe no po•••
do 1'erro lndlgeno, n6o i ~p•de o d i reifo de regrae•o
ao ôrg6o do P.ode,.. PVb I i e" o. n•,. el I Cfe o reapon•obillzoç6o penal do ogen1'e .

r
Poróg,..ofo único - A
lei
diap~~ó •obre o
flxoÇ6o d~ OOTOG COMe~oroTtVOB de OITO
•ign;ficoçtao
po,.o
05
~if•rent•a
••g~antoa
•fnlc••
nacionais .

27 • rtco
declorodo
propriedade
Terras ocvpodoa
pelos
co~vnídooea
~egro~
re~on~eeenTe~
dOs qut · lo~bos. de v endo o C•rico"'
toMbodoG e5soa terras beM como fodou os aoevmentos
refe,.enTe• b ~i•Tôrio aoa qvi lo~bc& no Brosil .
A~T .

CleflniTtvo doe

Art.

98

-A

Uni6o

dt~o~c~~ó

os

Te~rov

o-

c~podoc pelo&
ind•os, o•nao n6o ae~o~codoo 4 dev•ndo
o
proces5o
esTo~
conclviao
proxo
de ~
(c i nco)
onoa,
conTodoa
ao
promulgoç6o
deaTa
Cons.T j 1vlç6o .

TlTI..:I-0 l i

00 MCIO AMBICNTC

93 -

A P••qul•o, lovro ov e•ploroç6o
de M i n•rioa •M ~erroa
1ndigenoa
ao~en1e
poder6o
A~Y .

••r

~e•envolvido•,

coeo

o• o

11~•~

~·n'~•o•

do Un i 6o, no
noe .l o .... o•· e de I"'•"" I • ·

e
ewplorOv•la.

con~ecidoe

•nfe,..no.

T•,.r-•Tó~•o

pr•vil~3'0

COMO

lf"'ttr~aaco

o

~-•~,..voa

COf"'au~o

oo

e11tl'9i,..

c

svflc i «"Toe po,..a o
eM
outroe
portee

e9 - 0
~~tO O~bi•~~C eeologico~e~~
• be~ a~ vco co~u~ o~ q~ol
Todoa
Te~
d • roiTo. O•vcndo o~ pod~~e~ pVb l lcos • o eolcT•v•Cfode
proTeg•-•o
po~o
oa
prt~enTea
•
fvTv~o•

A,..1'

cq~l ltb~odo

geroç6u• .

b~oslle•ro.

A~t .

• 19' - A peeqvteo, lovr-o ov ••plo.-oc;6o de
a• ~v• TroTo esTe orT•go a•p~nd•~ ~o
ov•
dOG pnpylo;oae

to~tzoçuo

oprowoçoo do

co~p,..o•&o

•nvotvtdoe •
coao~ coeo .

tndtg~noa

Hoc•onol.

do

100.•

Ineu~b•

oo

Poae~

PVbl4co :

oo procoa•o• ecológico•
o ~onejo •coiOg•co
aos
e•pe-

~ont•~

eencloi• e go~o~T'r
• eco••••temoa;

~·••

6

eM Terros
Tvol noo

29 •

A

ewplor-oç60 de r,qu•%o• ~•~•role
oD,..tgo O oeaT•~oç6o de P•~c•~ ·
O MeTode ao voto.- ooa ~••utTodo•

•no t ~enoa
i nf•r,~r

Op.r'OCtOnOta 6

RMCC~ÇOO

dO

pOI,t•co

i ndtg•nlafO

ae p~oTeçbo oo •••o o~bten·
T•, eobenao oO Congre•eo Noctonol
o
fteco~•aocoo
Cio c:u"'P ... •••"''o ao ob• •eoç6o oq~o~l eaTob• ·leclcto .
f"'ioOCton~t

•

•

o

li
- pr•••~vor
o
d•vera.aoae • o 1~?•
g~iaoa• do poT~•~on•o g•n•1•~o oo Po•• •
f jacol raar
oe On'•ooo•a oedtCO~ue O pe•Qwoao • ~on•pulo
.ç6o o• Motertol ~enOT•eo ,

~,..og~o~o•

!)9 ......

o

•olo •
aoe 1

I I I • ~~o-over
~
or~eno~oo ecológtco do
oaa•av,..or o recvp•roçoo oG
or•o•
oeg~odo·

cot'o,

IV
V~IGode•

-definir,

Oo reQeroçOo,

~•O•O"'•

••poçoe

•••

4

••

?odoe oe
e ••v•

te~rltor,o•a

I
I
i
I

-11••••
llal\t• t rttPontabll ltr• a a\lvldtdt
\lya, dando•lht ~· tvbstra\o totlal.

Prod~
.

I

to• o obJt\lvo dt atrndt~ \al .ntcttllda•
dt, t1abor••o• o prt~rnt~ an\eprojt\o, na sva par•
\t dt "•fo~Aabitn\t,
Nos ar\lgot tlaboradot att~Ctaot •. ctr\a•
atn\t, as ••lortt prtocuPatÕtl
qut 'trPa\saa a
cuunldadP. ro•ot dttdl' a crlt~f"al i:atio . dO\ attn•
dados ao tqufllbrio l'Coló9ico atl' a tducH;j;o, bast
•ara •udHI(II <h (undo n• tOn\Citr.cla IOCia} l
rtsprlto d~ sru.dartiLo • ua •••o ~•barntt sa~ao,

."::·

..

Procur••os ~ltndrr, l••bja, a ••iorl• da~
ftit~l pp)O\ S~nhortl (O"Itatuonlt~
'
ptlo\ •••rato\ rtPrt\tntantt\
dr tn~id~dtl qut
\anto ~ontribuira• para o dtbaLe do L••• no i•biLo
ch Subtoaissio.
~ondtra(Õt\

.

)

I

I

•

i
I

·.

·.·

l'

..

; .

~
I

o

Ccnt..1·o Orá!ico do Senado Fed e:al

B ra.s.il.:.a -

DF

•onvT•~çoo
p~•••

do

ovTo~

do

te~ro

reg~•••o

6~goo

do

do e~v IIYteco~•o~t• ~a
n6o l~peae o
dl~elto
Ge
do ~odor ~vbltco. n•~ eltde a

T1TI.40 U

ou

l~di9eno ,

p•nol

r•apon•obi11Z0~6o

do

oge~Ye .

Art. 103 • A
paeqvlao, lavro ov ••plo~a·
960 da Mln•rtoa •~ T•rroe lndlgono• •o~ont•
poda~
reo
eer
d••-nvol 'vldo•. co-o P~•vl ••glo do UniOo,
no eoao do o ••tgtr o lnt•~•••• noc•o~al • d• lna•
xl•tlr•~
r•••rYo• con~oc•Oo• • auflc·•~'•• ~ora o
conavMO lnte~no, • ••plo~óv•l• • • ~. ovtroa
pa~Taa
do TarriTórlo braal l a l r o .

Ar~.
109 • O Maio OMblen~• ecologlcOMan~e
aqv I I • brado • . be"' da u•o co~t~o~ oo qvo C '"Todo a
•••
direiTo, G•~•ndo o• poaerea pVbl I co• • o coletlvldode
prot•e•-to
para
oa
~reaenTea
a ·
fut~o•
: eerooç6ae.

lavro ou •xploroçOo
peaqvleo,
Trofo ocT• ortl~o
dopu~d•~
aa
ou~orl:oç6o
do~ pop~loçó•s
•ndlg•no• •nvolvldo• e
do oprovoç6o do Cong~•c•o Noe•onal, coao o coao ,

I
- ~on?•~ .oe proceaaoe •cológlcoa ••aanclola • goronTir o · •anaJo ecorôglco
da•
ofee • eeo••late~oa,

•

lo .

Mln~rtoe

da

-

5 2o.
•~

T~rro•

•oi

n~o

A

de Quft

-

A

•~ploroc6o

lndlgeno~
lnfe~ior

~•r~cionoiS

~

da

~lqvozae

~lnorola

oor•oo o dea~lnoç~o d~ porcon~
do volor do~ reauiTodoa
do
~oi ltlco
lndlge~laTo

~~todc

• o programo~ ~• proT•cbo do ~elo omblencobondo oo C~ng~.,~o Nacional
o
ficcollxo~Oo
do cvmprl~anto do obrlgoçOo oqvl ••tobeleclda.

T•,

• ~9 folceoç6o • o

Ao•
índio• •~o p•~miTtdo~ o
gorl•pogem •~ avo• ferro~.

coTo, ,

.·.
0
Nlni•T4~1o Públ lco redorol~
detcrmfnocOo do Congres~a
Noclonol.
oa
lndlo5,
~vo• comvnldud'-q e
orgonlxoçOo•
eOo po~TQ~ Jegif•~"• po~o ingrcceo,...
e~
jur~o
em
Gafe~O dOO
lnfcr•s3r• e direiTQa indig•noa, COben~
do ~omb4m 00 MtniaTC~io PVDI I cO rAde~ol, de offclo
ou
~edion1e
provocoçOo,
def•nd6•1oa
A~T.

de o{lclo ov

IX
• preaarva,.. o
dl~eraldade a a
ln~•
do pof~I~Onlo gen•?lco do Pala •
fleeollzo,...
oa •nTidoct•• dad~eodoa ~ paaqvlao • MonlpuloçOo aa •ot•rlot gen•tlco 1
g,..fdocfe

execvçOo

b

noc~onol

a

••p•·

~04-

XII - proMoYer
a
o,..danoç&o •cológlca do
o•••av,...or o recvperaç6o de
óreo• . d~groda-

ao lo
Cio•~

XV ·-defini,..,
Mediante lef. eM ?odoe o•
vnldodae da ~ednroç6o. Cspoço& fe~rito~tal• • aeva
componnnToa
o •er~m eap•ciol~enTe protegido•. vedado quolqvo~ modo d• vft f'zoçOo qve comprometo .0
lntr.s~. ld'oda doa aTI'fbvT"o• qve .jvatlflqueM •uo pro•
1GÇ60J

po~

Y
- . lneTITulr o gerencio~ento coof'e.ro,
f i"' dle go,...onf I r o deaen~o I v I ~•nTc:;J at.•tenfodo do•
reovraoa nofurola,

o

~X . - eaf'ob•t•cer a MOnlforlzaç6o do qvo•
• eom
p~lorldode
par~ -~e
4r•a•
de pnlulç6o, medton~• radca da vlglfOncla
acotoxlcolôglcoJ

I tdode

•~TrojudlcioiMenTa.

o~bien~or

c~ltaco•

Porógrofo Vnlco - A
coMpeTência poro d i rimir dispuTo• aobra os
d i reiTo•
lndig•noa
earó
••~pra dO 3votlçO r~d•rol,

ArT . 10~ • Co~p•T• a-efvetvomon~e oo Con•
SJI""ea&o No c I o no I I egl e I o,. sob r'- e
go,...on"t i o a
doe
direito• dos fndlo•.

que

compo~TeM

1 fdaefe

Cio

VIII· exigir, poro o

l~aT~IoçOo de otlvlcauaodo~oa de
dog~odoç6o
do
•sfvdo prâvio de lmpoefo o~blenTol.
ovJo ovol toçOo aeró f•ITa em audl•nclae pVbl lco••

dodve
~elo

scçJ.o t

.. conTr"'Olor. o prooduç6o, cornerclai .J z:o·do T~cnleoe. ~~Todos •
e~baf6ncloa
r"'laco poroo o M~lo omblanf'a e a quov Ido,

VXI

•~P~~go

ç6o •

pote~clalme~Te

o~bi•~Te,

Tul~o ôa
btente,

XX
- gorontfr ac•••o I lv,..•, pleno • gro~
lnforMocOee aobra o q~ÔI i dada do Meio o.-

OISPOSIÇÔE9 TRANSITÓRIAS
X
todoa oa
A~t :
108 • O
Pode,.
Públ tco reformvloró,
eM ~odo• o~ nivela, o wn~•no dn hia1ório
do
s~o·
ai 1,
com o cbJ~~Ivo ~a conTe~plol"" co~ lgvoltiod4 o
conTri~vlçõo a~~ dlf-rH~~~ft ~tn•oa pc~~ a
forMoç6o
. ~vftlcvltvrol
o pfvrl4tnlco ao povo b~o3f l • l r o .

-

o
do enslnOJ

promo~er

~lvela

•dvcoç6o

oMblen~al

._

XY
- copociTor
a comunidade para a p~or•c~,..
T•ç0o do Melo o~blenf'a e a con••,...yoçoo do•
o
avo porTictpoçOo ~a
so•
no1u~ol•,
oaaogvroao
lnetlTvtçOee
pVbl tco•
ee•TOo • noe decJa6oa
Oo•
raloc:lonodo•
melo omblen'fa,
~u~tor
o fauno • o flora vedando,
lei. o• próTico• qva oa
coloque~
sob
de exTinçOo ov aubMetom o• o~lmal• O c~~~

XII -

Poróg~ofo

fiKoçbo de doTo•

V~lco

•

A

co~•~orotlvo•

difarenfae

ç6o
poro
noelonola.

lftí
d•

dia~~~ó

~obre

a

alto
Ylgniflco•
••gmon'Toa

~o . fo~~o

rlaco
dode,

da

XIII- lnatiTvlr o ale1eMa noclonol do ge•
do ~ecvrao• h'Grlcoe, tendo co~o
unl~oda bO•Ieo o
boclo hldrog~Oflco • tnfeg~o~do • ·••temo• ••p•clflco• de codo untdod• Go redoroç6o.

~•ncloma~To

Arf ,
d~flniTivo

no9~oa

do•

107-

a•clorono
o p~opriAdode
P•low
COMunidodo•
do• qv• lomDoa, davenoo oCa·

rico

T~~r~•

romo~••cftntfte

ocvp~do•

Todo •~iflr•lh••
oe
T•Tvloa
rv•poeTivo~ .
~lco~
To"'bodoo ~-·~• te~r~• bc~ c~me tOoo~ o~ docv~•nToa
refcrYntae 0 hl•Tô~IO do~ ~VI lombOn no er~ell.

A~t.

elploa,
lec•~J

111 • A Unl6o. o• Eatodo• •

ouVIdo o

Yl•ondo b
oo• racvr•o• noTvnole•

•o
Tl~o

o• "vnl•
ea~oba•

•

odl~•

b

d•f••

praval•cendo o dl•poal•

Moi• aavero.

Ar~.

do

podem

r••~r•cbae

regala
proT•Ç6o OMble~Tól •

~latroTivo•
Ar~ .
lOV -A
UniOo
d•~o,.co~o
o• Terroa
ocvpodn• pvloa •ndl~•. oindo noo
dc•~or~ooo•,
do•
~enoo
o
proc•••o
eator
concluldo no prazo da ~
(cinco)
ano•.
,conto~o•
da
pro~u1Doç6o
daata
Coneti"Yvlçoo .

Pod•,.. L•glatoTivo .

eoncor~anT•M•nTa,

Cong~•••o

112 - O•pa~d•M de
Hoalonol:

p~•v1o

ovtorlxoç6o

-

o)

~•n~o•

o•

....... ,

0

1

oo ~o~•onot

ov

nat'otoçOo.

a•

o~pl

loç6o de valnoa
po~ta. · da
•~- .

oo~•

co~~vlto plab••ct~ó~io

doa•

locot

,..o,o~••

po,..o

lo .

•

Aa

de~ola

nvcl•or••

o'fl~ldod••

.

2o. • A
,..e.poneobf IIQod~ por donos deoo oTivldoO• ~vcleor lndeoe~dcnte do
xlafenc•o
do cvlpo, ~•oo~do-ee qvolqver I 1~1Toç6o
~•foTivo ooa valor••
•~Genizofórioa .
e

-

P,.ofb~-~o

o

.

•• p,.órtcoa • condv•a• laalvo•
oo ••lo o~bienT~, ba~ co~o o OMtaaOo • Geaidlo doa
ou?o,. ·IGbdea
~oMpeTentea
poro auo p~o'•06o, ••~6o
conelderoaoe c~•~•, no fo~Mo Go Lel.
A,.• .

~orrenT••

~Q

T1t'vto . laent'o•·•• oe
ov•o·
Gaa cv••o• JUfttctOta • do
••c•coo f • t t'a o I • T • gon••• oe

119

•

p,..codvcoo
Ge
f ' no 1 i dada a

••r&o eon•~ofodo• pelo Pod•r Público, oaeagvrondo•• o flacolt7~çoo •vple? • ~o pelo• enTiaooea ~•pre••nTo?ivoa ao •oc••oooa ctvil.

9

~•aTe

p~oc•aaoa.

.

O cO~vni•

cientifico•

•

~ota

6nva ·Go aucv•D•ne f o,

'"'•,.•••oaa.

••• ,,..co.

..

•~

"'" ,

g~onde

de

ol?o poT•nc•ol polv•do,., e
O•DO••~o•
do
d•J••oa
nvcteo,.ea,

d•

Ga

A,., . 118 .. O.
,...;,b11co ov qvot•
que,. peaaoo, ~o forMO ao lei. pode~ ~•ov•~•~ a '""•
~ela
J~~ieG•ctonol ·DO'O- •o,.~o,. •t•••voe oe ••~•••

do Zono Coe•

'O• o•••gv,.eaoe

~·n~oal•1~ . c~•

-~-~910

•

raa,

dv•·~•o•

c•ono~enTo

.,..'"'•••,.•o

p~oe~o~o• ~••o••vo• O~~~
A~o•o~ico. do "o•o

•

da ~~o~•••o

• •woçbo

Atl~~1•co.

•>

_____.. _

l~po,.Toç6n,

• lo. - A• P"'óTieoa de que ~~oTa ••Y• ~
?lgo ee,.6o eqvlporadoa , pelo I•• panot, oo -hoMtcl•
dlo
,Q oloao.
q "uondo
p,.odv%1,.·•"' •f•l ·' fo• leTala Óu
dono• grovea • lrreveraivel• O •oúde ae ogrupo~•~1oa hu•anoe .

• 2o. - O
recponeóvel
ê obrigado, lndepandanTeManTe do exlafQnclo Ge culpo, a
fndanlzor
ou
reparo,.
lntegrol~enTe
oe da~o• cov•odo~ pelo
avo oç6o o~ omi••Oo.·

(obricoç6o

• Tronepo~t• oe o~1efoToa b•l leoa ~vcleo~os.
coMpeTindo
oo P~•••oenT• ao RepVbl i co o f•ef cv~p~t·
••n?o oeal• ai•~o••••~o, ~ob peno do responaobl l i • '
· "doda prevlato ,..o Conaft1'utç6o.
ArT. 114 - A
•xploroçbo dos ~eeu~aoa ~~
~•~ola fica co~dtclonodo o cona•rvoç6o ov ~eco~po•
alçao
do ~••o o•b••~Te ofetoao, o• ~uois sarOo ·~
•lgtdos r•P~•eeo~•n1• no• o1'oB oaminiat~ot•voe reloclo~odo•
b oTtvidode.
Po,.ô~~ofo Vnico - Oe ato• odmlnls~r~~lvoe
de que ?roTo o coput d•pend•r6o
da
oprovo,oo
do
órgbo
e~Tod~ol o
qv• e•Tiver ofe?o o pofJTico om•
bl•n•ol, o~vldo o Mvnlclplo .

Ar"t' .
••~obet•ce~ó

na

A,..~ 0 ooa.

~ufdo.

que

•

entre
•

~x~roTivisTos

o

~rodlcio~ale

po~o

Otl'lb :lent•.

116

-

A

,..~cuperoç6o

a~c•d~~

•uido~o•

Nocionol
eongr•••o
o eonvoeoç6o
do~
rorçoa
do• ~•cvr&oe no•vro t s e ao •o•o

aerv~s

da UnfOo. poro
loçOe•
locai•

no

Amozo~io,

co~o

prop,.iedo~e

go~ontl~

a aoorevl~bncJo dos
popu~vo exor~o~
ofívidadec eCOnôMico~
aeeoc•odae
a
p~•••r~oç6o
do
melo

cOao d• ~o~•f•eto ~•cessidode.

Ar T ,
••~voe6o

-

o~re~o

•~

aMbiento,

11:5

no~~o•

ArT . 120- O
Pod•r "PUbl i co iMplontaró os
unlaodce dQ conservoçbo jô oeflnl~o• e
o,.io~ó Re-

Lel

oo

c,.loró
~elo

u~

fvndo

omD i e~~e,

da

co~~

constl-

recv~•o•.
po~ co~Tribvlçb••
ovTroa
os oTiv•dodnw poTenc i oi~~~T• po•
••plo,..oçoo d• recu~•o• nofvroiw .

•ob~e

a

117- Nanhu~
?rlbuTo ln~idi~ó eob,..e
ivcrofivoa dedicoooa ~ def• ~
ea do• recv~eos noturote • do Maio oMDienT• .
Ar?.

o• en~idodce s•~ fina

_,....

Brasdla • DF

ANEXO 5.

Texto aprovado pela Comissã6
de Ordem Social.

FRENTE NACIONAL DE AÇÃO ECOLOGICA NA CONSTITUINTE

ARTIGOS
RELATIVOS AO MEIO AMBIENTE

1

CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE

Art.295 - Todos

' t~m

direito ao equilibrio ecol6gico do

meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à sadia

qu~

lidade de vida, impondo-se ao Poder Pfiblico e à coletividade
dever de preservá-lo e

defend~-lo

o

para as presentes e futuras

geraçoes.
§

19 - Para assegurar a efetividade do direito referido

neste artigo, incumbe ao Poder Pfiblico:
I - preservar e restaurar os processos ecol6gicos essen
ciais e prover o manejo ecolõgico das espécies e ecossistemas.
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem

sua proteção;

IV - exigir para instalação de obras ou atividade potencialmente causadoras de. significativa d~~radação do meio ambiente,
estudo prévio de impacto ambiental, a que se· dará publicamente;
V - controlar a produção, comercialização e emprego

de

técnicas, métodos e substãncias que comportem risco para o meio
ambiente e qualidade de vida;
VI- proteger a fauna e a flora vedando, na forma da lei,
as práticas que as coloquem sob risco de extinção ou submetem os
animais à crueldade.
§29 - Aquele que explorar recursos minerais ., fica

obrig~

do a recompor o ambiente degradado, ap6s a exaustão das jazidas e
lavras, de acordo com solução técnica descrita no estudo de

impa~

to ambiental, aprovado antes do inicio da exploração.
§3Q - A Floresta Amazônica, a Mata Atlãntica, o Pantanal
e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á
dentro de condições que assegurem a conservaçao de seus recursos
naturais e

~e

seu meio ambiente.

§ 49 - As terrras devolutas ou arrecadadas pelos Esta
dos, por ações discriminat6rias, necessárias à proteção dos ecos-

2

sistemas naturais sao indisponíveis.
Art. 296 - As

pr~ticas

.e condutas lesivas ao meio ambien-

te sujeitarão os infratores às sanções penais e administrativas
independentemente da obrigação de reparar integralmente os

danos

causados.
TÍTULO III
DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS
Art. 24

- Qualquer cidadão, partido político com repre -

sentação na Câmara Federal ou no Senado

d~

Repfiblica, associação ou

sindicato é parte legítima para propor ação popular que vise a

an~

lar ato ilegal ou lesivo ao patrimõnio pfiblico, à moralidade, à moralidade administrativa, à comunidade, à sociedade em geral,aomeio
ambiente, ao patrim6nio hist6rico e cultural e ao consumidor.
Parágrafo finico - Os autores da ação prevista neste artigo estão isentos das custas

judiciais e do 6nus da sucumbência

exceçao feita a litigantes de má fé.
Art. 225 - A ordem econ6mica, fundada na valorização

do

trabalho hurr.ano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a to dos existência digna, conforme os ditames da justiça social e

os

'.·. .~

seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente;
V

- defesa do consumidor;

Art. 231 - As jazidas, minas e demais recursos minerais e
os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitame n to indus trial perte nc em à União.
V

- a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessa-

mento, a inãustrialização e o comércio de minerais nucleares.

CAPÍTULO II
DA UNIÃO
Art. 30

- Incluem-se entre os bens da União:

I - a porção de terras devolutas

indispens~vel

a

defesa

3

lógicas;
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em
qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora,

prom~

vendo medidas contra as moléstias das plantações e dos rebanhos;
Art. 3 4

Compete à União e aos Estados legislar cor-

retamente sobre:
VI - florestas, caça, pesca, fauna e conservaçao da na
tureza, proteção ao meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção ao patrirnõnio histórico, cultural, ar tístico, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente,

ao

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
§

2Q - Inexistindo lei federal sobre matéria de cornpe -

tência concorrente, os Estados exercerão a competência legislati
va suplementar para atender às suas peculiaridades.

CAPÍTULO III
DOS ESTADOS FEDER.ZI.DOS
Art. 37 - Cabe aos Estados:
I - legislar sobre:
III - estabelecer diretrizes gerais de ordenação de seu
território, objetivando coordenar o desenvolvimento urbano e
ral, aproveitar racionalmente os recursos naturais e

r~

preservar

o ambiente;

CAPÍTULO IV
DOS I"iUNICÍPIOS
Art. 45 - Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local predominte e suplementar as legislações federal e estadual no que cou
ber;
VII - promover o adequado ordenamento territorial, me -

4
das fronteiras, as fortificações e construções militares, bemassim
ãs vias de comunicação e ã preservação ambiental;
II - os lagos, rios

~

quaisquet correntes de

renos de seu dominio, ou que banhem mais de um Estado,
limites com outros paises ou se estendam
ou dele

a

território

~gua

êm ter-

constituam
estrangeiro

provenhi~;

IX - as cavidades naturais subterrâneas, assim como os si

tios arqueológicos e pré-históricos;
§

20 - É assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos

Municipios nos termos da lei, participação no resultado da

explor~

ção econômica e do aproveitamento de todos os recursos naturais
renováveis ou nao renováveis, bem assim dos recursos minerais

em

seu território.
Art.

3~

- Compete ã União:

XVIII - instituir um sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu
uso;
XXII - explorar os serviços e instalações nucleares

de

qualquer natureza e exercer o monopólio estatal sobre a pesquisa
a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização
o comerclo de minerais

nu~leares

e

e seus derivados, atendidos os se

guintes requisitos:
a) toda atividade . nuclear em território nacional

somente

sera admitida para fins pacificas, mediante aprovação do Congresso
Nacional;
b) sob regime de concessao ou permissão é autorizada a uti
lização
colas,

de radioisótopos para a pesquisa e usos medicinais, agriind~striais

e atividades análogas;

c) a responsabilidade por danos nucleares independe

da

existência de culpa;
Art. 33

- É competência comum da União, Estados, Distri-

to federal e Municipios:
III - proteger os documentos, as obras, os locais e outros
bens culturais e naturais de valor histórico ou artistico, os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem corno as jazidas

arque~
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diante planejamento e controle do uso. parcel a mento e oc upaçao
do solo urbano;
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÔES DO COKGR ESSO NACIONAL
Art. 77 -

t

da

compet~ n cia

exclusiva do Congr es so Ka ci o

nal:
XVII - aprovar iniciativas do Executivo r e feren t e s

as

atividades nucleares;
_§

2Q - compete ao Conselho de Defesa Na cional:
crit~rios

II propor os
arcas indispensãveis

~

e as condiç6e s de ut i li zaç ão

de

segurança do territ6rio naci o nal e opinar

sobre se efetivo uso, especialme nte na faixa de frontei r as e nas
relacionadas com a preservaçao e a e xploração dos re c u r sos
rais de qualquer tipo;

~ at u 
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-78CAPÍTULO V
OA COMUNICAÇÃO
Art. 249- t ass~gurada aos meios de comunicação ampla liberdade. nos termos da lei.
§ 10- t
vedada toca censura ae natureza polltlca e Ideológica. A lei criar~ os Instrumentos necessários para def~naer a pessoa:
I - da exibição e veiculação de programas e mensagens comerciais, do rádio e da tel~v1são, Que utilizem temas ou Imagens Que atentem contra a moral, os bons costumes, e Incitem à violência;
11 - da propaganda comercial de bens e serviços Que possam ser nocivos à saúde .
§ 20 - Os meios a.e comunlca<;ão não podem, direta ou Indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio, Público ou privado.
§ 30- A publicação de ve,culo Impresso de comunicação não depende de licença de
autoridade.
§ 40 - t
assegurada a prestação de serviços de transmissão de informações por entidades
de direito privado, através de rede pública.
Art. 250- As emissoras. de rádio e televisão promoverão o desenvolvimento Integral da
pessoa e da socledaoe. observados os seguintes prlnc~pios:
I -preferência às finalidades educativas. artlsticas, culturais e informativas;
l i -promoção da cultura nac1.onal e da regional, e preferência à regionalização da produ-;
ção cultural e artlst1ca;
! l i - complementarledade dos sistemas público, privado e estatal;
Art. 251 -A propriedade das empresas jornallst1cas e de radiodifusão é privativa de brasileiros natos ou naturalizados na mais de dez anos. aos quais caberá a responsabilidade principal
pela sua administração e orientação Intelectual.
§ 10 - E veoada a part lclpação acionária de pessoas jurldlcas no cap1tal social de empresas jornallstlca ou de radlofusão, exceto a de partidos polltlcos e de sociedades de capital exclusivamente nacional.
§ 20 -A participação referida no parágrafo anterior, Que só se·efetivarã através de ações sem direito a voto e não converslvels, não poderá exceder a trinta · por cento do capital
social.
Art. 252- Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de rádlodlfusão sonora e de sons e Imagens.
§ 10 - Compete ao Congresso Nacional apreciar- o ato, em regime de urgência, a partir de
sua publicação, no prazo do§ 4o · ao artigo 74.
§ 20 - A não renovação da concessão ou permissão dependerá da manifestação expressa da
maioria absoluta do Congresso Nacional, . .
§ 30 - O cancelamento da conc~ssão ou permissão, antes de vencido o prazo depende de decisão judicial.
§ 40 - O prazo da concessão e da permissão serà de dez anos para as ~mlssoras de rádio e
de quinze anos para as emissoras de televisão.
Art. 253- Para os efeitos do disposto neste cao~tulo, o Congresso Nacional Instituirá,
na forma da lei, como seu órgão auxiliar, · o Conselno Nacional de Comunicação, com participação
paritária de representantes Indicados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo.
Art. 254 - A lei Incentivará medidas que levem à adaptação progressiva do rádio e da televisão, a fim de permitir Que as pessoas portadoras de deficiência sensorial tenham acesso à ln'ormação e à comunicação.
CAP.ÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE
Art. 255- Todos têm direito ao equll\brlo ecológico do melo ambiente, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao ·Poder Público e á coletividade o dever de preserva-lo e defendê-lo.
§ 10- Para assegurar a efetividade do direito referido neste artigo, Incumbe ao Poder
PúbliCO:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico
das espécies e ecossistemas .
Il -preservar a diversidade e a Integridade do património genético do Pa\s e fiscalizar
as entidades dedicadas á pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes
a serem especialmente protegidos. vedada qualquer utilização que comprometa a lntegrldace dos atriDutos que justifiquem sua proteção;
IV- exigir para Instalação de obras ou atiVIdade potencialmente causadoras de slgnl11catlva degradação do melo amDiente. estudo prévio de Impacto ambiental; a ·que se dará puDl \cidade;
V- controlar a prooução, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias
que comportem risco para o melo amDiente e a qualidade de vida;
VI - promover a educação ambiental em todos os n\vels de ensino;
VII - proteger a fauna e a flora vedando, na forma da lei, as práticas que as coloquem
soD risco de extinção ou submetam os animais à crueldade.

-79§ 20 - AQuele Que explorar recursos minerais, fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com solução técnica descrita no estudo de Impacto ambiental. aprovado antes do Inicio da e~ploração.
§ 3g- As condutas e atividades consideradas lllcltas. lesivas ao melo amDiente. sujeitarão os Infratores. pessoas flslcas ou jur\dlcas. às sanções penais e administrativas, Independentemente da obrigação de repara~ os danos causados. api~cando-se. relativamente aos crimes contra o
melo-ambiente, o disposto no artl~o 194. § 40, desta Constituição.
,
§ 4g - A ~loresta Amazónlca, a Mata At~ãntlc~. a Serra do Mar. o Pantanal e a Zona Costeira são patrlmôn.lo nacional e sua utilização far-se-á dentro de condições Que assegurem a conservação de seus ~ecursos naturais e de seu melo ambiente.
§ so - As terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados. por ações discriminatórias,
necessárias à proteção dos ecossistemas naturais, são lndlspon\vels.

CAPÍTULO VI I
DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
Art. 256- A fam\lla tem especial proteção do Estado.
§ 10- O casamento será civil e gratuita a sua celebração.
O casamento fellgloso terá
efeito civil, nos termos da lei.
§ 20- O casamento pode ser dissolvido nos casos expressos em lei, desde Que haja prévia
separação judicial por mais de um ano, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.
§ 30- A lei não limitará o número das dissoluções do vínculo conjugal ou oo casamento.
§ 40- É garantido a homens e mulheres o direito de determinar livremente o número de
eus filhos e o planejamento familiar, vedado todo tipo de prática coercitiva por parte do Poder
~ úbllco e de entidades privadas.
§ so- O Estado assegurará a assistência á famllla na oessoa dos membros Que a Integram,
criando mecanismos para coibir a violência no âmbito destas relações.
Art. 257- E dever da famllla, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, .á saúde, à alimentação. à educação. ao lazer, à
profissionalização, à cultura, á dignidade, ao respeito, à llberdaoe e à convivênc1a fam11íar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crveldade e opressão .
. § 1g - O Estado promoverá, conjuntamente com entidades não governamentais, programas de
assistência Integral à saúde da criança e do adolescente, obedecendo aos seguintes princípios:
I -o maior percentual dos recursos públicos destinados à saúoe será aplicado na assistência de saúde materno-Infantil;
· l i -serão criados programas de pr~venção e atendimento especializado aos portadores de
deficiência flslca, sensorial ou mental, bem como de Integração do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência. e a facilitação do acesso aos
bens e serviços coletivos, com ·a. eliminação de preconceitos e de obstáculos arquitetõn~cos.
§ 2~ - Do direito da cflança e do adolescente à educação constará:
I -a obrigatoriedade, por parte do Estaco, de oferta oe educação esoecia11zada e gratuita, a todas as famílias Que o desejarem, em lnstítuíções'como creches e oré-escoias às crianças de
zero a seis anos;
II - o ensino fundamental universal, obrigatório e gratuito;
lil - percentuais mlnlmos de recursos, para a educação pré-escolar. na forma da lei;
IV- a participação da sociedade no controle e na execução da política educacional em todos os n'vels, através de organismos coletivos por lei especial.
§ 30 - o olreito á proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
I - Idade mlnima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto no artigo 6" § 20;
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhi~tas e de Isonomia salarial quando o
adolescente realize trabalhO equivalente ao~do adulto;
.
111 -garantia de acesso à escola ao trabalhador adolescente;
IV - proteção contra abuso, violência e exploração sexuais;
V- garantia de Instrução contraditória e de ampla defesa, com todos os meios e recursos
a ela Inerentes, à criança e ao adolescente a quem se atribua autor1a de Infração penal;
Vl -obediência aos principias de brevidade. excepcionalidade e respei~o á condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aPlicação de qualquer meoioa privativa oe l~berdade
decorrente de Infração penal;
·
VIl - acolnimento, sob a forma de guarda. de criança ·ou adolescente órfão ou abandonado,
estímu:aao pelo Pooer Público, com assistênc1a jurídica. incentivos fiscais e suosloios, na forma
da le·l;
VIII -programas de prevenção e atendimento especializado a criança e adolescente dependente de droga.
§ 40- A aaoção será assistida . pelo Poder Público.
na forma oa lei. Q~e também
estabelecerá casos e condições de adoção por parte de estrangeiros.
§ so- Os filhos. IndependenteMente ~a condição oe nascimento. Inclusive os adotivos, tê~
~guals direitos e auallflcações.
§ 50 - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente. levar-se-á em consideração o 01soost0 no 1 · 1c~so I oo artigo 232, além de assegurada a participação oa comunidade.
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quais caberá a responsabilidade principal pela sua administração e orientação intelectual.
§ 10 É vedada a
participação acionária de pessoa juridica no capital
social de empresa jornalistica ou de radiofusão, exceto a de partidos politicos e de sociedades de capital exclusivamente nacional.
§ 20 A participação referida no parágrafo anterior, que só se efetivará
através àe ações não conversiveis e sem direito a voto, não poderá exceder
a trinta por cento do capital social.

Art. 259. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
-imagens.
§ 10 Compete ao Congresso Nacional apreciar o ato, em regime de urgência, a partir de sua publicação, no prazo do artigo 78, § 20.
§

20 A não renovação da concessão ou permissão dependerá de manifesta-

ção expressa da maioria absoluta do congresso Nacional.
§ 32 o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, qepenàe de decisão judicial.
§ 42 o prazo da concessão e da permissão será de· dez anos para as emissoras de rádio e de quinze anos para as emissora s de televisão.

Art. 250. Para os efeitos do disposto neste Capitulo, o Congresso Nacional instituirá, na forma da lei, como órgão auxiliar, o Conselho Nacional de Comunicação, com participação paritária de representantes indicados
pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo.
Art. 251. A lei incen~ivará medidas que levem á adap~ação progressiva
do rádio e da televisão, a fim de permitir que as pessoas portadoras de deficiência sensorial tenham acesso á informação e á comunicação.
CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE
A~t. 262. Todos
têm direito ao equilÍbrio ecológico do meio ambiente,
bem de uso comum do povo e e~sencial á sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Pôder ?~blico e á coletiVidade o dever de preservá-lo e defendê-lo.

§ 10 Para assegurar a efetividade do direito referido neste artigo, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
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II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
Pais e fisCalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, vedada qualquer utili. zação que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
IV - exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental~ a que se dará publicidade;

v - controlar

a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para o meio ambiente e a qualidade de
• vida;
VI - promover a educação ambiental em todos os niveis de ensino;
VII - proteger a fauna e a flora, vedando, na forma da lei, as práticas
que as coloquem sob risco de extinção ou submetam os animais a crueldade.
§ 20 Aqueie que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o
ambiente degradado, de acordo com solução técnica descrita no estudo àe im~
pacto ambiental, aprovado antes do ·inicio da exploração.
§ 30 As condutas
e atividades coniideradas ilícitas, lesivas ao meio
ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas fisicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados, aplicando-se, relativamente aos crünes contra o meio ambiente, o disposto no artigo 202, § so.

40 A Floresta Amazônica, a Mata Atlânt{ca, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira .são patrimônio nacional e sua utilização
far-se-á. dentro de condições que assegurem a conservação de seus recursos
naturais e de seu meio ambiente.
§

§ . 5o São
indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas
naturais.

~
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CAPÍTULO VII

I
I

''
'

DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO
Art. 263. A familia tem especial proteção ào Estado.
§ lg ·o casamento será civi.l, ~ gratuita a sua celebração.
religioso terá efeito civil, nos termos da lei.
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Requeremos a
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a~t.

V.Exa ~ ,

nos · termos regimentais

3P da Resolução nº 3/88-ANC), a

fus~o

§ 2r,

da(s) EMENDA(s)

Nº

2PD0253-6, 2P01691-0(E.1690), 2P1091-1, e destaques nPs

1822,

1140(E. 1691), 1141, 871(E. 1691), 835(E. 1415), l923(E. 1690), 2005
e 2006, referentes ao art. 262, Capitulo, Vl, do litulo

V1 I 1 ,

i

I

do Projeto de Constitui&ão, resultando no seguinte

te~to:

"art. 262 - lodos têm direito ao meio ambiente

ecoló

gicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à

sa

dia qualidade de vida, impondo-se ao Poder P0blico o dever de

de

fendê-lo e à coletividade o dever de preservá-lo

para as

prese~

tes e futuras gerações.
§ 1Q Para assegurar a efetividade do direito

referi

do neste artigo, incumbe ao Poder Público:
I

- Preservar e restaurar os processos

essenciais e prover o manejo ecológico das

espécies e

ecológicos
ec os siste~as;

II - preservar a diversidade e a integridade do

trim6nio genético do Pais e fiscalizar as entidades dedicadas

p~

à

pesquisa e manipulação de material genét i co;

'

III - definir,

em todas as unidades da

espaços territoriais e seus componentes a serem

Federa ç ã o,
especialmente

protegidos, sendo a alteração e supressão permitida so me nte
través de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a

a
inte

gridade dos atributos que justifique m sua proteção;
IV - exigir, na forffia da lei

instalaç~o

de obra

~ignificativa

degrada-

ção do meio ambiente, estudo prévio de i mpacto a mb iental,

a que se

ou atividade
dar~

potencialmente

publicidade.

caus~dora,

para
de

(

.
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VI
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promover a educação ambiental em todos os

veis de ensino e a

conscientizaç~o

p~blica

para

a

preservação

do meio ambiPnte.
VII

~

proteger a, fauna e flora, vedando,

ma da Lei, as prá.ticas que coloquem ern risco a sua
lógica, que provoquem a

extinç~o

for
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eco

funç~o

de espécies ou que submet m

os

animais à crueldade.
§ 22 - Aquele que explornr recursos minerais fica obr:igª
à~

do a recuperar o amhiente degradado,

acordo com solução técni

ca exigida pelo 6rgão p~blico competente,

na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas

ao meio ambiente

sujeitar~o

os infiatores, pessoas físicas

juridicas, às sançôes penais e administrativas,
te da

obrigaç~o

§ 42 -

rlo ~ar,

'

lesivas
ou

independenteme~

de reparar os danos ca usados,

A Floresta Amazbnica, e Mata Atl~ntica,

a

Serra

o Pantanal Matogrossense e e Zo na Costeira s~ o Patrim~nio

Nacional e sua utilização far-se-á,
~on~iç~es

ne forrn?. da lei,

dentro

que assegurem a preservaçao do seu meio ambiente,

de
1n-

clusive quanto ao uso de seus recursos naturais.

§ 5º Sêo indispo n iveis

cadadas pelos Estados, por açôes
à

proteç~o

a~

terras devolutas

di~:r~-inat ó rias,

dos ecossistemas naturais.

ou

ar r e

necessárias
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ANEXO 10. Capitulo de Meio Ambiente

aprovado em 1º turno.
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SESSÃO D~ 25/05/88
T1TULO VIII

CAPÍTULO

VI

DO MEIO AMBIENTE
Art. 257 (corresp. art. 262 Proj. "A"), cacut
Todos téír. direito ao meio ambiente ecologicamente eqUilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia ·qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público o dever de ãefendé-lo e à coletividade o dever de preservá-lo para as
presentes e futura~ geraç6es.
A::-t. 25 7

I

§

}11

Para assegurar a efetividade do direito referido neste artigo, incumbe
ao Poder Púb:ico:
I - prese::-var e re .... tau::-ar os processos ecológicos essenciais e prover o
manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - prese::-var a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
Pais e fiscalizar as e:~tidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;
·,

III - definir, em todas as unidade da federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão

:~~i~~~~~~Not~:::~~~!f!fl:~;~;~:\/H/\:}/}.Y::·::-.t:/({/<:~:!:){:}:j{())/:":-:.: .:-:
'ri·tios ::: AP.fiov~tJos: ; : : :sE:M · • · REV{sÃo: : :óo::~EtAti'oà; : ::coNsij,ii:.fu:ú~tE: : :~RNAAriô:::ÇA8RAr.::

permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

rv - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialcente causadora de significativa degradação do meio ambiente; estudo
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;
v - controlar a produção, comercialização e/ou emprego dé técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de Vida · e o
meio ambiente;
VI - promover a educação ambiental em todos os niveis de ensino e a
pública para a preservação do meio ambiente;

conscient~zação

VII - proteger a fauna e flora, vedando, na forma da lei, as práticas
que coloquem em risco a sua função e ecológica, que provoquem a extinção de
espécies ou que submetam os animais á crueldade.
Art. 257, § 212

Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei.
Art. 257, § 212

As
c·ondutas e atiVidades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas fisicas ou juridicas, ás sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
Art . 25 7 ,

§

412

A Floresta Amazõnica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Matogrossense e a Zoz:ia costeira são Património Nªcional e sua. utilização far-seá, na fo:-ma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do seu meio
ambiente, inclusive quanto ao uso de seus recursos naturais.
Art. 25 7, § 512

São indisponiveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, porações dis=riminató:-ias, necessárias á proteção dos ecossistemas naturais.
Art. 257 (ADICÃO DE PARÃGRAFO)
1-.s usinas, que operam com reator .n uclear, deverão ter sua localização
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

ANEXO 11. Texto Comparativo do

de Meio Ambiente.

Capítulo
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CONSTITUINTE E HEIO AMBIENTE

A importãncia da Assembléia Nacion~l Constituinte está na possibilidade da sociedade discutir em profundidade
os temas mais importantes~ apontando direções: o seu grande desafio, portanto, reside exatamente na sua capacidade de abordar
adequadamente tais temas. Nesse contexto, o meio ambiente revela-se como um dos temas que maior relevãncia assume no prese~
te, com vistas ao futuro, em razão da dramática destruição ambiental vivida pelo país em todos os quadrantes.
Certas matérias já fazem parte da nossa tradição
jurídica e, portanto, serão reproduzidas no futuro texto constl
tucional sem
gerar maiores controvérsias, ao contrário
dos
temas modernos, que pot não possuirem essa tradição
despertam
entre os conservadores, de modo geral, oposições e resistências.
Poucas nações possuem em suas Cartas . Constitucio
nais dispositivos relacionados com o meio ambiente, o que é fácil de entender: a consciência mundial a respeito do assunto é
' relativamente recente, sendo apontado como divisor de águas . o
ano de 1972, quando ocorreu a Conferência de Estocolmo
(vide
anexo). Por via de consequência, apenas os países que elaboraram seus textos a partir daquele ano têm em suas constituições
·dispositivos sobre a matéria (Portugal, Espanha, Grécia, ... ).
-.' .-··

O tratamento do meio ambiente no texto constitucional prende-se a duas preocupações básicas: a primeira
diz
respeito à necessidade de se consagrar regras que
disciplinem
as atividades humanas, condicionando-as à preservação do meio
ambiente e assegurando o seu equilíbrio ecológico; a segunda ao
estabelecimento de instrumentos para que a sociedade possa atuar, eficaz e efetivamente, em to~os os instantes que essas re-
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gras forem violadas, responsabilizando os transgressores e exigindo das aut~rldades o cumprimento
da
Constituiçãó~ evitando a
.
.
sua transformação em mais um~ declaração inócua de boa vontade,
divorciada da possibilidade real de transformar o cenário ambiental brasileiro.

.

No que tange a distribuição da matéria no futuro
texto constitucional, é importante ressaltar que existe todo um
capitulo voltado para o meio ambiente e vários dispositivos nos
demais capitulas, em ~onsideração ao fato de que a compreensão
do meio ambiente requer.uma visão abrangente e
multidisciplinar.
A grande ameaça às conquistas havidas até o momento na ··Assembléia Nacional Constituinte reside na emenda cole
tiva oferecida pelo Centrão, que de maneira geral mutilou o tex
to aprovado pela .Comissão de Sistematização em dispositivos absolu
tamente essenciais. E preciso dizer que as votações de plenário, até o momen
to, foram desfavoráveis aos ecologistas, a exemplo da supressão do dispositi
.vo que condicionava o exercício do direito de propriedade ao bem estar da
coletividáde, conservação dos recúrsos naturais e proteção
do
meio ambiente, além da derrota da emenda que vedava a importação, transporte e armazenamento de artefatos bélicos nucleares
-no território nacional - entenda-se a bomba atômica.
Devemos fazer uma análise comparativa
texto aprovado pela Comissão de Sistematizaç~ o e a
Centrão no art. 257. Faremos adiante uma comparação
.do i s te x t os .

PROJETO DE CONSTITUJÇAO
Art. 262 - Todos têm direito ao
equilibrio ecológico do meio ambien
te, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
'
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EMENO -". DO CENTRAO
Art. 257 - O Poder P~blico protegerá o meio a ~b iente e o equilíbrio ecológico, como meio de resgua.!:_
.d ar a q.Jal idade de,vida e de prote-
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impondo-se ao Poder Público e a coletiv~dade o dever .de preservá-lo e
defendê-lo.

ção da natureza.

....................................

No "caput" do artigo o projeto da Sistematização
consagrou o direito constitucional de todos ao equilibrio ecoló
gico do meio ambiente, definindo-o ainda como bem de uso comum
do povo, estendendo à coletividade o direito e o dever de preservá - lo e defendê-lo.
O direito consagrado pela Sistematização encontra apoio na já mencionada Conferência de Estocolmo, cuja decl~
ração composta por vinte e _três princípios é considerada uma e~
tensão da Declaração Universal dos Direitos do Homem. O primei
ro principio declara que "o homem tem o direito fundamental
à
liberdade, à igualdade e ao desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita le
var uma vida digna, gozar de bem estar e é portador solene
de
obrigação de proteger e melhorar o meio amb~ente, para as gera·.·
ções presentes e futuras" •..
A proposta do Centrão retira do futuro texto esse direito, impondo exclusivamente ao Poder P~~lico a incumbência de seu resguardo. f razoável tal supressão? Por que -isentar
a coletividade da imperiosa responsabilidade de proteger o meio
ambiente? Observe-se que essa exclus~o .traz importantis~imas im
plicações ·de ordem juridica na tutela do meio ambiente, afasta~
do a possibilidade da utilizaç~o ~os instrume~tos politicos-pr~
cessuais previstos nas -hipóteses de vio l aç~o do s direitos constitucionais, a exemplo do mandado de injunç~ o . (cf. art.
CONCLUSAO:
Caso aprovada a emenda do Centr~c e~tará a Assem
bléia Nacional Constituinte dando um pa~so atrás em relação
à
con$ciência mundial sobre a defesa da vida em nosso planeta, re
tirando o i~egável direito dos brasileiros de ~oje e amanhã de
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desfrutarem de uma vida digna e harmonicamente integrada à natu
reza.

PROJETO DE CONSTITUIÇAO

EMENDA 00 CENTRAO

§ 12 - Para assegurar a efetivi

_dade do direito referido neste arti
go, incumbe ao Poder Público:

§ 12 - Incumbe aos Poderes Pú-

blicos:

No § 12 do art. 262 o Centrão coerentemente com
a linha filosófica adotada no "caput", excluiu a expressão "P~
ra assegurar a efetividade dos direitos referidos neste artigo",
desfazendo a consideração constitu~ional de que a proteção
do
meio a~biente é um direito conferido a cada cidadão e à coletividade.

E de crucial importAncia a busca da

efetividade
dos direitos previstos na Constituição, pois é certo que o cer.ne do problema ambiental está no descumprimento da legislação,
e não aperias em sua insuficiência· estrutural. Tal descumprimento gera indesejáveis efeitos no meio social, à medida em que a
·certeza da impunidade estimula as práticas e condutas
lesivas
ao bem estar da coletividade, ~orno a dilapidação do nosso patr!
mõnio ambiental, em detrimento de nossas vidas e de nossos descendentes.

PROJETO OE

EMENDA DO . CENTRAO

CONSTITUIÇ~O

- preservar

e restaurar
os
processos ecológicos essenciais
e
prover o manejo ecológico das -espé
eles e ecpssistemas;
1

I - preservar e restaurar
processos ecológicos essenciais;

os

....................................
:

No inciso I o Centr~o excluiu das incumbências
do Poder-Público a obrigaç~o de ''prover o manejo ecológico das

.
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espécies e ecossistemas", tratando essa matéria no inciso II de
uma forma . inadequada e incorreta, ao ~ubstitui-la pela coibição
de abusos contra as espécies e a repressão de toda fonte de uso
e de manejo predatório.
Tendo em vista que conceitualmente a
expressão
"manejo ecológico das espécies e ecossistemas" requer prelimi~
narmente a a~aliação de sua capacidade produtiva, para que
se
torne possível a d~finição de usos que não impliquem a sua destruição .ou ~mpobrecimento ecológico, pode-se afirmar que a reda
ção do Centrão diminuiu a amplitude dada à matéria, posto
que
se ref~riu apenas à modalidade indesejável de uso (abuso). A me
lhor alternativa nesse campo não está em condutas de mera coibi
ção ou repressão, · mas em iniciativas, especialmente do poder .pú
blico, de plan~jamento, educação, pesquisa, etc. Embo~a necessá
rias, atitudes de coibição e repressão são recomendáveis apenas
na hipótese de insucesso das iniciativas já citadas, entre outras, pois é sabido que as práticas predatórias se devem à ignE_
r§ncia ou gan§ncia. A primeira delas se resolve por ações educ~
tivas, ao passo que a ganância em seus contornos tipicamente a~
·ti-sociais deve ser objeto de criminalização, o que está no tex
to dos artigos subsequentes.

PROJETO ' DE CONSTITUit;AO
Il ~ preservar a diversidade e
a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipul~
ção de material genético;

EMENDA DO CENTRAO
o patrimônio gené
contra
tico do país, coibir abusos
as espécies e reprimir toda fonte de
uso e de manejo predatório;
II ;..

preserv~r

-

lI

I
!I

!
L
I
!
!

O dispositivo da Siste matização é um dos mais mo
dernos e avançados de todo o capitulo do ~eio ambiente, porque
trata de um assunto da maior import§ncia ~a sociPdade contempor§nea, embora relativamente desconhecido pela opinião pública.
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No mundo inteiro existe uma preocupação com a di
versidade genética porquanto nela reside a possibilidade de pro
dução de ~ovos alimentos, com maior valor protéico e menos vulneráveis ~ doenças e pragas, novas substâncias
farmacêuticas,
etc. aasta dizer que 90% dos alimentos de maior consumo mundial
têm origem em apenas lO% das espécies animais e vegetais existentes no planeta, ou mesmo lembrar o advento da biotecnologia,
que nada mal~ é do que a tentativa de se adquirir novas técnicas e conhecimentos nessa área.
Poucos sabem que o principal intere~se na preseE
vação das florestas tropicais - das quais 40% se encontram · no
Brasil - reside no fato de que as mesmas são portadoras
da
maior reserva genética do planeta. Devido a isso, os Estados -Unidos possuem uma legislação especifica sobre a matéria denominada "Estratégia para Conservação da Diversidade Biol~gica", que
preconiza inúmeras iniciativas a serem tomadas nessa área pelo
governo ameiicano em seu pais e em vários outios, sobretudo os
países tropicais.
Embora encontremos motivações das mais diversas
para sustentar a necessidade constitucional da preservação
do
nosso patrimônio genético, principalmente de ordem ética, sabemos que é no plano econômico onde se encontram
os argumentos
sedutores: a diversidade genética representa um fluxo de milhões
de dólares para a agricult~ra, i~dústria e medicina, segundo d~ .
dos contidos no Lelat6rio da Comissêo Mundial de Meio Ambiente
em outubro
e Desenvolvimento, apresentado ao plenário da ONU,
do ano passado.
·Entretanto, o que mais preocupa ria e~enda do Cen
trão é ~ supressão do dever do poder público de fiscalizar
as
entidade que manipulam material genético, já que essa manipulação representa um potencial de enorme risco para as formas
de
vida existentes: uma liberação indevida pode trazer consequências terrivelmente lesivas à economia do pais, à saúde pública
e ao meio ambiente.

!
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~evantaram-se

suspeitas, por exemplo, de que a
AIDS teria se
em razão de experiências laboratoriais,
... originado
.
que foram indevidamente liberad~s no ambiente.
Esse assunto tem -sido objeto de discussão
nos
países mais avançados, e nas Gltimas semanas adquiriu notririeda
dade por força do patenteamento do rato produzido e~ laboratório nos Estados Unidos. Nesse particular, questões de ordem éti
ca podem e devem ser levantadas, além de em~rgir uma pr~blemáti
ca que certamente será objeto de enorme controvérsia, qual seja, a do patenteamento de sementes.

PROJETO DE CONSTITUIÇAO

'

Ill· - ··definir, em todas as Unidades da Federação, espaços territo
riais e seus componentes a serem es
pecialmente protegidos, vedada qual..
quer utilização que comprometa a in
tegridade dos atributos que justifi
quem sua proteção;

EMENDA DO CENTRAO
§ 2Q - A união, sem

prejuízo
da iniciativa dos Estados e Municí
pios, poderá reservar espaços territoriais onde a fauna e a · flora
serão especialmente protegidas.

..................................

No inciso III, o texto do Centrão praticamente~
liminou a previsão constitucional dos ·parques, reservas, ~sta
ções ecológicas (unidades de conservação), demonstrando
mais
uma vez a falta de conhecimento especializado no tratamento da
questão à luz dos conceitos mundialmente consagrados. Em primei
ro lugar privilegiou a União em detrimento de outios entes esta
tais, o que é incoerente com o sistema federativo
consagrado
nos capítulos anteriores.
A definição de espaços territoriais especialmente protegidos visa atingir vári6s objeti~os, enumerados
pelos
especialistas: proteg~r amostras de toda a diversidade de ecossistemas · do país, assegurando o processo evolutivo; proteger a
produção ~ídrica . minimizando a erosão, a sedimentação, especial.
:;e R :W.01.0050.5 -I DE Z/851
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mente quando afet~ ~tividades que dependem da utilização da água
ou solo; con~ervar valores culturais, hlst6ricos e arqueol6gicos (patrim6nio cultural da Nação) para investigação e recreação, e. mui tos outros~
A pattir

des~à

corisideração inicial,
forçosa a
conclusão que inspirou-s~ o texto do Centrão em um conceito ar
calco de unidade de conservação, deixando de considerar .a multi
plicidade de funções exercidas pelas mesmas, que não se limitam
à proteção da fauna e flora. E não se pode deixar de registrar
que o texto da Sistematização contém em seu bojo um comando de
'.
grande relevância, que veda qualquer utilização que possa comprometer a integridade dos atributos que j~stificaram a imposi•
ção da proteção especial sobre uma área ou-qualquer
elemento
que ·a i.ntegre.

PROJETO DE CONSTITUIÇAO

·rv- exigir, para instalação de
obra ou atividade ; ·potencialmente
causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio
de impacto ambiental, a que se dará
publicidade;

EMENDA Dú CENTRAO

III - exigir, para ins.talação
.de obra ou a~ividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental.

Um dos instrumentos mais importantes do planejamento é o estudo de impac~o ambiental, a ser elaborado antes da
implantação de qualquer projeto.de desenvolvimento regional ou
qualquer obra e/ou atividade cuja magnitude implique em alterações relevantes do meio ambiente. Tal estudo deve prever as alterações em todos os elementos · que integram o meio ambiente,
principalmente sobre os grupo~ humanos que sofrerão influência
. do projeto.
No Brasil foram construidas
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exemplo das barragens das grandes hidrelétricas, independentemen
te de seus impactos regionais e locais. Alguns munic!pios sofreram inundação da maiorias de suas terr~s férteis, o que os invi~
bilizou economicamente, visto que suas
principais
atividades
eram baseadas na agr icul tu r a e na pecuária. Desse modo, · populações inteiras tivera~ que se transferir para os grandes centros
urbanos em busca da sobrevivência. E, por não possuirem nenhuma
qualificação ~rofissional, passaram a integ~ar os grandes contin
gentes ~arginalizados dos centros urbanos.
Ao norte do país, áreas maiores do que algu~s pai
ses europeus foram inundadas, resultando na perda de enorme patrimônio, que não pode sequer ser avaliado pelo desconhecimento
existente sobre esses complexos tropicais. Mais uma vez, . a Humanidade perdeu enormes bancos genéticos da Natureza que poderiam
ter sido convertidos em alimentos e medicamentos para atender enormes contin
gentes populacionais, sem mencionar o .aspecto econômico do aproveitamento das
madeiras, recursos minerais e animais, que foram cobertos pelos águas.
Caso tivessem sido elaborados e respeitados os es
tudos de impacto ambiental, teríamos concretizado o aproveitame~
to de boa. parte desses recursos. Além disso, certamente um eventual debate sobre o projeto teria permitido a realização de estu
dos para encontrar outras alternativas tecnológicas para o mesmo, sem excluit que poderia ter se optado pela não execução
do
prqjetti, devido aos altos custos sociais e . ecológicos dele decor
rentes.
Nesse inciso o Centrão eliminou a necessária publicidade que aos mesmos se deve atribuir. Ora, a publicidade
dos estUdos de impacto ambiental é imprescindível, para que .a comuni
isto
dade possa efetivamente participar da sua discussão e com
contribuir para o seu aprimoramento e tomada de decisão a respei
to da obra ou atividade que se pretende ~nstalar.
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PROJETO DE CONSTITUIÇAO
V - controlar a produção, ·~mercialização e emprego de técnicas.
métodos e substâncias que comportem
risco para o meio ambiente e a qua!idade de vida;

EMENDA DO CENTRAO
IV - fiscalizar a produção, comercialização e emprego de técnicas~ . .
métodos e substâncias que comportem
riscos para o meio ambiente e para
a qualidade de vida;

No inciso V o Centtão substituiu a palavra "controlar" por "fiscalizar", o que representa uma diferença qualitativa'importante, mas que, a nosso _ver, não assume uma relevân
cia maior.

EMENDA DO CENTRAO

PROJETO DE CONSTITUIÇAO
VI - promover a educaÇão ambien
tal em todos os níveis de ensino;

v-

· pr~ver

a educação ambien

tal;

-

No item VI o Centrão deixou mais genérica a educação ambiental.

PROJETO DE CONSTITUIÇAO
VII - proteger a fauna e a floas
ra, vedando, na forma da lei,
práticas que as coloquem sob risco
de extinção ou submetam os animais
a crueldade.
-

EMENDA DO CENTRAO

VII - proteger a fauna e a flora, vedando, na forma da lei, as prá
ticas que as coloquem sob risco de
extinção ou submetam os animais
a
crueldade.

No item VII, quer o dispo~itivo do Centrão quer
o da Sistematização merecem aprimoramento redacional, devendose introduzir a expressão 11 espécies" de modo qu'e teríamos como
texto o seguinte: "proteger a fauna e a flora, vedando , na for
:;ER 20.01.0050.5 -IDEZ/85)
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.

ma da lei, as práticas que coloquem as espécies ·sob risco de ex
tinção ou submetam os animais a crueldade".

A redação pr6posta é mais especifica, pois flora
e fauna significam o conjunt6 de plantas e animais.

PROJETO DE CONSTITUIÇAO
§ 22 - Aquele que explorar· re-

cursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente ·degradad~, de acardo com solução técnica descrita
no estudo de impacto ambiental, aprovado antes do início da exploração. .. . ..

EMENDA DO CENTRAO
.•

.................................

'

;

O i

um dos
mais importantes e necessários, sendo . imprescindivel a sua manu
.tenção. Trata exatamente do problema da mineração, pois obriga
o mineradoi a recompor o ambiente por ele degradado em sua atividade. Quem lê jornal ou assiste à televisão, é conhecedor das
terriveii consequências _advindas para ·o meio ambiente da imprevidência e descuido da mineração realizada no pais. Os Constit~
int~s, por sua vez, tiveram oportunidade de _ir ao Mato Grosso ,
onde viram e sentiram os efeitos da mineração realizada a céu
aberto na entrada do Pantanal, em Poconé, registrando os seus efeitos visíveis e os invisíveis. Os primeiros revelam-se pelas
paisagens lunares da área .objeto da mineração, em função do assoreamento das lagoas, depósitos de areia, etc. Os outros, os i~
visíveis, são os mais terriveis, como a contaminação por mercúrio, verificada em todo o país, _inclusive em áreas onde quese não há prese~
ça humana. Esses efeitos são irreversíveis em função da natureza técnico e
cumulativa ·do mercúrio, comprómetendo toda a fauna das regiões atingidas, a
través da cadeia alimentar.
Como

:iER 20.0t .0050 .5 -IDEZ/851
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A quem interessaria a mesma senão aos . mineradores? .

PROJETO DE CONST1TUIÇAO ·
§ 3!2 - As condutas e atividades·

consideradas ilícitas, lesivas
ao
meio ambiente, . sujeitarão _os infratores, pe~soas físicas ou jurídicas,
à sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de
reparar os danos causados, aplicando-se, relativamente aos crimes con
tra o meio ambiente, o disposto no

art. 202,

EMENDA 00 CENTRAO ·
§ 3Q - As condutas e

ativida
des consideradas lesivas ao meio am
biente sujeitarão os infratores a
sanções administrativas e penais
independentemente da obrigação de
reparar o dano causado.

§ 52 •.

O § 32 da proposta do Centrão é mais claro, tendo reproduzido o dispositivo a~iovado pela Comissão de Ordem So
cial.

PROJETO DE CONSTITUIÇAO
§ 4º - A Floresta Amazônica, a

Mata Atlântica, a Serra do Mar,
o
Pimtanal Mato Grossense e a
Zona
Costeira são patrimônio nacional e
a sua utilização far-se-á dentro de
condições que assegurem a conservação de seus recursos naturais e de
seu meio ambiente.

EMENDA DO CENTRAO
§ 4º - A Floresta Amazônica, a

Mata Atlântica, a Serra do Mar,o Põ~
tanal Mato Grossense e a Zona Costei
ra são patrimônio nacional e sua utl
lização far-se-á dentro de condições
que assegurem o uso racional de seus
recursos naturais e a preservação
das características de seu meio ambiente.

No § 4!2 o Centrão propõe uma redação de duvidoso
entendimento.
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Enquanto a Sistematização diz -que a Floresta Ama
zônica, a Mat.cr ·Atlântica, a Serra do Mar, à Pantanal Mato. Gros.sense e a Zona Costeira serão utilizadas dentro d~
conceit6s
que assegurem a conservação de seus recu~sos naturais
e
seu
meio ambiente, o que é de ~~~reza cristalina, o Centrão emprega
uma redação confusa ao dizer que essas regiões serão utilizadas
dentro de condições que Rassegurem uso racional de seus recursos naturais e preservação das características do seu meio ambi
ente".

Há uma diferença qualitativa gritante entre
as
duas redações: podemos encarar as políticas ~tuais de ocupação
da Amazônia . como uso racional dos recursos naturais? O que se' do seu meio ambiente?
ria a pr~servação das características

PROJETO DE CONSTITUIÇAO

EMENDA DO CENTRHO

52 - São indisponíveis
as
§ 5º - São indisponíveis as ter
terras devolutas ou arrecadadas ,pe- . ras devolutas ou adquiridas pelo Eslos Estados.> por ações discriminató tado, quando ~ecessárias à proteção
rias, necessárias à proteção .:dos dos ecossistemas naturais.
ecossistemas naturais.
§

-.

No § 5º parece-nos que a redação do Centrão
é
mais clara, não havendo a princípio nenhum prejuízo se comparada com a da Sistematização.

-« :10.0\.0050.5 -IOEZ/851 .

ANEXO 12. Mapa da Votaç§o em 1º Turno do Capitulo

de Meio Ambiente.
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Sugestaes ao Capitulo de
Ambiente recebidas pela
Nacional de

Aç~o

· Constituinte.

~eio
Frent~

Ecológica na

ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE

CNRS
Comissão Nacional de Reforma
Av. Brasil, á635 -

P~v.

Sanitária

Mourisco

2l.Oá0 - RIO DE JANEIRO - RJ

OAB - SP/ Subcomissão de Meio Ambiente da Comissão
de Direitos

Humanos

SAO PAULO - SP

Câmara Técnica de Acompanhamento à Constituinte do CONAMA
Conselho Nacional do Meio Ambiente
Brasília - DF, criada pela Resolução nº 001 de 1º de maio de
1987.

FIESP
SAO PAULO - SP

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

FEDERAÇAO NACIONAL DOS ENGENHEIROS
Rua Andrade Neves, lã- Conj. 301
90.000 - PORTO ALEGRE - RS

HUGO WERNECK

IBSEN DE GUSMAO CAMARA

AMDA - ASSOCIAÇAO MINEIRA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE

. ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

SOCIEDADE BENEFICIENTE DE PROTEÇAO AOS ANIMAIS - QUINTAL DE
SAO FRANCISCO
SAO PAULO

S.O.S. - BICHOS
SAO PAULO

GRUPO SEIVA DE ECOLOGIA
SAO PAULO

ALUNOS DO CURSO DE MESTRADO EM DIREITP
UFBA
SALVADOR - BA

PARTICIPANTE DO

úQ

SIMPOSIO NACIONAL DE CONTROLE EROSAO,

PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE . GEOLOGIA DE ENGENHARIA, E DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA DE SP
RUA: Nove de Julho, 1220 - 9º ANDAR
17.500 - MARILIA - SP

MARIO ERNESTO HUMBERG
Rua Dante Carraro,

9ú

SAO Pll.ULO ... SP

MOVIMENTO ECOLOGICO DE MIGUELOPOLIS
Av. GREGORIO M. PEREIRA, 939
MIGUELOPOLIS - SP

ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

JUDITH CORTEZAO

ABRASCA
CAIXA POSTAL, l0.2ál9
70.8~9

- BRASILIA - DF

RENATO GUIMARAES JR.
RUA FERREIRA PENTEADO, 709 conj. 83
13.010 - CAMPINAS - SP

ABES - Deptº DE ECOLOGIA
Rua Ferreira Penteado, 709- Conj. 83
13.010 - CAMPINAS - SP

MARIA ISABEL LORENA FELLONI DE MATTOS
SALVADOR - BA

APEF - ASSOCIAÇAO PARANAENSE DE ENGENHEIROS FLORESTAIS
CURITIBA - PR

MOHAMED HABIB
Deptº DE ZOOLOGIA DA UNICAMP
CAMPINAS

~

SP

RICARDO FERRAZ
GRUPO INDEPENDENTE DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE JACAREI
Av. Mississipi, 275 - Jd. Flórida
12.300

~

JACARI - SP

ASSEMBL~IA

Sociedade

NACIONAL CONSTITUINTE

d~

Amigos da Amazônia Brasileira

Av ·. Jacuí, Lt50 - Aptº 702 - Cristal
90.650 - POSTO ALEGRE - RS

Participantes

de II Encontro Nacional de Vereadores,realizado

em maio de 1987, em Brasília.

Participantes de X Congresso Paulista de Fitopatologia, real!
zado pelo Grupo Paulista de Fitopatologia, de 09 a 12 de feve
reiro de 1987 na ESALQ, Piracicaba
Av. Carlos Botelho, 1.025
l3.Lt0 0 - Piracicaba - SP

ELETR0°AULO - Eletricidade de São Paulo

Federação Municipal das Associaçôes de Moradores do Município
de São Pedro da Aldeia
Av .

Ge t ~lio

Vargas, 18 - salas 105/7

Caixa Postal, 165
28.9Lt 0 - SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ

I UCUXI - Grupo de Proteção aos Botos
SAO PPL:L O

GRUPO ECOLOGICO INFANTO - JUVENIL
PERDIZ - SP

ANDES - ASSOCIAÇAO NACIONAL DOS DOCENTES DE ENSINO SUPERIOR
Caixa Postal, 38Lt
13.560 - SAO CARLOS - SP

ASSEMBL~IA

NACIONA.L CONSTITUINTE

Associação de engenheiros e Arquitetos de Santos
Rua Dr. Artur Assis,

b7

ll.Ob5 - SANTOS - SP

Assembléia Espiritual Nacional dos Baha'is do Brasil
SHIN - QI

ú

-

CONJ. 03 - CASA 15

71.500 - BRAS1LIA - DF

FRECA

~

~rente

de Renovação de Caraguatatuba

Rua Vereador Antonio Cruz Arouca, 90
CARAGUATATUBA - SP

Associação

Bra~ileira

de Municipios

SAS - Q 05 - LOTE 5 A - Bloco "F"
70.070 - BRAS1LIA - DF

Centro Norte fluminense para Conservação da Natureza
Caixa Postal, 353
28.10 0 - CAMPOS - RJ

União da Juventude Socialista
Rua d3 Abolição, 311
Bela Vista
01.319 - SAO PAULO - SP

Associação Anapolina de Proteção ao Meio Ambiente
Travessa Calixto Abdala, 76
77.100 - ANAPOLIS - GO

··. '

ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO
RIBEIR~O

PRETO - SP

Corporaç§o da Conferência Geral dos

~dventistas

do Sétimo Dia

Caixa Postal, 12.2600
70.279 - BRASILIA - DF

NGCLEO DE ORIENTAÇAO ECOLOGICA, PESQUISA E DIVULGAÇAO DO
MEIO AMBIENTE
NOEPRM A - SAO LUIZ - MA

ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA BAIXADA SANTISTA
SANTOS - SP

EMBRA PA
BRASI LIA - DF

UIPA - UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DE ANIMAIS
SEÇAO - SAO PAULO
SAO PP.UL O

- SP

ASSOCI AÇAO DE AMPARO AOS ANIMAIS
SAO

P ~l.UL O

- SP

ASSOCI AÇAO PROTETORA DOS ANIMAIS
SAO FR ANCISCO DE ASSIS - APASFA
SAO PAUL O

SUGESTOES AO CAPITULO O~ MEIO AMBIENTE NA CONSTITUINTE

Grupo de Estudo de Meio Ambiente
UNICAMP
Campinas-SP

Instituto de Pesquisas Antropológicas do Rio de Janeiro
Rua Fonseca teles, 129 - Sala 703/A
São Cristóvão
20.000 - Rio de Janeiro-RJ

José Goldemberg USP/Reitor

Sociedade Ambientalista do Litoral e Vale do Ribeira
Caixa Postal 475
11.900 -Registro-SP

Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente
Rua Dr. Alvim, 1317
13.400 - Piracicaba-SP

Vania Maria da Costa Ferreira Campos
Terracap
Brasília-DF

Ozires Silva
Petrobrás

Eleazan Volpato
SQS 309 B.loco "A" Ap. 105
70.362 - Brasília-DF

Movimento Pró-Ecologia
Rua Lima e Silva 300/202
90.050 - Porto Alegre-RS

Instituto Estadual de Florestas
Rua Caetés, 753
30.120 - Belo Horizonte-MG

Câmara Municipal de Mauá-SP

Centro de Estudos e acompanhamento da Constituinte da ·
Universidade de Brasília
70.000 - ·Brasília-OF

Jo~o

Av.

Pedro Ferreira Fortes

o.

Aquino, 334 - Centro

78.050 - Cuiabá-MT

MARCIO FRANCISCO DE PAULA
Av. dos Italianos, 43
21.550 - Tupiaçu-RJ

Forum de entidades ambientalista autôn om as
Jo~o

Meirelles Filho

ABRA Associaç§o Brasileira das Empresas de Reflorestamento
Ed. Palácio do Comércio, lOº andar

sala 1003

scs
70.000 - Brasilia-DF

Sociedade Mineira de Agricultura
Belo Horizonte-MG

FBCN - Fundaç§o Brasileira para a Conservaç§o da Natureza

Carmen Sylvia de Alvarenga Junqueira, Betty Mindlin,

Mauro

Leonel, Eunice Paiva

Confederaç§o das misericórdias do Brasil
Rua Bar§o de Itapetininga, 183 - 2º andar
conk. 205/5 - galeria Souza
01.042 - São Paulo-SP

CUT

Centro Onica dos Trabalhadores

Rua Ouvidor Peleja, 112 - B.

Sa~de

04.128 - São Paulo-SP

Campanha Nacional de Defesa e pelo Desenvolvimento da
nia.
Rua

Ara~jo

Porto Alegre, 71 - 10º andar

20.000 - Rio de Janeiro-RJ

Paulo Nogueira Neto

Amaz6

Instituto Estadual de Florestas
Rua Caetés, 753
30.0120 - Belo Hórizonte - MG

Sociedade Naturopática Brasileira
Caixa Postal 04.371
70.000 - Brasilia-DF

Acirai L. de Almeida
Caixa Postal 8096
21.040 - Rio de

~aneiro-RJ

Carlos Bellone Neto
Rua das Laranjeiras, 430/1001
22.240 - Rio de Janeiro-RJ

Ordem dos advogados/RS
Comiss§o Especial de Ecologia
Porto Alegre-RS

ADEPA - Associaç§o de Defesa do Parque da Aclimaç§o

CEACON - Centro de Estudos e atividades de Conservaç§o da Na
tureza
Calca Postal 20.684 - SP
01.498 - SAO PAULO-SP

Gilberto D'Avila Rufino

Geneval Cirilo Santiago
Av. Estados Unidos; 561
40.010 - Salvador-BA

Maria Tereza Jorge Pádua

Agapan - Associação Gaacha de Proteção ao Ambiente Natural
Caica Postal 1996.
90.000 - Porto Alegre-RS

Movimento Ecológico para a Constituinte

Instituto Aerus de Seguridade Social-RJ
Praia do Flamengo, 66 - 199 andar
22.210 - Rio de Janeiro-RJ

Paulo

Jos~

Ballatka Rabining

Rua Profa. Romilde Nogueira de Sá, 165
02470 - São Paulo-SP

Sindicato dos Engenheiros no Estado de São . Paulo
Rua Genebra, 17
01316 - São Paulo-SP

Assessoria de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Criciúma
Rua Domenico

So ~ ego,

Caixa postal D-11
88.800 - Criciúma-SC

342

Sindicato dos Odontologistas do Estado de SP
Rua Humaitá, 349 - 1ª sobeloja
Caix~

Postal 30.067

01321 - São Paulo-SP

CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS

INSTITUTO DE ESTUDOS AMAZONICOS

PAULA FRASSINETE LINS DUARTE
Associação Paraibana dos Amigos da Natureza
JOAO PESSOA - PB

CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE XAVIER
MINISTtRIO DA CULTURA
BRAS!LIA - DF

JOEL SADI DUTRA NUNES
SUDECO
SAS - QUADRA l - BLOCO A - LOTE 9/10
70.000 - BRAS!LIA - DF

ANEXO 14. Espelho da Imprensa
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Ecologistas exigem recursoS
BRAS fLIA
AGÊNCIA ESTADO

Com â ausência de seu president€, o ministro da Habitação, Urbanismo e Meio Ambiento€, o Conselho Nacional de Meio Ambiento€ (Conama) iniciou ontem a sua 16• Reunião Plenária. Na pauta da reunião,
em seu primeiro dia, somente lamentações daqueles que realizam a
defesa do meio ambiento€ no Brasil.
Em exposição ao plenário, o president€ do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, Antonio
José Costa de Freitas Guimarães,
criticou a falta de recursos do seu
órgão e a carência de pessoal para
realizar a fiscalização das reservas
florestais brasileiras. Antes dessa

exposição, o deputado Fâbio Feldmantuin <PMDB-SP), da Frente
verde na Constinte, alertava para
as constant€s derrotas das emendas
favorá veis ao melo ambiente.
De acordo com Antonio ·costa
de Freitas, a cada dia que passa o
número de funcionários do IBDF é
menor, pois o órgão não consegue
manter competitivos seus salários e
perde seus técnicos para órgãos particulares. Com isso, o IBDF não
consegue mant€r o controle dos 28
parques nacionais e 15 reservas biológicas do Pais. E, afirma o presidente do IBDF,!sso ainda representa muito pouco. As âreas preservadas do Pais somam 12 milhões de
hectares, 1,5% do território nacional, quando paises vizinhos como a
Venezuela e a Costa Rica têm 8o/c de

seu território protegidos por reservas.
·
. FELDMAN . .
O Deputado Flbiohidmaltpe.
diu aos membros do conama ;que
pressionassem os const!tuintes)para obter vitórias na votação do capitulo que fala de proteção ao ~o
ambiente, que deverâ ·servotado~
duas ou três semanas. Feldtniü'1
considera que até o momento_)~~
parlamentares que defendem a P%
teção ao meio ambiente só t!vetél'h
derrotas. Prtmeiro, quando se dge.
vinculou a propriedade do b~tri:
estar social e da proteção ao .métO
ambiente e esta semana, quando~fêt ·
derrotada a emenda que proibia a
fabricação, importação, transporte
e armazenamento de armas nuclêiJe
res em território nacional.
_.· S<J.o
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Acordo.

E a Frente Ve~e

.,

vence •.

Rondou t...lorques, enviado especial.

i

I.

Tudo acertado: a Assembléia Nacional
Constituinte poderA eprovar hoje telvez o
mais moderno e arrojado capitulo de meio
ambiente de todas as Constituições em vigor no mundo. As lideranças do PFI... PDS,
· PTB, PMDB. PT. PDT e todos os outros partidos pollticos decidiram ontem fechar
questllo em torno de um texto que. pratica ·
mente, contempla as relvindirações de todas as entidades amblentellstes e clenllficao do Pais.
Motivo: o número de deputedoa perten·
centes ao CentrAo que Integram a Frente
Nacional de Ação Ecológica na Constituição (mais conhecida como Frente Verde) ,. acabou demonstrando às respectivas lide! ranças partldérlas que poderia haver um
sério racha Interno se houvesse alterações
no capitulo aprovado pela Comissão de Sistematizaçbo. como previa uma emenda ai·
tem ativa apresenteda pelo Centrào.
Gastone Righi sintetíza,·a ontem à ta r·
de: "lr contra a preservaçAo do meio am·
blente é Ir contra a vida, contra o direito de
todos desfruterem de uma qualidade de
vida isenta dos perigos e ameaças explosivas que rondam regiões como a minha Bai·
xada Santlste. AB divergências e fi ruins semAntlcas, então, só podiam ser esquecidas.
Saiu des&a discussão um Onlco vencedor, o
1 povo brasileiro".
!
Sandra Cavalcanti (PFL-RJ) e Ricardo
bar (PFL-SP> não e scondiam seu alivio e
contentamento: "Finalmente chegou-se à
conclusão de que a bandeira da ecologia é
de todos os partidos e pollticos, e não de
uma &igla ou grupo polltico - o que foi
decisivo, assim como a certeza de que náo
hb qualquer coloração ideológica por trlls
da necessidade de preservarmo-nos uns
aos outros , através dos recursos comuns
que Inalamos . bebemos, comemos, pisamos, contemplamos ou de que dependemos".
I
BonifAclo de Andrada (PDS-MG> e Cu!· nha Bueno (PDS-SP). depois de ratificarem
o acordo em nome de seu partido. mostravam-se eufóricos: "A nova Carta Ma gna, ao
inciuir esse capitulo ambiental. demonstra
que a classe polltlca brasileira saiu na
frente da comunidade internacional. Um
capitulo rigoroso e duro, porém sensato e
necessãrio. Hoje em dia estBmos consentin do com a destruição virtual de nossa pátria ,
recordlstes mundiais em devastação dessa
terra pródiga".
MArio Covas (PMDB-SP) não permitiu
que o capitulo fosse votado às 9h30 da manhã de hoje . Reclamou do horllrio, apraza do por Ulysses Guimarães, que acabou concordando em transferir a votação para o
horérlo habitual, 14h30. Mas logo em seguida explicou ao coordenador da Frent<> Verde, FAbio Feldmann: "Você sabe qu e todo o
partido estA com o capitulo e não abre mão
dessa conquista".
O Acordo <muit o elogiado por José
Elias Murad <PTB-MGl. um ml>dico que há
décadas lu ta pela melhoria da qualidade
de vida no Pais) fo i obtido graças a uma
- fus.:!ó de emendas apresent adas pelos de,1 pu :.ado• Aécio Np vps (PMDB-MGJ. Alol•io

,_
.
l

I,

V t. sconcelos CPMDB ·MG), VJtor Buai z t"PT-

Futuro tlxto

A seguir, a Integre da fusão de emon·
das do texto bAslco apro\·ado por tod9.l'.as
lideranças onl.em e que hoje deverA. ser
votado, talvez com algumas ligeiras m~J.!Ian·
ças de última hora, na presença das pi!nclpais lideranças ambienteis, jurldi~li~ e
clentlllcas do Brasil. Segundo o deputado
FAbio Feldmann, se o mesmo for aprovado,
a Frente Verde - hoje com entre 80 ~ 100
lnteerantes- passarA a globallzar tod11a os
deputado• que voterem a oeu favor. ,_,, .
Artigo 262- Todos têm direito ao melo
ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de u.so comum do povo e essencial A
sadia qualidade de vida, impondo-se ..OPoder Público o dever de defendé-lo e A coletividade o dever de preservA-lo para as presentes e futuras gerações.
11' - Para asse~,-urar a efetividade-do
direito referido neste artigo, incumbé :ao
Poder Público:
, •.
I - Preservar e restaurar os procas,os
ecológicos essenciais e prover o mqpejo
ecológico das espécies e ecossistemas ; ·
U - Preservar a divel'tlidade e a.íritegridade do patrimônio genéllco do Pais e
fiscaiiuu' as entidades dedicadas à pesqulsa e manipulação de material genéticb; · '
UI- Definir, em todas as unidades da
Federação, espaços territoriais e seus;,:ómponenl.es a serem especialmente protegidos, sendo a alteraçAo e aupressllo permlti1
das somente através de lei, vedada ~!'ai~
quer utilização que comprometa a inlegri·
dade dos atributos que justifiquem sua proteçAo;
·IV - Exigir, para instalação de, obrai
ou ath•iàade potencialmenlc causadora de
significativa degradação do meioambÍtml.e
estudo prévio de impacto ambiental, t(.q ue
se dart publicidade;
· •
V- Controlar a produção. comet,tialí
zaçAo e/ou emprego de técnicas, métodos e
substllnclaa que comportem risco para
meio ambiente e 11 qualid&de de vida;
V1- Promover a educaçAo ambLental
em todos os nivela de ensino e a consci.l!ntl·
zação pública para a preservação do-mei
ambiente;
, , ..
Vll - Proteger a fauna e flora, veda li·
do, na fonna da Lei, as prAticas que .colo-quem em risco a sua função ecológíc'l. qu
provoguem a extinção de espécies ou que
submetem os animais à crueldade. .. . : ·
f 2' - Aquele que e:.:plorar recunoa
minerais fica obrigado a recuperar o' am
biente degradado, de acordo com soluçliol
técnica exigida pelo órgão público co'm j;;j
tenl.e
"" ·
f 3• - AI condutas e a tl\•idade• oor..::l;
deradas lesivas ao meio ambiente sujeita·
rão os infratores, pessoas flsicu ou juddJ·
cas. às sanções penais e adminl•traflvas.
independentemente da obrigação de ,.epararos danos causados. oplicando-ae. relaU.
vamente aos crimes C'ontra o meio ambJen·
te, o disposto no artigo 198, I li.
. ....
f 4• - A lloreste AmazOnica, a Ltc
Atlântica, a Serra do Mar, o Panta!Ull )4ato-;
grossense e a Zona Costeira &Ao patrlm6nlo.
nacional e sua utilização far-oe-1. dentn>de:
condições que asse eu rem e c:onaervaç6oc!ol

ESJ, AntPro de Barros (PMDil ·MTJ. Agripi- seus recursos naturola e de aeu melo · ~tm'
no de Oliveira Lima (PFL-SP). Raimundo
blente.
. •..
Bezerra <PMDB-CE>. Lúcia Vânia (PMDBf 5•- São lndlsponlvels IUI terrca .se.oGOJ. Cid Carvalho (PJ>WB-MA>. P"lo sena · lutas ou arrecadadas peloe Eetados·;•
dor Mendes Cana le tPMDB-MSJ e outros ações discriminatória&, neceuAriu l ~
parlamentares~
· -----------------------L~tP~ç~ã~o~d~o~s~e=co~"~i~s~te~m==a~a~n=a=t=u~ra~I~•~---~·~·~
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Brasil avança no meio
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A partir da inclusão do tema questão. Esses dispositivos tomam- ·legislação podertl Impedir que conmeio ambiente na Constituição bra- se mais importantes, de acordo com tinue "a ocupação selvagem de
sileira, aliada aos poderes atribui- Edis Mllaré, quando somados ao po- grandes áreas do território brasllel·
dos ao Ministério Público e ao pró- der do cidadão de mover, sem ônus, ro. como a Amazônia",
prio cidadão, também constantes ação popular contra os depredadoPara a coordenadora da Aaemda nova Carta, o Brasil pode colo- res, atribufdo no capitulo dos direi- bléia Permanente das Entidades de
car-se entre as nações mais avança- tos individuais, e a delegação ao Defesa do Meio Ambiente· (Apededas do mundo no que se refere à promotor público de promover açAo ma), Ana Mar18 Pinheiro, "a Ccmsttproteção ambiental. A anlilise é do civil pública ambiental, prevista no tuição passa a ser a base sobre a
coordenador das curadorias do capítulo do Ministério Pl)bllco. "A qual será estabelecida uma JegiBlaMeio Ambiente de São Paulo, Edis partir de agora, teremos a garantia çAo que proiba a atividade dos granMilaré, para quem "a sociedade, da Constituição e o poder de repre- des predadores". Pinheiro lembrou.
-agora, está pronta para lutar contra sentação nas mãos do cidadão e do no entanto, "que a sociedade prec!os grandes depredadores".
Ministério Público. Não haverá sará se mobillzar Para Impedir que a
Segundo Mllaré,' os principais mais razão para apenas reclamar · lei fique apenas no papel e cobrar
aspectos do capitulo "Do Meio Am- sem agir contra os responsáveis pe- dos governos a soluçAo de problebiente", aprovado quarta-feira, são los danos ambientais."
mas que estão ai, como a poluição
a obrigatoriedade de estudo de imdos cursos de égua que alimentam a
O
presidente
da
Fundação
BOS
pacto ambiental para as athidades
represa Billlngs e a ocupação clanpotencialmente causadoras de de- Mata Atlântica, Rodrlgo Mesquita, destina das áreas de mananciais".
gradação do meio ambiente e a pro- também destacou os novós mecaA preaidenta do Movimento em
moção da educação ambiental em nismos de atuação estabelecidos,
todos os rúveis de ensino, além da agora, na Constituição. "Caso o ca- Defesa da Vida do ABC, Diva MuiconscientiZação pública. "Até avo- pítulo seja referendado no segundo ler Romiti, pensa de maneira semetação, Unhamos apenas uma resolu- turno de votação, a sociedade civil lhante. "Co~da a lncluslo do
ção - e não uma lei- que estabele· terá uma importante ferramenta melo ambiente na Constituição,
cia o estudo de impacto ambiental. para exigir do poder p\1bllco as nossa atuação deve ser de eobranefl
O coordenador destacou, ainda, a ações necessárias à preservação e para que a lei seja cumprida." Secompetência dada também aos es- recuperação do meio ambiente", gundo ela, a sociedade estará mais
tados e municipios para tratar da disse Mesquita, ressaltando que a respaldada ao exigir "que acabem
verdadeiros crimes, como a poluição da B~gs por esgotos e produtos Químicos".
Já a coordenadora de educação
ambiental da Secretaria do Meio
Ambiente, Laura Maria Regina Tetti, destacou que a aprovação do capitulo "é o ponto de partida para
discussões concretas em tomo do
planejamento urbano e da expansão econômica. As autoridades federal, estadual e mun1c.ipal devem
8 partir de agora, preocupar-se com
o desenvolvimento ecologicamente
sustentado, dando igual importância a.os aspectos econômico, social e
ambiental de qualquer empreendi~ento" . O deputado Valter Lazzariru (PMDB), presidente da Comissão
de Meio Ambiente da Assembléia
Legislativa, disse que "colocar no
mesmo _patamar os componentes
econõnucos, social e ambiental de
uma obra reflete uma mudança radical de pensamento". Para ele, desde quarta-feira o Brasil "deixou de
pensar apenas do ponto de vista
econômico para preocupar-se com a
qualidade de vida de seus habitantes".
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EcolOgistas ainda esperam mais
AGêNCIA ESTADO

Os lideres ecologistas do Rio ele

. .l•n•lro comemoraram ontem as
conquistas da Constituinte em fa·
· vor da defesa ' do melo ambiente,
· consdentes de que ainda hA multo
trabalho para garantir, nas leia
~enUues, o cumprimento
...do texto constttuclonal. Eles lamentaram a nlo-aprovaçAo de vlrios
projetos que mob111zaràm movi·
mentos ecolOglcbs de todo o Pala
durante quase um ano.
Os grupos llgados ao deputado
estadual Carlos Mine (PV-RJ) e ao
,deputado federal Fé.bio Feldmann
: (PMDB-SP), por exemplo, querlam
.a proibição expressa da fabrtcaçAo
de armas atômicas, a concesslo de
-terras e reservas unicamente a 1n·
. dlos que provarem nlo ser acultura·
.dós, a liberaçlo de incentivos gover, ;namentais sO para empresas que
·.provarem não poluir o ambiente, a
. cobrança de uma taxa para o uso
··e mpresarial do meio ambiente e a
divnJgaçAo p(lbllca obrigatória das
penaJidades impostas e dos prazos
concedidos às empresas para a in&~ talaçAo de equipamentos de controle ambiental. Nada disso foi aprovado.

.
Mine considerou como prtncl·
pal vitória dos ecologistas a confl·
guraçAo de crime para as açOes con. tra o meio ambiente: "Serâ um cri·
me de responsabil1dade do polui·
dor, que fica obrigado a reconstruil
-o que destruiu, além de correr o risco de ser condenado à prlsAo".

Em &.lo Horizonte, a aprova·
çlo da nova 1e1 que regulamentaré. o
ecossistema brasileiro . também foi
recebicla com entusiasmo. Para o
~dente da AssodaçAo dos Biólogos de :M1nas Gerais, José Humber·
to Vle1ra Ara1l,lo, a transformaçAo
da noresta amazônica, do Pantanal
matogrossense e ela serra do Mar em
patnm0n1o nacional é um grande
avanço, jé que o BrasU nunca teve
um capitulo especial sobre o aasunto na Constituição. Ele lembrou que
o Estado é o tnalor poluidor, sempre
pressionando o Legislativo e o Judl·
c1é.r1o no nlo-c:umprtmento elas leis
do meio ambiente.
A tmposiçAo de sançOes penais
· e admin1stratlvas às pessoas flsicas
ou Jurfdicaa que lesarem o meio ambiente ou a saQde p'Obllca foi um
dos pontos mais importantes aprovados pela Constituinte, na opin1Ao
dos ecologistas de Porto Alegre.
Eles também consideraram muito
relevante a aprovação do 1nc1.so IV
do parAgrafo 1•, através do qual fica
estabelecida a obrtgatorteclade de
lei federal para lnstalaçlo de usinas
nucleares, mediante aprovaçlo do
Congresso Nacional.
Em ar.sma, a declsAo dos constituintes agradou plenamente arnblentalistas históricos, como o prt.
meiro secreté.rio Especial do Melo
Ambiente, Paulo Nogueira Neto. Segundo ele, nenhuma outra constl· tuiçAo do mundo tem dispositivos
tAo completos.
Atualmente na Secretaria Ex-

mDF conclui
"trabalho para
lormar reserva
BRAS( LIA
AGêNCIA ESTADO

Já estão prontos os trabalhos pa·
ra formação ela reserva biológlea do
Atol elas Bocas, cuja base de apoio
· ficará no território de Fenumdo de
Noronha. Após a fase prelimlnar, o
· Instituto de Desenvolvimento Florestal - IBDF - inidari levantamentos científicos na área, mordenados pelo projeto Tamar, ~ acabar também com a preclaçãb tL tartaru.ga marinha.

traordlné.r1a para Assuntos do Meio

Ambiente, Ciência e Tecnologia do
Distrito Federal,. Nogueira Neto
destacou também ·o progresso que
representa a pro1b1çAo de crueldade
contra animais e lembrou que, há 15
anos, quem se preocupava com as
questoes arnbientallstas era visto
como suspeito.
o secreté.rio ela CUltura do Pa·
raná, Renê Dottl, disse que a declslo ela Constituinte de reservar um
capítulo Inteiro ao melo ambiente
revela a vitória de lutas e sacrificios
que a sociedade clvll vinha desenvolvendo por longos anos. E lembrou que. a partir de 1978, a luta dos
ecologistas ganhou nova força com
o fim ela censura prévia à imprensa:
"Antes disso, o Poder P'Obllco tudo
dec1dia, sem consulta à comun1da·
de, e a imprensa nada podia fazer
por estar cerceada".
Em PerMmbuco, o presidente
da Companhia Pernambucana de
Recursos Hídricos e Melo Ambiente, LuiZ Carlos Meneses, reagiu com
euforia à aprovação do novo texto
constitucional: "Foi uma excelente
v1tór1a, pois somos agora um dos
poucos palses do mundo a ter na
sua Const1tu1çAo diretrizes para o
melo ambiente". Mas ele reconhece
que é dl.ficll a apllcaçlo s1stema.t1ca
e adequada dessas diretrizes, por
causa do despreparo cultural da comunidade brasileira com relação a
esse tipo de problema. ''Mas um
grande passo foi dado", acrescentou.

Participaram elos trabalhos, técnicos do IBDF e uma equipe do governador Fernando César Mesquita.
O diretor de parques nacionais e reservas biológicas do IBDF, Luciano
Pizzato, explicou que pelo fato de o
Atol das Bocas ficar. distante dos
principais ~ntros de apoio do Continente, o óraão optou por montar uma
base de apoio em Fernando de Noronha, com colaboração do governo
local.
O IBDF já firmou convênio eom
a Marinha no sentido de ser feita
uma viagem oficial por mês à área,
acompanhada por fi11cais da delegacia do Rio Grande do Norte, para
evitar também a pesca comercial. O
eonvênio ainda prevê a construção
ela base física no território e compra
de equipamentos, como rádios e
barcos.
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v t .. d Fo;am seis horas ininterruptas de trabalhos com a
,.
3
o açao e - . dos ?2 destaques examinados A laud·d d
era s6 sorrisos: ''Ganhamos o dia", disse: e:cerr~n:o :!;s~!~ses

!

btatização
Ainda nos termos do acordo entre o
"Votamos 23 destaques. Ganhamos o
Centrá o
as lideranças partidárias foi dia"- assim, com um largo sorriso, o presiaprovada a estatização das redes e demais dente da Constituinte , Ulysses Guimarães .
meios de utilização em telecomunicações, encerrou ontem, às 2lh30, uma jornada de
bf>l'll como a privatização de sua utilização. mais de seis horas ininterruptas de delibei
1enda restaurou o que havia sido apro- rações, que bateu o recorde de votações
~-..> na Comissão de Sistematização, ou num só dia (foram examinados nada menos
seja, compete à União explorar diretamen- que 72 destaques), pondo fim à análise de
e ou mediante concessão as empresas sob todo o Capitulo II do Titulo III, sobre os
controle acionário estatal , os serviços tele- bens e competências da União .
fônicos , telegráficos , de transmissão de daAplaudido de pé , Ulysses anunciou :
dos e demais serviços públicos de teleco-' ," Votamos toda a matéria que estava em
municações. Também foi mantida sob a pauta, graças a Deus". E completou : "A
· competência da União a exploração dos Constituinte volta a se reunir amanhã (hoserviços de radiofusão sonora , de sons e ·e) a partir das 14h30 para iniciar as vota·
1
imagens.
çôes do Capitulo III , que trata da compe ' . Em outro destaque ao texto do Centrão ência e dos bens dos Estados" .
a Constituinte manteve a estadualização
A votação de ontem foi iniciada pelos
destaques que já haviam sido acertados endos serviços notariais .
Por acordo geral foi aprovada emenda tre o Centrão e as lideranças partidárias. O
o deputado Ademir Andrade que restabe- primeiro destaque (392 votos a favor, cinco
Ieee o texto da Sistematização, determinan- contra e três abstenç ões) ratificou a inclu do que também cabe à União o estabeleci- são das riquezas minerais e do subsolo enmento de áreas de garimpo.
tre os bens da União . nos termos do acord C>
Nas última ~ votações da noite, foi rejei- firmado domingo. Por 393 votos a favor , 14
tada, por 251 votos contra 60 e 16 absten- contra e oito abstenções, também foi aprc•·
ções, emenda do deputado Geová Amaran- vado destaque determinando o pagament e:
te (PMDB-SC). estabelecendo que a União de royaltie& à União , Estados, município~ E
legislaria também sobre planejamento fa- ao Distrito Federal pela exploração da:c
miliar. Foi aprovada ei!f'enda do deputado riquezas do subsol o - esse item també rr,
Paes de Andrade (PMDB-CE), por 363 votos constava do acordo aceito pelo Centrão nc
· r-..,tra 2 e 7 abstenções, estabelecendo que fim de semana .
Foram aprovadas ainda as seguintes
nião legislará também sobre a organizaçao do Sistema Nacional de Emprego, 0 emendas : suprimindo a expressão "imem oque significa que poderá dispor sobre reei- rial", referente à posse das terra s pel o;
clagem de trabalhadores deslocados pela índios ; retirando o termo "na forma'', que
automação, para ingresso em outro setor de constava do inc iso I\" do art igo 23 do tex t(
atividade. Foi igualmente aprovada, por d•) Centrão - o dispositivo pe rm ite, no;
296 votos contra 35 e 9 abs tenções , emenda casos previstos em le i complementar, quedo deputado Lezio Sathler (PMDB-ES) dis- forças estrangeira s transitem pelo territé..
pondo que a União estabelecerá uma polf- rio nacional ou nel e permaneçam tempon: ·
tica de educação para a segurança do trân- ria mente ; e determinando que cabe à
sito. E foi aprovada , por 291 votos contra 25 União elaborar e executar plan os nacic•.
e 8 abstenções , emenda ào deputado Men- nais e regiona is àe ordena ção do territ õr: c
des Thame (PFL-SP), dispondo que a União e de desenvolvimento econômi co e soc i a ~
legislará também sobre a propaganda co- aprovado s pelo Congre sso Nac iona L _! _
mercial.
Constituinte rejeitou em e nda que veda1·a
: Na sessão de hoje , a Assembléia come- empreendimentos imobil iários e constr:.; çà a votar o Capitulo III do Título III, que ção de muros e ce rr as em terre nos públic o;
trata dos "'Estados Federados, declarando, 1 ou particulare:. qu e imp eçam o liYTe ace s; ~
no primeiro dispositivo _artigo 27 _que às praias , sal vo nas ár eas de segura nça na·
os estados aeverão reger-se e organizar-se cional.
pelas Constituições e leis que adotarem,
mas observando os princípios da Constituição federal.

e

ontem
o ecologista
que pretendia
ção, transporte, armazenamento
e fabricação de artefatos bélicos nucleares".
Foi mantido, assim, o texto proposto
pela Comissão de Sistematização e adotado
também pelo Centrão, segundo o qual "toda atividade nuclear em território nacional
somente será admitida para fins pacificas e
iante aprovação do Congresso Nanai ".
Segundoe&
esse texto não prol- !
a fabricação de bomba atômica, pois
-se cons1derar que sua produção se
i na a garantir a paz por meio dissuasóE revelou que o ministro do Exército
neral Leónidas Pires Gonçalves, disse:
e que "o Brasil precisa da bomba"_
I
tamente o
do Álvaro Valque
e carreira,
ao microfone de apartes para dar seu "test~munho" : "Em minhas conversas com mi!ltares, nunca ouvi deles que se tivesse a
mten.ç ão d.e fabricar bomba atômica" _Logo
d:po1s , fo1 a vez de o líder do governo na
Camara, deputado Carlos Sant'Anna também fazer o seu reparo: "O ministro Leónidas Pires Gonçalves não fez, em qualquer
momento, referência à fabricação de bomba. Deve ter havido interpretação equivocada do deputado".
·
. A deputada Sandra Cavalcante (PFLRJ J defendeu a emenda. invocando o trata d o de Tlatelolco, assinado pelo Brasil. Contra a emenda , falaram os deputados Gérson
Pe re.~ (PDS-PA) e Adolfo Oliveira (PL-RJ).
O pnme1ro alegou que a prévia autorização
d_o Congn;sso, mesmo para as atividades de
fins pacff1cos, ainda criaria uma dificuldade su plementar pela demora que poderia !
ocorrer. O segundo citou ar umentos do J
professor José Goldenberg. Foi essa também a citação do relator Bernardo Cabral
que pediu especial atenção do plenário.
professor Goldenberg -disse - presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e reitor da USP, para quem '
não saiba, é um dos homens mais respeita-:
dos pela esquerda brasileira. E ele consi-i
derou que o texto da Comissão de Sistematização , de caráter fundamentalmente pacifista, ia além da proposta da SBPC ao
estabelecer a necessária aprovação d
Congresso Nacional."
A Constituinte aprovou emenda do deputado Fernando Velasco (PMDB-PA), por
303 votos contra 69 e 17 abstenções, estabelecendo que à União caberá explorar os
serviços e instalações de energia elétrica e
o aproveitamento energético dos cursos' de
água "em articulação com os estados de
. situação de tais potenciais hidrenergéi ticos" .
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---CONSTITUINTE---

fARA A ECOLOGlA
Todo o apoio de São Paulo poro que os leis que
trotam do ambiente sejam votados como desejam os ecologistas:
.
o bancado federal poulisto, com o patrocínio de Quércio,
já teve o primeiro encontro com o Cen:·ão - poro acertar um acordo .

r---

~~

n~goc1açoes .

Plrn~rio,

ontem : sem quórum e

Ó governa·à-or Orestes-Q-uércia (SP) e ltl
Depois da reunião de Qué>rcia com on1sua eq.uip e d~ governo que trata dê: questão ze deputados federais. entre e les o deputa ido mew am!)lente fecharam pos1çao: o tex-,do Roberto Cardoso Alve s. lí<ier do Cenlto constJt~c1_onal regulamentando a defesa, trão. este último e o próprio Le i\·a comemo-

~

·se_naçao de solo , subsolo. ar. rios aravam o entendimento- "Aoen as uma
. .on~ ~a qualidade de vida deve se; o 1questã o de modificar a redaçã Ô...
,mais prox1mo possível do que desejam asl
_
entidade s ambientalistas . Em princípio l . _Massa? pe l~' menos_l3 os ~o:-Jtos an~a.deve ser o texto já aorovado pela Sistemat.j!'omcos .en,re o, que )a esta\ &Cl no texto
-zação , ma s segundo ·acordo que foi iniciad~~ constJ_tumte e o; ap r~ sentad"'-"i' texto ?,o
.o ntem no Palácio dos Bandeirante
•Centrao. Segu r.c~ o deputad o t e. dman . a
presença de parte da bancada fed~;~lmd~ emenda do Cemrao atende ape;;as a~s 1nte·
PMDB , com al.g~mas mudanças de redação resses da s m1n.eradoras. das madeireiras.
gnexando pos 1çoes do Centrão.
:das po~u1doras : As _pnme1r a:~?o r exem·
.
- O go\'ernador Quércia reag· b
;PIO. na o senan. mais obn~ao.,, a recom ·
_aos nossos pedidos. assim como 95 g~~er~::: 1 poro ~m!Jiente afetado ao ten:::no de s_ua~
.dores Newton Cardoso (M inas' Alvar n · 1atn_1da_des. e todo m~nd~ sabe que a m1ne
(Paraná) e Moreira Franco (RJ i :.__ dis~e . ~~ , raça o e uma d~ : atmdaa~s rr.a_:_; les:.vas.ao
p~u~o ante_~ àa reunião , o deputado federal meiO amble~te A emen.o ~ tan ._r•<c> m retJra
~ab.Io Felom~w. _q u~ tem fornecido à.Cons- do Poder !'ub!J co a capa c ~dad;
hscah·
titumt~ as pnnc!pats propostas relativas à zar ~s . entidade; que . m,anq~~ ~~ ~' maten.a 1
.p_roteçao amble~tal. Ao seu lad o. o s ecretá· · gene~lco - e .>::o e ,un?_r.~--n:a J hoJe .
no de Obra s. Joao Osualdo Lei\'a . ju t'f' . lquanao se suspr,.a gue a.l- " -~~d~_ tena
va a reunião: ".i\ós entendemos que s ~~a_ ·s1do pr~voca.da a partir de expe~ 1e nc1as t;m
.sa do meio ambiente corre perigo ~o~ ea labo;at_o nos '. Par_a Feldman. q~eac~~dlta
proposta do Centrão, e o nosso objetivo é na 'l.t ona d? ~:xto da Slstemctlza.ç_ao. o
obter 0 apoio de todos os deputad f d _ contrano sena um retrocesso E~ tl~e da·
:rais para q~e p_ossamos apro,·ar o o;roje~o 'dos ~a semana_ p_a ss.ad a e_m r e J:_çao _a desda Sistem~tiz.açao ' ·. Leiva citou o principal JtrUI5a~ da Ama zuma 2?.wJ_lhoes de
ponto polemlco _ a defesa d .
.
_lhec car~s destru1dos .. e _n? o 3 n11 lh oes como
biente nã ? deve ser feita apen~s~e~fo ~~- ; apo~tavam da_des oflctaJs. J 2 \'l.vemos um
rder ~ublJco . como propõe a emenda do .cao. ~~a questa;- 9e :neJ o am.~l:_.ne. com _a
f_C entrao : ''Isso tira a reponsabilidade das e~enoa do Cen,rao \amos \ OJt P.; a an~es de
!pessoas e vai dif icu ltar as puniçõe s - como . 19 72. -~ nte:~ da pn~eml man: ;<>staçau da
j;p~demos pumr alguém que não é res on- conscJencta mund ial na qu~s ,,0 do melo
lsaveJ? "_
P
ambie.~te, que fo1 a Confert>n oa de Esto·
colmo ·
,

_?e

d

;au

.Roberto Car<!oso Alves contestou qu~ 0
lpro)et~ do C~ntrao .~osse contra a proteç!l~
,do melO amb1~nte. Sou um entusiasta dis
·so, toda_a naçao sal?e que eu ca! do cavalo e
quebrei ocolodofemurparana.o matarum
filhote de perdiz." Quant? às_mu~_eradoras,
que no projeto do Centrao flcanam deso'brigadas da recomposição do solo, o d~p~
itado aproveitou um exemplo do secreta~lO
. Lei va para rebater a acusação:"<? dr. LelVa
!me disse que tinha uma pedreira, ~ q~e
lesgotada a pedra, ele fez sobre o terntó~to
um loteamento. E é is~o que deve ser fe1to
_e só não pensa asstm qut:~,for malu~o.
deixar lã um buraco para que? E garantmdo que discorda _ape!las de ~m ponto no
texto da Sisternatizaçao _ "nao deve ser a
sociedade, um conceito tão vago, a fiscal_izar a proteção aJ?biental, mas o _Poder Público" - , conclum que :·serã !ãcll chegat: a
um acordo para a_ v~taçao, é so uma questão
de rever a redaçao '.
,
Antes do encontro, o hder do Centrao
foi um dos deputados a dizer que o assunto
do encontro era d.i scutir a ca~didatura <!e
João Oswaldo Lelva à Prefeitura de Sao
Paulo. "Eu ouvi cantar 0 galo! Eu me enganei . Agora, se é par!'- dis~utit: ecologia estamos aqui, vamos discutir, nao te!lho nada
contra.'' A reunião de pouco mais de uma
hora , não levantou' a questã_o das eleições
municipais. Mas, apesar da presença. do ~e. cretário de Meio Ambiente, Jorge Wllhetm
e do presidente da çetesb, .Rogê Ferreira,
(funcionalmente mals próxunos ao assunto) foi 0 secretãrio de Obras João Oswaldo
Leiva quem fez a intennedíação entre os
defensores do texto da Sistematização e
Roberto Cardoso Alves, natural represen!ante da emenda do Centrão.
,

fct·~' I

lo. J-d ,e_

:Constittiinte~ :éiJnsidéra
:. .
.

• .

:

_.

_·

• . $.

\.

: •.

: ..

~

- .. .

•

t--~-~

~ IBRAStUA - A prese;..ação do . meio . . de técnicas, métódos e substâncias -que com-.·.
~~nte e o equilfbrio ecológico serão direiportem riscos para a vida , qualidade de vida e.-.

nstitucionais .da sociedade e o poder
o meio ·ambiente. ·0s agrotóxicOs serão alta- ·:;.
co terá o dever de fazer -esses drreitos
mente atingidos' ·pela norma constitucional, ·. -.
~
tados. Decisão da Constituinte :- por .· bem como ·os produtos com aerosol, acusados .;.
•
V tos contra três, e com quatro absten~s . de diminuir a camada de ozônio da atmosfera: :•·
:..~ tria, pela primeira vez numa constitwção
· ·~ Ed.ue&9áo ~:AS ~las devem mírili/
t..brasiJeira, ..c;apitulo dedicado exclusivamente ' trar educação amb.iéntal éin todos os tlfvcis'iie ~
::tg::.JDeio ' ambiente:..::Emenda individual do . ·- ensino. ':·Jr;s.Y . m~-..:
~ . ·- ~~
ltamarFranco trouxe outra inovação: · -.·.. ..:.Proteqão~.-:5.1\ -iauná 1: a ·flora'5et'áo ·_t
t.
gresso Naciooal será ro-responsbel pela • · protegidas \lC' haYerh:un~ :lei para proibir as ·:
~
o de usinas nucl~es , CUJa localiz.ação , . ,.; práti~. q~e_-.coloqli~; ~ Ji~: ~ - Íl;L!lção, . ~
tp~ . a depender de lef federal. A proposta erológ1ca, que provoquem ~ e~çao -tle espé·
• tõf'!Provada por. 302 votos contra 116 e 21
cies o~ que subme~ _arumrus a ~~~e.
!"âOst&!ções.
. 'Com Isso; .ficaJP pro1~1dos . na ConstJtwçao,; ·
- Dois ~. quatro pará~fos . e sete ·- por exemplo, jantares com carne de tartaruga, ~ disàe_hnam o meio ambtente e criam,
espécie em.extirição. Hoje, tais proibições~? .
·entre outras coisas, a obrigatoriedade de todas
feitas por portaria.
, . ; · ·· .: · · ~· 1 ~ ~n
. $'JíRidades da Federação terem reserva ou
. Recuperação _: Quem ·eiplóiai re- .· ;
·PL~f.que -~ógico, . aJêm -de ~nside_rar crim~
cursos JD.ineraiS· será obrigado a rea~perar ~ . ·
!~~abVIdad~ lestva ~o !-"e1_o amb1ente. Le1 ._ambiente degradado, de acordo com sofução
.~ca obrigará.as mdustnas que no futuro . .. técnica exigida pelo órgão público compet.eo- · ·
~ovesham a ~r polwdoras a apresentar estudos ...te, na forma da lei. A empresa P~apan~a,
- co~..relaç:ao a danos que possam causar ~o .....:.por exemplo, terá que recuperar o local onde
meio ambiente. Os pontos do capitulo do meiO · ~.•está localizada .a àuna de estanho·· Presidente
:;Wient.e são:
,
.·Figueiredo, em Pitinga, no Acre. --:- • · · ·
,..., ...)Preservação - Caberá ao poder
...Crime ...:.-:Quem :lesar o meio 11IIlbiente
~títrtltx? preservll! .e restaurar os processos·
está sujeito a sanções penais e administrativas.
~cos esseoCJBIS, ~ém de prover o maneA deputada Beth AD.ze' (~B-AM) .disse que
j~lóg~co das espécies e erossJstem~ .. lsso
com Jsto vai responsabilizar criminalmeo.t.e .o
:. ~ca que se, ~r exem~lo , uma espec1e de
senador 9r1os De . ~li . (PMDB-AM) . ~la
· üwore ou de ammal esuver ameaçada de · . exploraçao e exponaçao de toras -de madeira
~~o. caberá ao poder público tomar medipara China.
· , ... .
~para evi~ ou impedir~ extinção, porque
Patrimônio- A floresta Amazóni~~etana transformaçao no CCOSSJstema
ca. a Mata Atlântica, .a Serra do Mar, o
"'àã reg1ao.
Pantanal Matogrosseóse e a Zona Costeira são
· ·~:~trimônlo ~ético - f!cou
património . nacional e sua utilização se fará
.:.~prracla a pr_eserv_açao, di_veTSidade e mte- . dentro de condições {jUe assegure~p a preserj!illfilie ~o ~tnmóru~ genéuco do pais: além
. vação do meio -ambiente, inclusive quanto ao
da fiscaliz.ação de enuclades dedtcadas a pes·
uso de seus recursos natuiais.
quisa e .manipulação de material genético. Se
. Terras devolutas-:- As terras sem
.. um laboratório, por exemplo, estiver pesqui·
-dono.não podem ~r vendidas, pois são consi·sando a Aids, caberá ao poder rúblico a . . .deradas necessárias à_proteção dos ecossiste~~ção {>BTB eyitar umá ~ssíve contami- .
mas naturais. Nesse .caso estão in~lufdos os
. s~~o g_en~uca . "E a m<><!errudade . asse~~mangues, os pântanos e Oli Chavasc.ais --onde
. . crt~:reJubila-se o deputaoo ecolog~sta Fab10
-proliferam plantas .aquáncas que servem de
FeJ.Gmann. do PMDB paulista.
·alimentação aos peixes .
.~2::);-oluição...:.. Haverá lei -que deverá
-Usinas nucleares - As -usin~
·-ser,rjpda, segundo Feldmann - para obngar
nucleares terão sua localização definida por le1
:Uma mdústria , por exemplo, a se submeter a
federal. A localização d~ atuais usinas nucleaestudo pré\io dos impactos que poderá causar
rtlt existentes no Brasil foi decidida apenas
à& meio ambiente. como poluir nascentes de
pelo Poder Executivo.
"aulsos d'água . Os estudos. se comprovarem
~ indústria é de alto grau poluidor, ~e
tiQjmpedir sua instalação, e a comumdade
'.looal tomará conhecimento de todo o proces·
· ~.-;~ atuais indústrias não são atingidas
-:imeliliatamente , mas. segundo a análise de
>Feldmann, o processo gradativo poderá atingi·
·.~ar, .depois, se forem inclufd~ na legislação

I

~

E

1

/.. ,) .·'· : ... ;·._ :.

. federal .

Reservas- Todos os estados e terri·
· tórios e o Distrito Federal terão reserYa ou
•i'&nlue ecológico e as alterações e supressões
wpôderão ser feitas por lei: Desde ontem, o
ifderoos seringueiros Qúco Mendes, no Acre •.
•p6r-<exemplo, está fazendo greve. de fome
-oonua a decisão do IBDF de perrrum_. através
d~, a derrubada de seringue~ras natJ1 vas· 'numa área de mais de 140 hectares no
.•seiü:i;gal Equador. Existe uma lei que proíbe a
d'e_rrubada de serin~eiras nativas, mas uma
póttáha do ffiDF fo1 mais fone que a lei. Com
~ Constituição isto não vai acontecer. .
Controle - O poder público vai con·
~Q)J.t 8 produção, comercialização e emprego

j
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crtme .agressao'.'a ·natureza
PMDB para a vot~ção do ~p!tulo do
Meio Ambiente, que ocorreria minutos depois . O acordo prevaleceu e
premiou o único dos 559 constituintes
eleito com a bandeira .da ecologia, ·
que lhe deu 46 mil votos:em ·1986. ·
Feldmann,· :33 · anos, chegou ·à
Constituinte após longa militância na
Oikos - -Uníão .dos Defensbres da .
Terra, iniciada em 1974, e foi autor ao··
moderno t.e.Xto sobre o meio ambiente ' ·
que ·constará da futura Constituição. ·.
"Estou gratificado e recompensado",
disse. Especializado em Direito Ecológico , ele acha que "a principal batalha está vencida" e se. prepara para a

- próxima. ~·o trabalho amda não aca.. · bou porque é necessário .elaborar as
· leis que regulamentarão os dispositi, :~ vos constitucionaiS" ,'lembrou.
. . Ostentando
button colorido
. • .. de amarelo. ·azUl e .branco com · os
. . dizeres "Queremos o meio ambiente
t~·:: por inteiro" ~bre o elegar~te temo de
· : Yiinbo àZul·marinhci, Feldmann conse."' guiu 450 votos a favor de seu traba-t:~:.lbo, aplausos das galerias e a bomena·
1
: •• gem ·do Uder de seu partido, senador
··:• .".Mário.CovÜ,
ce4eu a tribuna
para que encaminhasse a votação em
aome do PMDB.
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A hipótese é admitida pelo relator, Bernard9 Cabral, que já trabalha em um substitutivo
:\ Cnmisst1o dr Sisl<>Hlílli7.a·

,::in ptH:t· ltHin. ;ttP rnçsmo dPr ·
· ruh :t r irltt' CralnH·U1t• 11 proj('to
·) I(: ('nn ~~ llt\IH,:;'to r•l : thnr;!dn a
·pari ;r rias prnpu ~,(;J~= a pro\ ;11l;1s
n :t ~; , ., ,rn i~sl, t ·~ t'·n•:•tic;t~ .

Esla

hi p ot• ·:-; t· fui ac:rnil i•1:. ontt•nl PC!·
f ·~t'rll ~ trdo <';tlu·al.
.. ffH ~:' Tilll ll ~)l) ~\'IHIO Pf'l'\' 1"'1 ; 1 ftPIO
itr

rt ·l;tlor

·r ··~ ~tllll ' lllo S t· r;-. ln :--1· l'~>llftrnl ; tr
• n :J \ 'HI\tl'iiu d(l prnj,~·· rn 110 pro~l 
mu diil 1 .·1 . tudn 1) I r;tl .t .1lt10 n .: aliz;J(1o ~~~(.' ;ll!'Jra lH: Ia ('oh:o-;tiluin·
t1· . ;1o I!II JL!t ) do:"-> ultirnns ~t~i~ ruC·

:"--1' :--. c:n por lt:rr~J. ··vu:anarJH1s

:-.:•·ru qu:ilqw·r prnj(•ln . Nt.•st<' c: a·
:"->H ~· :-o.''luc.:.it' ~ena rne tlncarn.•-

~aro·m d.- ela !Jurar um suhs!lltJ·
th·u :111tt~~ d1.l tcrnpo ... ob~<·rvnu
ü r f' l:i tor .
t::mllora n:·,o r.-='tPjtl pf'n~andn
na po:.:!'n't' l rt',it'l t~·,,. ~lnh;tl tio
lJfP J t'lft 1~1· f ·n n >li\Uif:ttO pl'ln piC' ·
narw ft:1 Sl :- l•·rn ~ tllt:u:ãn. Bt:r·

.narrto ' ·a r. r;il
r·sl ~i

~ u:urwinu fJUC j{1

tr;ch;,lh:lndo 11;1 pi;Jhnrati10

~uh:·: ftllllt\'Cl qw· pn·tt•nde
:lpn·:-;t•nt;tr l'lll :u.,:osto. f'Sit' s11n.

du

de SIJ;J ;11Jinrt,J . ";\;-to \'OU f'Sl"flll·
c1t•r. p ;t !':-.e r o :o;ah~trlo t' o dnrnin~1.1 tr;th .tllt:uutn nhso··. f'f'\'clou .

1-::-;tt•novu suiJ :. . tituli\'o. ses.:un·
óo u dt·pul :Hht. h·ra um tH·rlil
tf':!IJ~fa f• iHVIf'l'ít ~th:-.or\'('f '":IS

)) 1"1:1 ~ .. do ;atllal pro,lc·1o;
quP n;"m prH~(;m Sf'l' df ':' JJt"l.'Zél·
clil :-. rn:t:-' n:·an t• ·r a rn;w. . qiH' :LIIO
nrl i.l:OS S\'f'ôJ tarntw·rn l'S ~e n ·
t''Jl :--. :1:-.

cialr;;,.nt(· pnllliru . pois pr('!Pn·
r1 t' Ui·go t 1:1r todus us pnntns t ~ um
as lirl< ·ran~· ;r s pnrlirl;rrias . As
qurslúr·s poli·micas lkar:io· a
carc.n tk tlt•cbtJO fio v:t·nario .
C~d .'r;d 11t1n qUI!" quali l it'ar o ~~~ u
futuro ,u·o j( •tn corno progrt·.ssi.s ta . f)IJ i:-; r·nlt•ntit· cpw no i!IU:II

pr••Jf·lra IJ:t c ' nJ o..: t~ h!I ; J:... nllui;Jd;a~
.-1•• ,.,,,,,,,.,.,_. : ltf~l .J' : t.o.: 1• \'ii'f' Vl'f'Sa .

ta. tiP .1t'Ortlo t:orn o cqullihrlo
qui' nH~ c·arél<'ft•riz!a ".
l':ar:t f'f'(ollu~r s!uhsidins il se ·
n·m ut ilit ;utos na el;lhor:H.·fio do
Sf'll s uh:-:1 il u( iv•J . :1le1n do ttuc
r ('l'nlhrrr ttc rcprpcrrtanl c s tlc
todos u~ S t ' J~nu·nht' cf.:t sol.'lr.da·
l" lhr prn,.urararn. n rc·
tlf·
I;Jtor HC'rn:1rdo C!thral diz que

'I"''

lr:1 ~(' IJ;t~c.':lt (:m : JWSqUIS<tS ·ti(!
opíni;~lti. (~

:-ocri1

~~ ~inlf'."e

do que
s('ntir que qu('r â maioria so·
1
<:ial.
o tr:rlr:•llro re:rliz;ulo até aJ.!o·
ra e qau• poct~~r;·:, ser (Jf~sCilrtíldU
por n;in :1~~r:Hütr :t vtJrios seto·
n•s polrl icos. na orilnl[lo !lo rei a·

tnr. n;·tnh:rà sido i!rn vf•o. "Ser·
w~ corno

trahalho prdagóflléo
para ns parlamentares". dl7..
~l:1s narl :1 ser:r J•ü~aclo no lixo.
1-; rn re sp<'ilo ao !lral>:rllto dos
cnrrslilllinl t:s . Bernardo Caur<tl
n•vt!la quf~ JJrueurarú aprov•~l
t:rr rnrrita coisa i•rn sru suhsiiiU·
1i\'n. n qtw suhr·a r ;vfli para ale·
gisla~· :in ontin;ü·i;r f

NOVO PRAZO
Alt' n lin:rl da larcle de ontem.
Jll'rn:ll·d (ot:;rhral é :r cqrripl' que
u

as:-;•·ssf)l';l

lrah;dlto

til'

rt.udinuavarn no
rt'VÍS::.t n c1aS f'llH:n·

tt:1s apn·:.l ' lll :Hi,as · nn ( :o1ntssf10
rlt• Sisti·rn:ollz:rt;:ii>. I las r,.lôu7
rrrrt•n•tas <~nramiilhad:rs. apelliiS t·t·n ·;r <h~ I l~lfl i loram consltlera!las <lc atlequ:at·;io c serão
aprovt'it a<t:rs. () restante. mais
fie 4111111 . cst;i scnflo indclcrldo
p!•lo pn•sidcnlc da Comlssflo.
,\ ronso Arill!ts. c as emendas
njo r~odPrrw st-r volad.:1s <~m
<il'~laque na CnrnissfiiJ. E-~sl~Js
IIXIO rrnt ~ ntlas cnristf!eraclas de

i

:': !~ ';'/~':,\~·.;],',' .,.:~.~~:~'te~~{;~ ~~11;;\~,~~ ~~~;

1

s.u.a rn:dqrla . de udnfp.s n~ fercn·

de t'rnpr<•s:r naclnnal c fllrcllns e
g:lr:Jnl i:1.s l'und;nncnt:tls.
Solon• as crrtPntt:rs de rn!'rllo
élpn•q"'nl:ula.s por parlamentares 'I"!' reprt:st:ntarn os interesses 1111 r;nv c rno. liderados por
Carl•ts S:rnt'Anna. llcrnardo
Cahr;ot <tiSS!' f(ll!' " !~Siiro s.-nf!o
tr :t t:ul :•s

('CHn

tn<lu (:arinho. tnas

se !';-w dr. ml·rilo t~st fw !'t'ncln In·
<lefnld;•s pt.,-ln pn·sid~·nle A ronso 1\rinns" .
l'nr r·;tusa da cnnrnre quanlld:Hh' li<· r' rnerrrl:rs tlc mcrtto
apn·st ~ nl:rrlas.
difirultarrflo o
tr:rloalhn "'' ;rn;'rllse. o prcsl!l!•nlc <l:r Cnnslilrrlrtt!'. Ulysses (;ulmar{•Ps. cnncc!lcu ao relator
Bcrn:rrdn C:rhr:rl mais tlols dias
par:r :qHcscnt:rr o seu p:rrrccr.
ll!tJ<~ ele lt~ ria <le cru:arninltar o
projt·lo com o pan~ ccr sohrc as
cmend<ts ao prcsitlrnle tia ConslilrJintc. mas rorn o novo rr:r1.0 o
lar;·r na qulnl:r -lcira :'t noite.
Apt•s .1 r tia <lltalat·:í n do pra1.!1 do
pan~n·r sohrc as propostas. a
dat:• ·rin:rl para vota\·:io nãn seri! ;rltPra!la. csl:rmto prevista
para O dia I r, prin,;illlO.

Nf) proximo s:'JI~a<1o e dotninJ!o . •·tn s1·:~ s o•·~ rn:trcacl:1s 11:tra
a l':tt·l,• 11:1 111;111ha t• a IJ0\11·. n
prnjf'fi• c·nm a~~ I'III«'IHI;J~; sPrlt
(ti ~:ntlidc• t• \'nl:1fln na l.'omíssüo

de Srslt'llt;rtlza~·:·ltt. IWpois. o
pritxirtru tJassa é a vo!a~;:io da
retlar:io final no dia 15. quartaletra. p:rra no dia seguinte o
proj!'to ser encaminhado ao pie·
nárht da Asscmhlcla Nacional
Constituinte . ~;rn rcla\·{to a
prcssiH.·s que• pn~s( •m ser cx'(!rcld:Js c rn pl.-rr:irlo nus tlias devotartro. llernartlo Cahr:rl afllanlttu. t'alrgr'trlt'n : "Nenhum scg·
lllt'rrlo v:rl t'lret~:rr n:r Constituiu·
tt• roJrr 4!'.1 prato ft!IIO. Os cuns·

:

!

.,

ENCAllTJE JESPECIALI:

O§ awtt eTI_] li'<!?] ett ~§

-" c crDnn .1.!.11 unIl.llll
§ 1-~f}y,

WJ.~ ·
11"":'\ STF. cncaru.• rspedal trm

·-f

ohjt•tivo dt' di\'ulgar,
j~ na intrgra. os tri's antt'·
I" "J•·tus
Já
aprovados a
nin·l da5 subcornissúes da
t't•nstitutntr t' que: tratam da
~.llith-. Sl'guridadt• l' mt•iu am·
ht,·nt<·~ dos direitos dos tr;~ba·
lhadon·s t' servidon-s públicos
,. d;• t·ii•ncia. tt·cnologia t' co·
1

11

municaçJo.
Publicamos ainda os discur·
sos tlr aprt'St·ntaç;io do nntl'·
projrlo da Subcomiss;io d('
Saúdl', Seguridadt~" 1'\h-io Am·
bit•ntl' prolt:ridos pdo sru n·lalor. lkpulado Carlos Mosconi
(PMOB-MG) .l' por Elt•utcrio
RodrigUl'L NC'to, do Nút·ftoo de
EsiUdos dr Saúde Pública d:~

o

11-

~e

Uninrsidadt• de nrasilia, rspe·
cialmenlt' con\'id;tdo pl'la Sul>·
comiss,ju para lazrr o prunun·
ciamrnto oftci;tl. A importún·
cia dt'Sil'S dois discursos l'Stá
no f~to do D~putado Carlos
Mosconi tt•r traçado um p~rfil
do qut• for;~m os dt•ball·s na
Subcomissito .. do trabalho
realizado por ele como rt'l:~tor

CARLOS MOSCONI:

so Nacíon31. ao povo bra..stlrlfn, V.lf a
r.:urmos dtJe a 013ior ht·r•nc..:a ., se,
lf'lalla a nossos falho.\..

"Não há corao recuar no
cammho dm§ trnll15lormnções"

A ~reslo irrl"Sron~.ivtl ao m('io ;tm·
~rr'ltr cht'):ou ~" p.noxtSmo . ·r\·rra~ ti~
f:ti:Cf'Pt"tOn31 f('rli ' .laolc fvr.1m inun,f.II!.L\
f't"lo rolo comrr('"-:- nt tl.t~ JHturlti.,Jrs
mal Mr.nkb.~. 1mttlt:~tisl:t': rrnu'\os n:t·
lur;.us for3!TI su,: :\1fn~ JX'Io inll·r,·nt d<'

E a S('~uinrc a intrJ,:ra do di'Ç,('Urso do reblor da Subcomis!';to de SatiJ'-' • S"~uridadf'

..

•I

i

I

r:
f

NCERRA-SE a primtirJ f3SC" d~
~
t"fC'IIv:a ciol~r..ç.to ln.:i:sl~hva nos
l-M1 tra~uJhas da A'\!lrm~:MI.J N;~rK>·
1" .•1 f..'Cin~titumtC", C'm mC'io ~ uma con·

todos ou.. ; urvk:os de saUdt. qurnmos
fXPfM!'Jmt-ntt c-nar ml"'(Jnlsmos in~li·
lucton;.i5 qu~. p("l.l primn;~ \ ' (!1. na nos-

sa htstc'\n:'\. rtv("'f'tJ.m ., lon~:J 3J!oni.l dt
sucessivas ~cra<;Õt"S dt br.J:Silt.•lfos sutlmclld:"ls a uma: aet.·it:Jclo 1mplh."itft da
tr.ms1ç:•o dtmocr~tica rm QUt ap.lrecc-m . saúde como valor de- troc.J npecui.Jttvo.
'""r''"'''' os nrrvos particul.umronte S('n· rorrrQmpt_do. irr~con:~l t p.."f"Vt·r~u.
A OJborti:.~J:t"m t!.a Saúdt. no AntrnroiP·
"!' l"'" do tr<:ido soci:tlt.·sJ?:atç.ldo : ;a Crn;:i10 qu" orJ ,pr~~f"ntarnn~ lo Con'L~S:"to
it·l.•n•· •Ir :tcordos pohiiCO!I '"""t.lveocs r a
,•,. • ,•ru>nu::;;"to dra.m:Hic3 da siCU3\lO KO·
Tcm.1tic3, confi1 ~ Uf;'l a~c::uc.1 100\"ac;.::so.
n.'1m1t·a.
atC"ndcndo retvmtltCJ(tX--s m.antfC'Sl;tS d3
l.t.u•q::e porl-m. de ~iJ:nihtilf um impas- · sociedade r d<ts rntu.bdN rf'fltrs('nt.:ni~.· . 1.11 quadro tndica ntt'f"S\.lrll1 am.lduv:u dos profl~~·nn.~ts da ~rr:~ . rt"SpJid:t·
r •·\nnrnlo de rel;ac;~ Cttm b.a.stt na Vf'f·
du n"3$ conclu !.iJot-s da 8". Conrerl·nc•a
•!.de polihC'3 d.e c.,J,, um dos lton-s da
Nac-ional tb S.lUc..lr.
c~.· n., !Jv POIIt-r. lnthca. i)!u:1!rnt>:llt: 2
As met.as n:~c-ion.1is dt f.nanciam~oto
m,ul H'l~:t anexor~vcl dr. proc~cmt'ntus
p.ara o setor far~m dduud:u de manr1r:1
nuivrl mas imp('r;ltl\'3. comp('lmdo o
n.1 ntt'1 :"•OIC3 social. ronsut~lannada Pl!'Podrr Púhlico. em totbs su~ in~lântl.lS.
1.• t·xc;:i·nd:t ObJNtv~•- t n.io rnous od.:a
a a.._sumtr r~pons:tbiltd.ldt'S dt•lt\'..15 t
\ ' rnp:,-~ rx~CiõUIV3 -de muJ.,n(.t!l> qut
nt"Cl"!>~irias õiiO ~lC'n1hmmlo univc~:th·
lo •\ ~.·.n .) l!chnicJo df' •~r .,cos cl :uo~ «:
Ud.l, ~U.11 r l'qUáiHmC' .
.11'''"' p.1r.:a 05 dln;•rsos ~t't!tn('nlo~ qut
t.••: :lp··,.·m ;t n:~~;io ~fi\~tll'lra
Av~c:.mos. no ns::undo u•mJt. p;ar3:.
ronct•p<;ào d~ SEGUH.IDAOf.. que r«o~ . ~1.1 f:. mo~t$ du qur uma t("flulo. um~
,,J, ,-n:-al\t,t .J Con~litumlt.' Qllr. ('m rnc1o
nht·C<" "' pe:::.so.:J. como SUJCilcJ dt tlttcttos
o~ \.ctn.~t;.iu hl~tdrka tb m;unr tmpnn.in·
soci.ti~. s~p ou n:io conut~u•nt~. ô\O
r .. a. JHt'C'Ur<~~ ch~)!ar ~os trrmn~ ;Jprncontr;jr;o do t:onct.·llo prt'"'·tdi>nda, f("!>lti·
li\" O~ t":\t:h.Hie-ntc-.
f.f l .hl••\ p .1r3 ~~rir ;a comrlt.l.d.;u.te- dt
JUlliUL.I 03CIOOJI J:raVt".

Cht>r.ando a um ponto da

u m ;, nn v ,t OrtJl'm SO<"bl.
~-i" h.\ como rt·cuGr nu r.ammho da.s
Ir ,,n~:.,rm.u:;:ôo.·~ que. St' fttrt"!'T\ no,·;amrn·
t•• t"'\l",tnmh.•;uJ,u. J'Uf llii"I"<H). COI'll\'l'n·

t•U !t•\'un3U.adeo. f;tr;1•\ t:'\Ctd.: !lebre
r•'"''' dt' t~rmos Jn 1 ~.tr1o ror 1rrr.a a
,1r ("SJH"f.lll(l c!:. m.11nrtl
''" "'" H'•fo~rtr. t'5potiad.J. dt\crum:uJ~ r
c 1,1

n '• :. n

l ;; :tr:l.t rr-..r-r~.· a
f f ;-t~o~,,, , J , ,,

n~

I('US ôiO~('IIJ1

de

Ctd;~d.3·

:n,t, 1•.) .. "o los.
f.11' lt' .. l)On.\,;a~jlitl:ul~ J'f"t..Jcr.am I
1,,: • !.t t!r tl'l.aUr U) troó.Jihu"- da ~u':x;n
!"', .·, ·''' tl.1 S•Ude. ~·t:OfiLh•ll" r Ml"tt•
;, . •·. • ntr. ~uhz.KJos ..!r um IJJn pdf'\
, ... ; --- .:., ch: tnlK'"rJttf"O ,to) tntc·:. - ,..~,~ lr::i' ' "•"• ••l•lt .... t·nt..~.to~ ftl"ifl5 l••r.'ttllllr'llf"':"i

rt-t.J ('clii\'1\'~.:C·t tl.a t~dulll\.t"l
•: t ... : .. i, d nl"Cl·~~ul.~tl•· cf(· I:"; V\ .1r. r,o
' " " ' 1 ,1., IU-..111,.;4 f d .. I~U.tlol.h\('

..

·'· · •olll!<l

"

' • · u~ ... r.os lt41!lMr. ma· i,,lnt~ntt- . de d~u
' • ... • · 'I"'" · f!tla mdnt·;r.l ro•m qu t' h'mlt"

!11 .!\Jo. QO llll\\!tl 4ln h '"I ' '' - no
aios l.li'õt~th-1ru~ tl .t'- c Jni.HJ.l~
11• t•r~ . nC'J!Jm a1\· hlt''""!H<' os
:.- · . ... '' i·tt.o' 1 ._..,tl.t r 3 nl•ltlt• ~~~·n~s
• '-' "· \Jr, Qut' J,Jfl'tt•nLINnu'~ - r~>m ~13
•'"' h.rn.r 11-:Uitltt;jHIO D ec~,.o dfo

' ' " " to

• 0-tlllt

· ' '

' ·

t"

Mrio

Ambientr, D~pul;~do C;~rlos Mosconi (PI\tDll·I'>IG), na apresentação do anteprojrto aproudo pt'la Subcomissão:

t.st:~mos

.

til' Elrut~rio ltodrigul'7. Nl'lo
ter n·alilatlo um balanço olas
lula~ travaJas pl'los proli"io·
nais dl' !'aiÍd!' t• l'ntid:u.ftos da
socit·dadt• t'i\'il para 411<' o p.tis
pudessl' n•sol\'l'r, na Constl·
tuintl'. uma 1bs (jlll'Sti>cs so·
CiitiS mais ~ravt'S c que h.\
anos pede: um;t poliiÍl';~ dtl'it·n·
te por parte dn liovl'rno.

l'

A f•k>sult.l da pro~ta dr S<"~un\J.JdC'.
a.5"-im. aftrma l<imbt•m ::1 unl\'t.,.S.:aho:Jçào
d_, \"Oht·rtura P.Jtt~.·- "-<' tln llrt':'t~Ur'f<.Kltl t.lt'
qu(', como consumu!PrM. dr produtos
qur lr.uc-m rmbutu1.:a nc St'U cusio a
cnolrthUI~:.o rrt>vitlrncdn:t todos s.lo.
dtt.-1.\ uu md1rt·t:tmc-ntr. partlt.:tpantrs do
uninT~o d.l st·~ur i(bdt .
A prnfuod1d:1d(' t ., qu<~.hdo~dt ''"' mu·
rl;,HÇ3 IMt'TC'Olf':S. • t~tC' C.lOtlUIO ~t'1".lU
S1 ·nl1d.1.'\. pdo1 SOCtrd:uJr. a nHdln C lnna:o
rr.o:l .... ,

f!Prqur .;l\l('f,trn

;'õl,f"ir"kl'\. (' f'lf,"t.

a · :-pt)no~ QU•'

tr.'lrt'.!nrm.Jm. hPJt'. a
rrr,·,.);:ln.l numl , -,·rd.alo-ttd Jwn.,lilil·
4-;.:.o pua o tr.1~.1lh.HhH . t• :mo Jt.arh· t!l"

ltC",1«.

um.1 caJt•t:J tft a~('tr ,tÇ í "''
AUii·!l:u· :lll'fllill(;t ;\61CI.tl

qut 1mpNrm

O ta·,lt) ,!r, 1\ntqHoJt·IH rnarc:a rnnQut,l,ts ht"ólór•r:J' p,,,,." l'.a!"- . .a SUJH'fa·
c:;:.n c.l.a th:o.ntmm ;,o.::.n urh.tnu .' rural. a
SUJ•r('·-<•·• tlt- f'ltl\"lll;:t'l«.

r-·· t

untfll· ot~,Jn

ptPI : r•~ - ,'.1\"3

cinto rr 1·: r •.... 1 ~ t:!u· ns . a drIOt•~o.· r.Jilt.a~jo aolmlnt,lr .. tt\"'. rr-1.1 p;tflt
Ctp,,,_,., t!r t•ntpti'C,ttl"ll..., t' rllll'ft' C:uln"
n;l ~..lu•·., .it' c!'"'''~'""'·'· 'l"t' I c.u'lmt'lllltl.
oltntLI . o\ft covro Uu ("ont:' ,...,,, N,lf"tt•n.ll

0

OJirr.dtrn~nln

ii

otf"mJf'.t1.t!l

JU'-Ia.'\ t-.t,a cl~ro nt lf'rto~l•ta

~O(Idl~

SrrurHI•

dr. EstAo 1:1 a manutrnc:;:.So da amta(ad:.
a.pCJSt"ntadona lM>f tempo dr ~trvtc:;o. a
Tf!'Vi.'\!IO dus b~neficios de 1979 3 19~"'· a
prescrvac:io do"' a lnr real como prcncipio
do sisftm.J.. e. sot'lrl'todo. o inovador
Cadastro Geral dos Rt.· nM1n:.lrins. cnado
p:~ril

prolt'l.!t.'f, ~pcc-i;.~lmll"nt~. os lra~a
lh;ulorcs úe ~:..~ix.l n·nd:..~. mu1ta.s vcz.d
imoffiu1o~ c.J,. t"Omrtrnv;u ~·U" olor,•itn"
Nos cunhd('ls Com ~ rtb(.io H'ctil;f·
/despesa. cnnm. :J.p.trf"Ct o n~or osbsoluto no contrt,\e c.Ja evasão dr TKt•ita."-.
prevendo pullt(ln p:Hol ;)rlmtn i ~trõ'ldurc.-s
púbtico~ r prt\-'3dCJs (4Ut f.all.uem às su:-.s
te$ponsabl!ad3dl"5 . corno f norm~ infor·
malvij:!!'ntr.
Compi!'IJ·~«" o qu:tdro rom a introdu·
c;5.o da l'antetp;!.<; :'io dos Esr:.dos f M unt·
circos no custeiO e ;i inc-..!t-nc1a d<' conln~uióo

cmprt"S~ti.tl

so~re

o (atur:.-

mtnto por receJt 3 .
O tt"rcMro tc-m:t trJtac1o pr-ll Sub:o·

missão- o Mrio Amhiente- mnccc um1
pa.la,·ra C'SPl<•al.
Üt.:J.mos di:JOt(' de um momento sole-

ne par:l

õl

50CtetJ.ule

~r.,,.ltc.·H•.

D•r'.J

mc::mo QUt' a IOS('r~Jo dl' um C:lpf\uio
ólm~t("ntal i1\'3MC:::.Jdn. modl'tno c <'XC'm·

pbr na CJ.ill M.J,:nJ.. (: n l'lo

QU('

ro.~lt.Jv .. ·

n"'~J'f"FM(•S th•f•n•t•"··unr-nt~• cum u~
lnc:;u~ roklr.tz.tdm, •Ir urr. p .t~s.u.Jo nl:Jf·

p3ra

C.ldn prla

optt~~jn (' pt'i.l ~tut:.l t.1('51fUi·
c:;:Ju dos no.,....o!> rrcur.>n!' fi"cns t hum ...
IH~. [... ta Su~" tlfHL'~,jo P'()df.' ahrmilr.
mm or,.:ulho palru'oltrn. QUt' ~ó :.t~nra a
n:t(5o ;a.."i!'Umt ~~~~ m1r1:r.JI so~rilnta
O Ulwno rtlatóno do H:anco Mund13l
3"5tn31a : "a pnhrf'l~ ~IA ttul•~'nlu,·rl.
m('nt(' "-'~ocuda ao bom ou fJ'1;)U us:J dos
f("'('U r..c-.... natur:a•~ df'l"i p:~i'l~. potS tlt~trs
dt' th·ntJrm n:ao ..:i'•"fl..L'\ o~ sort<'t.13dl' dos
f't)YO'\ c-orno t~t~lhf'm su.t nl:ultt ou mt"<
nnr \"Uinrra!ltltti.HI~ õ'lns ft·nômf"no,. c~
pa/t~ dr ~M.ar lr:ar..-.Jt.J!- n4CII\ n.l1'. I31S
c-omo S("("..t'\ prnl,tnr..atLn ou rnchf't'\lC"!\
ca:.lmlhl:-.1"--.
No Hr ,\.,li. l'SO ~,. lr•'lúl, f'm dado~
ot'lj•·tw~. D('"ln p;,r:.dn'"' d;~ f":t.l"li-nn~
d,~ Ml m,ll)l~ t.Jr- P•""''t'a\ t•tn t..l,..,..nu1tJC."•O
C"rÍI ~ ItLl num f\.11-.. q~r ~ o do:lt.'nlur tJ.J
nl .t lt>r ,f,\"f'f"HI.••Jco t.u•l"t:u 3 du munl!o.
fontrrlt • "'''''"'.J tnr.tlcul.l\·d

\;f\tpt"' ("CIJOitmuo~ n.)nnn:u~ t tntl'f·
n.lttol\.a;,_ cucn a •nnl\i'n•u ti•) fst.:~do.
artt•pt!.U.:am ~r tn\!,·\"to!.lm•·nlr do~ """'"
f<,rrnt.l.t\t•i f'ldiFIITI ;,nto n.Jtur~l . rtl ... . nl'Jr. drvut\ ,.m no. Jll"laJ. tn.a•• do(. vn~~ n·
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O uso discricion.iriQ do rnl'io nmhic-n!t
<ll-struiu os ml'iO~ de suhsl.-ilt'nnJ tlc
inúmeras comunu.J:ul~. CCIOlp '.' IJndo·::...~
pura a.s dc.l.lde.'\, n3 cont11c~o dl• p.\n.:as
mLst.-r~veis.

Na pont.:a d3 codri" de pru~t"m;.as am·
o dikrr.:t nurleo.,r.

bicnt:~is r-ncontr~mo~
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Frente Verde
forte para aglutinar um número
Decorrência de uma certa moderniexpressivo
de constituintes, o que gera
zação política, reativa ao contínuo
a
expectativa
de que algumas medidas
:processo de degradação do meio
ambiente que tem lugar no Brasil, o · de defesa da natureza e de coibição
surgimento da chamada Frente Verde das atividades predatórias possam sair
J!io âmbito do Congresso constituinte é vitoriosas das disputas de plenário.
É de esperar que, se tratando de
um fato a ser encarado positivamente.
Não se trata de uma articulação entre uma questão .de interesse geral do
país, os constituintes ambientalistas
legendas, mas de um grupo parlamenvenham
a encontrar apoio entre a
tar formado pelas mais antagônicas
maioria
paralamentar.
Mas isto de
matizes ideológicas, com o objetivo de
deflagrar ações conjuntas no sentido nada adiantará caso o problema
ambiental venha a ser equacionado
de viabilizar propostas de proteção
através de fórmulas inadequadas e
ambiental.
impraticáveis -frequentemente origiA causa ecológica ainda é frágil no
nárias do pensamento pseudonacionapaís para motivar, com eficácia, o lista ou do espírito preconceituoso face
surgimento de um ·sólido partido
à iniciativa privada e ao desenvolpróprio -ainda que o PV já
vimento tecnológico. · Conciliar o
demonstre a possibilidade de que este crescimento com a preservação do
tipo de agremiação venha a prosperar
meio ambiente: este é o desafio que a
no futuro-, mas já suficientemente
Frente Verde deve enfrentar.

Punição indispensável
(2_'

A condenação do delegado Josecyr
Cuoco ao cumprimento de pena de
três anos de prisão, em regime
domiciliar, rememora um episódio que
:abalou fortemente a credibilidade da
Polícia Civil de São Paulo. Com
efeito, o extinto GAS (Grupo Anti-Sequestro), um setor de elite criado pela
Secretaria da Segurança Pública para
a repressão e o esclarecimento de
sequestras, revelou-se, no correr das
investigações do caso Beltran Martinez
- (ex-viCe· presidente do ·BradescoJ; uma · fonte de extorsão, verdadeiro núcleo
de ilegalidades, abusos e escândalos.
Ainda que o Código Penal só
.estabeleça a perda da função pública
como efeito das condenações superiores a quatro anos, -o que não impede
uma decisão administrativa posterior,
·exonerando o delegado Josecyr Cu oco-, a sentença proferida na última
segunda-feira já tem um sentido de
reparação. Nada mais grave e
·revoltante do que a impunidade de um

policial que, ao invés de cumprir suas
atribuições, procura obter vantagens
indevidas, invertendo seu papel de
representante da lei.
A decisão judicial não é definitiva,
prevalecendo, por ora, o princípio da
presunção de inocência; seria inaceitável, contudo, a reincorporação do
delegado punido aos quadros da
Polícia, mesmo que para o exercício
de uma atividade burocrática. Josecyr
·Guoco - esteve.-preso .prev.entivamente
desde de dezembro do ano passado, já
que eram fortes os indícios da sua
participação no crime, agora confirmados.. É recomendável, portanto, o
seu . afastamento temporário até o
julgamento final do processo. No caso
específico, a condenação e a investidura no cargo surgem . como pólos
antagônicos. Combiná-los é criar uma
situação esdrúxula, inusitada e negativa, que apenas comprometeria, ainda
mais, a imagem da Polícia.
·
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FOLHA DE S. PAULO

Ordmn Social

Substitutivq desagrada 'conservadores'e 'progressistas'
Do Sucursal de Orosilio

Aves<'n<.•gociat;ão
r <ti in- lrO
IITr 8'
tensa
\. ti STITU
1 Iom I
desenvolvida na
5emana passada , r,r.'-~1'\~~a
o s<:nador Almir
Gabriel
<P:.IDU·l'Al. de
. . ,.cen t ~CH: :; q ue rda ~ r
. . . .. .
(\t·gu :l<lo levan· ·.~· ~,,..·: ~··~
t.ar."lt.•nlú Ja 1-'oih:.

,[: :. ·r~c;~:~.·•
'
__
......

na c;:derno "Os l'~kitos" no
dia 19 de Foncirol. con5çguiu desa·
graJar wnto os "conscn·;odorl"S" ·
pu~licaJo

qu:~nto os ··prol.n":" ~is Us" d.s C<.ln1iS·
t.:.,.> d.1 tJrd(•m S<..:ial ..-om o projeto
S'.Jt:~ t , \l: ;i ;· o avr .:~ er.!ado ont ~ m .
c :l ~ ; 7 a (~t.:~t• ili•bdc no emprego

Ao
no
~ ~ ~: t&J c,1 pn; jelü, para tentar atrair os
,- o~ <!e .. ,,.,.xlcrados" e "conservadores··. o rel11tor deixou dc:;contcntcs
não ap.:nas os constituintes afinados
com 11s propostas de esquerda .. m<l.S
também os próprios "conserva~

rcs". que i~L~istem em elimin..'\-la do
texto consti11ucional.
O antrprp jeto aprovado na Subcomissão dos Direitos dos Trab.~lhado
rcs e Scn!idores Públicos previa a
cstahilidüde no emprego, salvo nos
contrai().-; de experiê-ncia pelo prazo
de novenl<l dias ou casos de falta
eravc co:hprovado.~ jt:dici::Jimcnte.
No sulo!': titutivo, Gabriel csLi:belece a
"garantia 1 do din!ito ao tral);1lho
medi:wtc relaç<io de emprego está·
vel" . . roas det(•rrnina quatro exceções·: coutbto a · termo, casos de falla
j;ravc comprovada jutlicialmt,nte,
cont.ratos l.lc expcricn<:ia com praza;
dcfiuiuos b ocorr<'ncia de "Cato econõmico in\raus!JOnlvel, t&:nico ou de
infortúnio~ da empresa", sujeito a
comprovação judicial.
"A prop<Y.;ta do relator representa
um grnnrlc recuo em relação ao
antcprujclo aprovado na subcomissão". afirma o deputado Aur,uslo
Carvalho IPCB-DF>. de esquerda,
um dos 11~ da ala "progressista"

I

I

da comissão. Visivelmente irritado, o
Aur,u.~to Carvalho c Domingos l..e<r
deputado Domingos Leonelli nclli alinham outras criticus ao
IPMDB·BAI, de eSCJIII>rda, via no relatório de Almir Gahrit!l. A alimensubstitutivo urna "traição" aus cn- wç:'io gratuit<~ ao trabalhador, o
tendimentos m;mtidos entre Gabriel reajuste merL~al de salário, a não
c os constituintes de esquerda da • incidência de pres.:riçào dos direitos
Ordem Social na última semana.
do trabalhador nos contratos com as
O deputado Max Hoscnmann empresas, itssim como aposentado<PMDB-PIO, de centro, um dos ria com rcmuneraçiio igual à da
articuladorcs do gn1po "conserva· ulivid••de aos trinl<l une).'; p;.ora o
dor", tamiX!m reagiu ncg;ltivamente homem c 25 (J<Ir.1 a mult:er foram
l:O relattuio de Gabriel. "Essa pro- eliminados do texto sub:;titulivo. Dois
posta é inviável para o pais", 11rgu- pontos considerados import.:mtes, pomenta Rosenmann, que pretende rém, Curam preservados: jomada de
apresentar 1U11a sl!rie de emendas trabalho de 40 horas e d:reito de
rcstrinf~in<lo o capítulo dos direitos
greve.
dos trabaltwdon'S. Uma de suas
propostas é a eliminaçlio da cswbili- . O projeto prevê ainda a extinção do
dade no emprq~o. criando em seu FGTS e do PIS/PASEP, cujos rt.ocurlugar a figura ·da indenização ao sos passam a interligar um Fundo de
trabalhador despedido com incidên- Seguridade Social, com administracia de multa proporcionalmente pro- ção do governo, patrões e empregagressiva em relação ao tempo de dos. Ele será responsável pelo cusserviço, com a manutenção do J:i'GTS. teio do scguw-desemprego e permiti"A estabilidade pura e slmples vai rã aos trabalhadores participações .
inibir a geração de empregos". no l'ucro da~; empresas.
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Sarney filho: ecológico com apoio paterno. Feldmann : atencão atômica

11l11e
~~.l. .

Feldman e Sar~ey
. · O interesse pelil questão eco-lógica demonstrada pelo deputado Sarney Filho t PFL-M A I
vem rPcelH'ndo aprovar;·JO d<'
seu pai. o prcsid(·ntt• .tose Sar .nev. Em aurlii'ncia conc<'r1ida
·no.Palacio do l'lan;olln a<' r!• ' PU ·
tado ~-ahio 1-'<'ldm~n t 1'!\lllll·
SPI. conh<'Cido por sua milot;·on cia ecolo~ica. o pres id ent<: Sar; ney ch<'~Ou a sugerir ur:- traha ·
· lho em conjunto dos dvi s dt•putados em defesa do meio ambiente .
A sug<'stão foi an•ita. e os dois
parlamentar<'s ti'm trocado im pressões sobr<' suas n•spf.'cliva s
' propostas e ern<'nda s aprest•n . tada s na Ass<>mhl éi a Nacional
Constitu i nte . A qut·sl:io amhit·n ·
talista t<'l11 crrsei rtr: dt•ntro do
Congresso: trndo t'l11 \'ista 11 au mcn.t o dr parlarnenlar('s const i ·
tulntes clispostos a defender ti' ·
" mas C!'ologocos na Comi ss ;io ti<'
Slstem:•tizat·;io 1' . po ster ior ·
. .mente crn plena rio. asst·~ur;o
· f'a!Jio Feldman .
M as. _p u_r._a ..uma .~fP-t-i.v-a -\'-i t-oría -

- ·- - - - - --- - -

- --- d ~C oJor.i~t:a s St' fa7.

ru·c.·pss;·,.

ria uma part i•·ipaç~o n·al óa
popuf ;H: âo na "' rtiscu=--:o:ôt•s Par~t
lss.o . j;1 cnnH·eou :'l lr ~il •alh ; tr ~ ~
F'rC'nt e ~ :wtnn ~ lf (h' :\•.::"tn t·:cnlo ·
Rh.· a. l ;~n •:; td ;1 oH f!t :t ('11lt " l ~ {~t· JU ·
nho. dia Mundial <lo ~!<-in ,\ tn ·
bH·ntr . O nl>jPII\'O <la Fn•ut,. ,.
proporrionar a l<>rl11 :trao U<'
lobb)'CS dt• rcolo~:btas p:ora
orf'sslonar os t·onsllluinles.

N ~ npini{tn do deputado Sa r nn' Filho . a prro!'upa (':'oo com
rPI ; ~<.:5n

aos

;Jspc~o:ios

que en\"ul·

\'f•m ;:1 prnhl<·m:J!it:a dc pn•ser ·
\'ilt·jo <l ii n;,turez ;o ja d<'ixou de
s1•r lim i t i!da a u m <J eltlc in it· lt~ <·
tual. "1-' ('lizrnentc ". corno dt>S·
fil<'nu . um:> .no,·~ r:ons cicnr ia
l'OllH'('~I

a St't" (.' 011S lfUldil

~

par·

lir rio rnontl'nto ern que aoupla
ranoaóa <11' pnpulilt'it O ~c deu
!'onta dr que ' "' :t ~r c c1ir a natu·
rrz a. :~gridt•-se a si proprio " .

est i mular o dcsen\'olvimcnto e
a dofu s5u dt• tecnologias nacion~ i s qu e as ~e guren1 o uso racio·
nal dos rrcur~o s naturais" . No
par~gr:~lo Sl'gundo do artigo ,
--ser:'w pun i cta s. na forma da
ler. a C' Xplorat·ã o predatória dos
re c ur ~os naturais e a poluit·ão
amlm•nt ai r o predador c o poluidor ot•rig:om-sc a rC'cuocrar o
mrin arnhof.'ntl' c indenizar os
danos causados".

O d eputado rnaranhcn5C' just'i Dr tns:6ri(·o polltlefl Ooft•rrnlk~ sua pn•posta j~ que para
tf'. os tlnJ~ p:..rlarnC"nt:ar('!'. no
t~ l c. "e an s u stf' nl ~tve. J o dcsenvol·
<' lll ;m1o . tem l'm comum 0 r~110
v'unl•ilto econúJliico qu<.' ~er:J a
d<' sen: m JOVt:•ns r 1 n~f'rcs sa dll~ L.i P;.!r .:Hl~tl..' [w (J~t qualid.:.~de a rn0 ~1 t!t' f' '!-'; 1 do ln {'lO ;-unhit·ntr .
bil~ tH:tl· .-\tt a 1:t <'Jn su~ opinião .
t-'ahon 1 ·an<litl:doll-~f.' pa ra a a rx plur:tt·:'oo predatoria dos rc c;.:clw"I\'JfO("fllt
t·ur~o:' n;llur~Js c a poluição
l"onstilum;.t,•.
par; 1 h-\' ar a rn·nll· su ~ luta twla
tlr<'JtHi ic ;trn a sJ ucle.d:J popula !•cnhH!J ;!_ qu 1• J ~t \'Jnha m ~ nllen · (.·jo t.' :ut-.t~lln os ecosistemas.
do 1·omo rnillt:Jnt(' dr grupos qUf' tn:u~ C('tiu ou mais t:trde
C't·o ioi.! H·os t·Jn s:"ul P;IUio . s~ar ..tpr t ·~~ ·Jll ~tr[to rondil.:õ c~ dt•:'(arÍI'y Filho . po r ~ 1 r; 1 1-r 7 . \'t'lll ''" ,.,>r:ll·<·í.' as propro J s atividades
um ;t S:ttntli:J p nl ltit':L ma~ nPrn t.'\: o nútnic~ts ·· .
_ __
.Jlnr i>So lt·m <!Pi~-''tli!. d t: e.rot.wn~ - - -\- ·qooe;; r:Yf'! ll'fl' li'ã r- ta mtH'm
r:rnH"'ilt>lfoli'l: í S i> ;tro 1a zC' r otprn- -lt'nt ~lib :11·.-n !f.l~ pr{' c"H'lUl~t\.'nrs
\':tr :-: u :t:-= propt t:--la ~ dentro dn fi, , d• ·p u ::lllf• ·'·u· J H· ~· Frlho Asc · ora.!rt ' ~~ ~~ - no q!H' Cl li" r f'~ p(•ito a
~ J iil cntJlt) F : il~tu Ft•l o man . Sar qlH' :-.I:ú) arnhtl'nl:llt~·da .
ll t'Y t-' tl"lld :qtrc•..:t·ntou' propn...;ta
·:w .. ,.,11 !dn r1•· :--•· p ro 1!11f a Lthrt·
l ' m;l rlP SS;IS rrop!l!-'1.1~ . S~lr· ( '.'~ . H I de· :1rtd ;l!o s l ll'l H·n:-.· nullt'Y F1lhn n ·;qJ rf' :-: r·nl:i ·na ( 'om•· cf, • . trt ·~ Dt· ;H:ordo <·.nm Sarnev
'riltllll!t· . qiJ t· IL\i:l :-:ol trt' " O lff' ·
~ - ll lu l . ;t:-- JlO!--H." ÚPS mtc-rnal'iÕ·
\'t•r dt· Indu :-- t' dn f·~ :-. l a do prornori. !!:-; ;,rlnt :H f ~ IS ·cH•Jo Brasil l(~m
\ ' t•f :1 JH"t ' ' ' 'J"\' ; It,,';l! l f' rt't"tiPf'fil ·
t!t·rnonsrr:ad,, cJU(' n povo hrasi·
r :·,n dn llll'ln ;Ul!lllf· OI(' " . !\ a pru·
'''lrn dP ~; q)ro\· ~ a corrtda arma·
posta ... ,·a bf.' ao l'otler Pullllco mt'fltiSt41' '
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Verde§ 1rna CortStituinte
Nos anos do «milagre econômico», início
da década de 1070, as autoridades brasi·
leiras, com o respaldo do Itamarati, desen·
volviam uma tese muito própria àqueles
tempos: os perigos da poluição, os alertas
em defesa do meio ambiente, eram táticas
dos países desenvolvidos para impedir a in·
dustrializnçiio dos países em deaenvolvi·
mento. Os ricos alegavam que as indústrias
poluíam e assim inibiam o crescimento e a
concorrência dos póbres.
Felizmente, nos últimos anos o Brnsil
rompeu com raciocínios simplistas e irres·
ponsáveis como este e passou a olhar com
mais atenção à grave questiio do meio
ambiente. Embora ainda falte rn~ita coisa a
ser feita, são grandes os avenças observndos
e, o que é mais importante. a população hoje
tem uma consciência ecológica mais
enraizada.
No início, ecologia era conside~ada tema
para hippies. cabeludos de àiversos matizes
que importavam idéias da Europa desenvol·
vida. · Aos poucos. porém, organizações
ecológicas e conservacionistas foram se or·
ganizando e ampliando seu raio de ação. O
próprio governo criou a S ccretaria Especial
do Meio Ambiente, carente de meios e ver·
bas. mas eficaz em muitos momentos.
Assim, hoje a poluição é vista como um
mal a ser combatido, -e não como uma con·
sequência inevitável do pro~esso. A ab:-angência do terna é imensP.. pois defende a
ecologia. ainda que com diferentes visões e
perspectivas, quem se preocupa em estudar

e pesquisar cientificamente (como. aliás, o
excelente grupo que trabnlha na Universidade de Brasília) e quem combate as
usinas nucleares, quem pertence a uma organizaçl!o conservacionista e quem tenta organizar o Partido Verde.
Diante disso, é positivo que a ecologia
chegue ao Congresso Nacional e à Cons·tituinte, através da estruturação de uma
«frente verde» suprnpartidaria. como
pretendt> o único deputado eleito com bandeiras exclusivamente ecológicas, Fi:h:o
Feldman, do PMDB paulista. Esta «t:reílt'e
verde» pode ser a detonadora de uma consci~ncia ecológica mais firme entre os pnrlamentfU'('S. trabalhando para que a futura
Constituinte e as leis que a ela se .s eguirão
sejam impregnadas de dispositivos que
preservem a vida e o meio ambiente.
A «rrente verde», substituindo as divergências pRrtidárias pela convergência dos
interesses comun.s de todos os que defendem
a causa ecológica, pode exercer um papel
fund.a mental, o de provocar o debate ·sobre
todas estas questões. Agora as ronóições
para isto são muito melhores do que as existentes qus.ndo o ex-deputado paulista José
'R oberto de Faria Lima, que era da extinta
Arena, tanto fez que conseguiu implantar na
Câmera uma comissão especial p&ra ~stuàar
a poluição. Na época, Faria Lima trabalhava
praticamente sozinho e ainda enrrentava a
ironia de alguns colegas, como o deputado
Ulysses Guimarães, que o alertou de que
«poluição não da voto•>. Hoje, já pode dar.

JORNAL DO BRASIL
JOnNAL DO llRASIL

''Verdes~' fazen1
- Pau-brnsil será
símbolo em ato
de advertência
Deburah llcrlinck

alerta à Constitui11te

A primeira dif1cultl:td~ dos l't'rdr
foi nph;:H qu~ ml'it> ~mbi,·ntc n:io t !.J
cuid.H d,· pl.mta . O a'wnlo acabou
pH)\'Ocando f'lk;mH:a. quJndo 3 Subcomlssj,J dt· ~kio Am~tl'lll~ aprovou um
tc.\to proibmdo não sô 3 imtal.lçào de
u ~1r. as nuckares como tambcm a im·
ponaç:io. la\lricaçào é transpone de
artdJt,>s brlicos nucleares. A rcaç:io
d.:>s milit:tr,·s. do cnn-r no e das industrias de a;mamcritos foi imediata. O
Jrtico f,,i dcrrotaJo na Com1ssão de
StSter:mizaç:io. O relator Bernardo C2t>ral resol\c u o prot>Jema tra r.slerindo
para a Cnião a competência de legislar
wbre o J»~nto .

rasnia - l\o dia ~I d~ ~etembro.
Dia da IÍ.rYorc . erok>ci~t~s. cnti·
daj~s hpda~ ;l cirnna e sunpatiZJnt~S
da cau~a \'CTJ,· se rru~i~ào num ato
p~~h.:-o na pona do Congresso :\artonal. Eies ,-ão planm uma :irvorc rara
• -o pau -bras1l- e lazer um ale na aos
co~~:auintes: se a t-~!ura Cana não
... garan:tr·. a~ora. ~preservação do me10
amt-:er:te. o Brasil cerre o risco de se.
Avícolas - l\a Comissão de
. auto-exterminar.
Sistematização. a questão das usinas
A assustadora previsão do consti- está resol1·ida. mas os 1-erdesprometem
• !!;ir. te 1-erdr dcp~:tad o Fabio Feldman barulho: os mo,imentos ecolócic05 ~ 
• •. (P~lDB · SP). não C'O õi\'enccu 05 pohti· tão orfanizando caravanas pãra. nas
ces a acabar com as ~s ina s nucl~ ares I'Otaçôes finais da Constituinte. defender a emenda ropular com 68 mil
- pri::,:;-31 bandeira dos ecolopstas assin~turas cont ra a instalação das usi·
-- 1:1a; r.:>ntou p0nto pa~a :::1p0nantc vitó·
.. ria do movimento o !Jto de que. pela n~s. ~la~ náo h:i comcnso na "frente
• p :-~ ::-:eira vez. o pais tt;á na Constitui- Verde Suprepartidaria", organizada
ção u:n capitulo especif1co sobre o as- por fcldman e. se~undo ele . integrad2
por mais de 60 constituintes. Alguns
·sc: ro.

B

." .
Por enquanto, tuna VItOria

Apesar da desinforo.ução. o capítulo 10:>re o meio amr>!ente. provado
p:-:~ i ro na Comi>sjc> da Ordem Som!
e ó~Nis condcnsadc> na Comiss3o de
St;:~~.atizaç~o. foi um dos mais propt~s:s~as. ~a Sis!em3ÜZJção. muitos
a;<,rJ5.. como o das usinas nucleares e
fa ~~~;açâo e transpone de J:mamentos ..
cai:-?.::1. Restou. ent:et3n!O. o que os
-- a>..~: ~ntalistas ronsideram u:na ~rande
\'ito~:2: a caracterua;So da degr~dação
d~ T:!eio ambiente ct'r.-.o cnme ecológ.iro e a obrieatoried ad~ de estudo prévio
do m:pa<tÕ ambi,mal sobre obras que
p~;s.::.:n alterar o meiv a;r.t>iente.
~a medida em q~e prc>ss.e~uem os
de:-.:.:es na Siste;:-::t::n;:io. o texto inic:< ' ,·ai perdendo a:-::~\'S. rons1derados
r..c:t::a para leis (l;J::.::.::;. O primeiro
r:,•:ew do relat or !3t:r;:a:Ju Cabral.
p::>: exer.1plo . pr l'il•iJ 3 ((lhrança de
tr : ~~:,,s das entida:lcs deJ1CJdas 3 defeé ~s rtcurso~ r.:\~u;:!i) r du meio
a::-.~ :c ~tc. e con,idc:J\J dolo;\'S os cri-

s.a

r.l~'i C\'nlrJ o mt' I'J ar.:~:~"'~i;;' que pío\·od;,nos à s;,ujc ~.L:cana.

c~; s.e:n

Agrotóxicos -O ultimo rrojeD d~ CJbral. q~,· a::.J;; em ;e ~J v
d ....:.,__i !J0. U.:\t'd .lJ,,u: c te xto l.'l.tN~
r::.:_- ;-'I.' h' pUf"'l G. .' ,,::-.. t.;;"~r J,J~t' f{; . ~. ~.J
f;': ·~·_;.- : iJ '' lh: f(L: l.') . . ).
('I
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Amazônica. a Mata Atl:intica. o Pantanal r a Zona Costeira são patiimônio
nacional. e sua utilização só pode ser
feit a em condições que garantam a
p~eser,.açáo das riquezas \'egetal c

animal.
- Será a primeira vez que um pa!;
da d;:r.ensão do Brasil terá normas em
relação ao meio ambiente na ConstitU!·
ç~o -diz Feldman . ao falar da vitória
d0s ambientalistas sobre poderosos lob
bies na Constituinte. como os das em·
pre i :~iras. indústrias quimicas (especialnente as fabricante s de acrotóxi·
cos). militares e indumias de armameraos.

Crimes - As empreiteiras e
cons::-.:toras. por exemplo . no caso das
F~~.Jes obras. terão seus rrojctos sob o
crivo dos estudos sobr~ irr.paC1o ambiental. A!Cm disso . cüm a movação do
crime ecológico. as empresas que d~s·
pe_1arcm produtos q~i!l11Cl'S em rie>S .
ca u;:indo poluição de aliment05. serãu
rcsro~sab lhz~das cnminalmente.
Os aJ,er.ários dos ambientalistas
arfu:nemam que uma e~J~t· rada prot e·
ç:i•.' ar:1hi~nta l im~dc o de>t·nvol\"1mc:.tu do ;nis. Para rrovar que "a
pol:..;!\5(.1 Jn me10 J m~il'nl t' c a tkvasla·
ç;io dt•\ r.·cu~"''s r.atur:m t:' que ~na:;; o
at:w-cxtermi:lil' cok\1\0 c a mult:rlic~
ç:\o da ntl>é:rta", Frklm:tn promo,eu
durJntc <)I deha tcs da Cornt,,;io da
O:~cm S\>C1al um "l••ur cwk•pro",
k' a:;do várhr; wnstituintes ao Panta·
r.JI. a Cuh:1t:H> t' a" Li'l~: ;t~• nu~.· k:n:.'~ de
,\n~ :;l dos Hc1s riU) . A \'l " f<'tn dt' l
dl.."j'i.lt:hin"!. n:t t:por.1. Clthll U ("\~lt·ma:a
e f~.•1 d:. l:tl.;d;t Jr '' tun,f!Hl ..• n~:1-:, FdJ.
r.t.til !' - lf~nll' que pwJ~I.iu rnultaJ,,~ .

acham que as usinas devem ser proibida; para fim béhc05. mas não· podem
ser dl>pcr.>Jdas como opç;io energética.
n:as Fcldman t radical: .. A unica Ultna
nuclear segura é a que não foi construida" .
feldman qucixa·St da falta de in·
formação sobre problemas de meio ambiente na Constituinte. mas a confusão,
do ladn de fora . também é frequente . A
L'n1jo Brasileira da Avicultura (ABA),
por exemplo. achou que o deputado,
sendo um "constituinte \'crde". era
s1mpauzante do comércio de anima~ c
enviou a de um telegrama . na Stmana
passada. pedindo que. "como membro
da bancada a1icola". delendesSt junto
ao go.-erno uma política de preços e
abastecimento de aves para o país.
A deputada ~iaria Abadia. 2' \icepresidente da Subcomissão do Me10
Ambiente, foi com·idada há um ~
para jantar na casa de um político do
Amazonas. Diante de uma sucule:11a
tart,Jrueadae ao lado de vari05 cor.,·idados constituintes. ela recusou-se a comer. argumentando: "Gente. eu passo
o dia defendendo bicho. como é que à
noite eu vou comer tanaruga?"

PV pensa em lançar
Ruth em São Paulo
SAO PAULo- As p05sibilidades
de a atriz e .deputada estadual do
P~IDB Ruth Escobar vir a ser candidata à Prefeitura de São Paulo pelo Parli·
do Verde começaram a se desenhu.
Isto porque a nova direção eleita ontem
do panido ecologim no e~tado é LHoráwl a uma romp05ição com a atnz
para ter alguma chance na eleição do
ano que vem.
O primeiro congresso paulista do
Partido Verde encerrou-se onter:t na
capital com a ronfraternização das duas
chaíJ2S que disputaram a direção regional pron~ria c contou com a pamc;pação das estre!Js nacionais da a~renla
ção - o escritor Fernando Ga\le1:a. o
jornalista Alfredo Sirki~ e o dertHado
estadual do Rio de Janeiro Carl~ .\ hnc
(PT) . O novo prcsidcutc re~ior'd do
partido, Mário lnnoccntini. se romrromcteu a ddender as bandeiras nauonais dos ccolocistas e· a trabalhar pela
organização dà a!=rcmiaçáo no emJo.
Mine. assim como Snkis. a;;-r,· J1ta
que o futuro do Par11do Vcrd~ t~tá
juqamcntc no caráter <k no,ida.k que
a orpniução cun~i~a aprescmJr na
defesa d1icrcnciada <lJs band~lrJ.» que
outhlS panidos tam\lcm us.1m . "7'vs
nlo lcrcm<.'S nem tt.· m,l~ nt.·nhum r-~ !lt t
co r:,i,>ki ~ICO c n~nhum mar J;a em
nP"~s fil~1ras". dh...: Su~is. Ccr:J J~
K\1", d,~ nuv(l<; fili:td<>s do.' Pan1J,, \'crdc t·m S:to 1':1ulo nj,, pt:rt<·n.:t.l~l. ~té
ent:h>. a n~nhur.1a orpnil.1 Ç~lo r-::.:1.-a.
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Você quer dar uma força à
proteção do meio ambiente na
Constituição? Então escreva

meio q11ilo de emendas a serem incltlfdas em outras
comiSJães (como Matlria Tributária, Deveres do
Cidadão, Direitos dos Trabalhadores, Direitos e
Garantias lndil'iduai.<, Forças Armadas. etc.) ·
todas em defesa do Jl.feio Ambiente.
_J!Egomi r_M_a_r_ql!.lli_
Eu nw tentar res11mir e "trad11:ír" esu capCIIllo que em breve poderã fazer parte, ou ndo, da
ti ,...., gmre qut stnle atração muito grande por próxima Con .1tituição brasileira .
iJ "fa:er história". Algo como "eu esti•·e no en-~·.. É uma claro e direta deterro de Tancredo Ne•·es ",ou "eu fui subsecutário
'
·
cloração de princfpios):
1
do tercriro-secrr.tário do Gabinete Cil·il do gol'l!mo
---~ ' · "Todos têm direito a
Can·afho Pinro ". Agora, entre um regime militar t um meio ambiente sadio e tcolo11icamente equilioutro. esr.mw.l tendo a chona ele "faur a Histó- brado, cortsidcrado patrimônio ptíblico para u.<U·
ria". Ou uja, ta uma participação na elaboroçtlo fruto das presentes e futuras gerações, cuja proteJ
da n<H·a Constituição brasileira. Essa chance foi ção é dever do poder público e da coletil•idade " .
dada (pela Históritl). A maioria de n6s não tstã Estã tudo af: iemos direito a um meio ambiente
· r:em a( pro essaJ coisa.t. Ma.1. para outro.!, qual- sadio '· também, a obrigaç<lo de deixã-lo como
. quer chance de tomar a •·ida melhor dn·e ser a pro- lrerança para a próxima geração. O parágrafo
! •·fitada.
•
único deste arti11o diz q11e o go1•erno e "qualquer do
.
A AsstmbUia Cmistituinte. para tratar dos po•·o " podem acusar alguém dt estar poluindo ou
dil'crsos assu11to.< sobre os quais precisa legislar, ·dcsequilibra111fo o meio ambiente.
· dil'iJiu -.<e rm di•·crsas comiHões. As comi.1.<1ies.
- ·
--]
lmportante : atentar
~
contra a nat11reza pa.tsa
por .<ua H:, tamh<'m estão divididas em .IUbcomis' sõe.! . A qiU·.wio do Meio Ambiente di< rr.spt'iro a [
_____ --::.._
a srr um crime. inclllsitodos os seres •·i•·os . inclusi•·r deputado.< e senado- ve para o llo•·erno qr1e se omite. Hoje, por mais
re.l. Ma.< foi rd();ado a wna ".<ubcomiuão de gra••e que srja run ato contra a natureza, seu a11tor
S111ide. U);urid.~tl•: e meio ambiente", qut t parte poderd li••rar-se com uma mrllta, pois não é crime,
integrante da Comissão da Ordem Social. Meio mas contravenção. O parãgrafo I diz que se esse
Ambie,11e merecia sozinho uma comiss<lo, mas tu- crime afetar agrupamentos humanos "expressivos" .1ert! con.1iduado "genocldiu ", com agrOI'O·
do /:>em.
Se ••vre •·orou r10 tinico depurado ecológico mento da pena. O parágrafo 2 condena o poluidor
dt.!lll Constituir.te. F,lbio F~ldnwn, é bom saber a indeniwr e reparar par danos ao meio ambie.nte e
·
que ele cstã dando duro. A IIm de trabalhar para o ds pessoas.
SÍ<'nismo in:rrnadnal. para as multinaciunais da
-~·:"-:--·3
·
Institui a responsabili. r. '
' da de do poder público
química prsada, para o Partido Comunista Brasilclfo r para unw gangue intrmacianal de contra--~- ..-....... ·
- 011 seja, do governo:
bar.dist<H de buro-cnr-dc-ro.w (da qual Clltaml>ém I) prcsavar IH di1·ersvs sistema.! dr nlllnutmção da
faço partr. S<'J:Ur:.lo as inoí•'t'i< fofocas que correm vida; :?) l'i!<illr a qualic/.Jdr <in nrtio ambier1te r da
P' ~ ' lltl . r,·t. !,,~ , J'I I'H'fll'\'r.JI so:.ittlft) lJ " r np(tr~l ll ..
.w tídt· ptiblirn; Jl comhntcr a dl'~o:mdt~çllo mnbint·
tal; -1) J(arantir o equilíbrio ec:olô!(ico 110 e.tpariSiiO
.~o .11 ' f .\L ·io :\~tih :._. n:c l'lJrt' a Constítuinte~.Aifm de
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da ocupaçifo humana (urbana e rural); 5) garantir
que todos possam ter actsso "pleno e gratuito" ds
informações de carãter ambiental; 6) promover a
educação ambie11tal da população em geral; 7)
definir espaços que necessitam de proteção especial
- como os santudrios l'cológicos; 8) exigir que
qualquer grande projeto de engenharia (uma fe"ovia, uma represa) seja precedido de estudo para que
se verifique que impacto o projeto em questão vai
ter sobre a natureza; 9) instituir estimulas fiscais
(tipo Lei Sarney) a quem proteja a natureza; 10)
recupl'rar tlrt'as det?radadas; TI) promover o desen·
volvimtntn "cientifico e tecnológico" •·i .tando d
proteçclo ao meio ambiente; 12) protegeras animais
de todo o território nacional contra a "cmeldadt t
condições inaceitá••eis de txistência"; /3) controlar
com rigor a llfilizaçlio de substLlncias que afetem a
saúde p1íblico e o meio ambiente"; 14) defender o
litoral e permitir a continuidade da vida marinha; e
15) fiscclltar as expcrUnclas com material genitlco, el'itando alterações indesejdl'eis (como os
chimpanzés llumar.6ides sobre os quais comenta·
mos na semana passada).
[ - -,--- -·;···-- · · --~-

Estabeleet medidas de
prottçclo tspecial ~ara a
·
.
............ ~ flortsta amazõmca, a
mata atldntica, o Pantanal e a zona Costeira,
· atra•·h da flscali=oção do Congresso.
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Libera a Unido, o Esta•'
·
do e os municfpios para
•..-.....~ •·· proteger, cada um d sua
maneira, o ambiente e o.s ree~~rsos naturais. A ldlia
é que cada poder preenclla a lacuna deixada ptlo
011/ro.

---]
[ --·---·.1. . ·

Estende ds Forças Ar·
modas a re.•pPnsabilidtl<lt de utunr e111 defesa
dos "rrcursos rwwrais", a pedido do s.·nctdo.
..

't

Esta legislaçdo, se apro•·ada na Integra. colocaria o Brasil na vanguargd do mundo em mattria
de legislação ecológica. Já foi apro•·ada pela subcomissão de Saúde, Seguridade t Meio Am/>ierrte
quase na íntegra, sofreu dois cortes, o coru de dois
artigos que nos le•·ariam ds fronuiras da utopia.
Um desus artigos cortad0.1 proibia a "inHalaçào e
funcionamento de reatores nucleares. exceto para
finalidades científicas. O outro proibia a "impurta·
ção. pesquisa. fabricação. arma:enamenro e tra,uporte de artefmos bélicos nucleare.1 " ern todo território nacional.

Agora, o capitulo (Stm os dois artigos antirrucleares) •·ai enfrentar os cortes da Comissco da
Ordtm Social, da qual fa;, paru. O que sobrar
del'crã ser massacrado pela Asumbllia Consti·
tiiÍntecomo um todo. Lã tstarc1o. il''"hando muito
btm, rt'prtstntantcs de todas c.s forças q'ue estariam enquadradas por essa legislação. Lã estarão
os homens da indtístrio poluente. os caçadores. os
laborataristas tortt1radores de animais. os grandes
grupos econômicos que pretendtm dnorar a Amatônia de uma vez. os bruxos .ti11istros que estão
contruindo a bomba-A •·rrde-amarelo.
Do nosso lado, apenas um punhado de deputa·
dos e senadores, grupos de \'oluntários qu' se dtslocaram a Brosllia, e cartas. telegramas e abaixoassinados.
·
. Qr1er dar uma força d prottçilo do meio ambiente na no•·a Constituição brasileira? Escrtl'a
carta ou telegrama apoiando a incluJào inttgral do
capitulo do Meio Ambitnlt na no•·a Car1a rinduin·
do os artigos antinuclearr.<). Ndo ttll'fone- esrrt·
\'O para o gabinete do dtp:lfado Fdbio Feldmann,
de onde sua carta se rã '" \'iada ao presidente do
Comissdo da Ordem Social da Constituinte. Deixt
claro qut voei quer o md~imo dt proteçilo ao.\feio
Ambiente e a as animais na próxima Constituição.
O endereço:
Gabinete do Drputado F,lbio Feldmann
C'?nr.:rrJ.<o Nacional
70160- Brn,ilia- [)f"
l)õõõ..;;;;-Mc=;~~fl~c"Jc..

d., coo~ r r\o 2

03 de setembro de 1987.
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Substitutivo de
_Cabral incorpora
teses ecológicas .
Oo enviado especial o Brasília

O pequeno mas bem articulado
grupo de ambi<!nlalistas no Congresso constituinte -n2o mais que vinte
deputados- tem raziiP.s de sobra
.para permanecer satisfeito, caso a
futura Constituição incorpo:-e os dispositivos presentes no ·s ubstitutivo do
relator Bernardo CabraL De fato, a
defesa do meio ambiente é um dos
nove princípios em que se funda a
Ordem Econômica, e o meio ambien. te · mereceu todo o capitulo sexto da
Ordem Social. prevendo, .por exemplo, a preservação "e a diversidade
do patrimônio genético do pais"
(fauna e floral, e ainda introduzindo ·
11 figura do crime .ecológico.
Deputados como Maria de Lourdes
Abadia <PFL-DF'), 42, centro-direita,
defensora do Pantanal, Raimundo
Bezerra <PMDB-CE l, 50, centro,
adversário do uso do mercúrio em
. garimpos, VHor Buaiz <PT-ESl, 44,
esquerda, participante de movimentos pela preservação da Floresta
Atlântica, c Fábio Feldman
' <PliiDI3-SPl. 32. centro-esquerda,
conseguiram provocar o desejado
barulho, já entre abril e maio.
quando trabalhavam na subcomissão
que tratou do tcma . Promoveram
audiências públicas em Mato Grosso
e São Paulo. tiveram relativo sucesso
no prosrlitismo com que enfrentaram
os "lobbies " das mineradoras e
agrotóxicos, e . em seguida, na Comissão de Ordem -- sOCial, ,tiveram
suas sugestões integralmente acei tas.
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No dia Mundial do Meio Ambiente, prometem defender posições dos ecologistas na Constituinte
FIIGfNIO NOVA F-~

' ' p r •·:: l<lt•nlt' cln P"DB. Ulys·
:- ... _
.. 1 ;l;lr:J,I r : w:' . e n IICJ~or do p;1r ·
: ! · ~ ' ' 1~ : 1 l'on;o:tllllullt •. ;'\l~•rlo
~nltd i H'l i.: Jr~nn · st•

\ iJ .!' .

Co·

ont(·m

c · ·:~

:1 l u~ :·• .:'•:-:' J.:rupns t·< · nJu~i ·
c··,, pe l.t pn · ..;•: n ·; u.:~·w !l:l naturt•·
.• ' : 11 .H ilfi ':-.! .11.::•n dns p•·1rln·
rt : ~": li ,II"! 'S

O(_'J•f[" ('U

cfUI"~lll(('

OS

~'! ·.· ~ ·o~;i'~

:-:.•,bre o CétplfUin do
.\ :t· ., :\ m! , Jf•ntc no (lnteprojcto
,. _, ' t , n;-;'tltHn:·-~- nutn:t homena·

c:•· , ·'" l>ia .\luntltal rtn i\lcln
.-\ : : :~ ; 1; ·P l P

' rJt·t•· :.;:J <:hr-g,,u .:1

r:··:-

.surprt•Cfl·

que ap.ora eles n~n e~tllo sozl ·
nhns naltJt.1 contra ah:uns c-ons·
lllulntt•s lnlcrt•ssat1ns t•rn r!'ll·
rnr o <:Hpttulr• sohte o nH.• io am·
blente (In prnj.,ln rta Cnnslltulçâo . O pr<>prln presl dr.nle da
Cnnslilu l nle. rlt•pulado Ulyssl's
GuJruar:I{~S. c1efendC'u a p!'nna·
ni'ncla cln capolulo nn Conslltul·
c~o e atlrmnu que n!ln me<llrtl
esforçns para que Isso se con·
cr.,llt.e .
Duranlc n reunl:ln nu atulllti·
rio Nereu Hnrnos . c'l:t C:lrn:tru

i·' n·st·nlf.'S . rn~: n1hrns de · Federal. ceologi~l :.ts e antoi'ICti'l• .. ; ;, :;,/! ~ ·:, arnhu.•nrallst:IS. pt:J·a
dcs cJt) :-;<.•tor ttnlhlt.'ntal cxpu~c·
ram ~uas opiniões sobre cada
: ;. ::::t•J r: • t•m qu<• fn\ l>rtlf<'ri<ta . O
Item ffn capttulo sub r<! n1clo anl·
~ ·!.: :< ;1 <t ~"• r
~~ a r I o
C o v as
blt'niC' .
l' ·~t ; lfi) Tl~c:c-u ·!H'. incluslv~. n
Eles drrnnn~lrar:un 11."10 est.ar
•!· ·>·: :1 :,--r pt·~ ;' n : dtTl l ' flft• a (IUPS·
rlc t()(IO satlsfl'llo <·nn1 n artiJ:!n
r .. · dto n11 ·1 •• :~rnh1r ··rllt ~ flt·ntrn r1a
11:-0

<" -- ~ ; ..::: : :u < :1: t:'
l, ;; ~ · ; •: .l·. h·

P ; tra l'h' . alul:t de

(' I~U : tltJ ; H!f- ftil!'ô )H"'S·

:-; . .. :- ~· ~ : ; , -f !Jr r: J:II11í'r1tP IH~:nl:l "
r;·. \·:-o::: n ~ ttT\I H f• n!.tl Sua p(lSitilo

:. ;; .. •: ~ • ni j :O . , :'It!.Jd.:, pt'lo (l<•put:uJn

.:· ·· .. 1•:i.•:-:

f ;UI/Tl:tl'tlf•S
t 'Ct d u ;: , ~t :ts

t·,ncluirnn1

4:1. Nt•lr- . cst:. espedfic:ulo que
" n ln :;talacrw c fun c tnnatnentn
de rearorP.s nuc:ll'arrs tll'pctH1f '·

r"o de previa autr)rlza(,.':-w do
ConJ,!ressn Nnclonal . Os t•coiO·
Ris r ns Qtwrtanl urnn pnsh:fw
mnl~

r1t ~ flnlllvn

c n1nn.

por

exemplo . n total prolblc~o de
tais rcntores nucleares .

do Pode r Público nn qUesl [Jo.

De acordo con1 alguns pnrúgra·
tos dn nrllgo' que regul;llncnln o
assunto . cmnpctc no Poder Pll ·
bllcn "prole!!l'r a fauna silves·

de Vâa

rt . ·~ E~ t .lfh•s. al('ln tln n4l\'l'~a
d ·' r .-\ l mrr Ktlnk - o primeiro
hnmt-rn a utravess;tr o Oceano
..\::~·,:uzcn a rf!'mn - . vtln partlcl ·
p:>r c!n 1• Trnvessi:J ele C:~laque
cn l':ttttJ iw l. cujn l:ír~ada scrtl
n~ prn.,irn:J S<' Xt::l · leira. nest11
c.:p:::ol f> ob;elivo d~ r~ompcll·

c.~,-, . t,r~.1rltznri;J pe!~-- , ~ (~Crf~tarla

df' lraJu:-i na. Cnnwrclo t• Turls·
r.-: ·1 _ t• ;JJ·· rt;) r ~i t't•HHinlt1<1de ut:l ·

r;! a r! 4 'n· ::. ~~c1:Jr1<' ne prcsrrvn·
c.'o•' \.!o rt n Cu-1:th.l t' <.!o Pantanal.
~.·:J ;.1 !Jnra e Jnunn v~rn sendo
umtinu~rnentc depredlldos pelo

L

homem.
A p:~rllda serll ns ih:IO. rto cen·
tro dll .coj>ltol. com os compeli·
dores dt'sccndo o rio Culabtl até
a cldnde de Porto Cercado. na
divisa com Maio Grosso do Sul.
Serâo percorridos 2.i 2 Qullúme· ·
trns . durilnlc quatrn dias. numn
média dl lorla de o>4 quilômetros .
Esla prevls~o. nn cnl:>nln. pode·
r~ ser nHer:1dn pcl:>~ condlc·flcs
cllmnllcns . velncltl ;tele tln rio c
nl\·el rias lll(u:ts. conforme ex ·
pile a o coordcnadnr da competi·
ç.,o. Marcelo Oknmura .
Além da prcscrvnçllo do Pan·

__

Ire. vPfftllldn·sc na runna da lei .

prflt)C(IS flUí' CXpnnhillll !J Ct"\ICI ·
dn<le. :to risco de cxllnç[>o. 11
cnptur:• nu cntlvclro parn fins
lucrntlvos. à caça ou 11 pcscn
predntl>rla " .

M

lnnnl. 11 t• Trnvessla prctcnd~
tornar posstvel o conhecimento
d11 flora . dll fauno e dn populo·
çllo rlbelrlnhll em tod11 11 extensão 11 ser pcrcortldn. Permlttrtl.
ntndn . a ldentlttcncllo de pontos
tle apolo par11 futurns expedi·
çl\es no Pantanal. "N~o scrll
prnprlnmcnlc uma c•>mpcllç~o.
mns sim utnn tnrtnil de mostrnr
ti cnmunldndc n lmpnrl.,ncln do
prcscrv .. cê"Jn <.la nnlurczn c tnm·
bem denunciar as dcpredllçl\es
prallcntlas pelo homem" . des·
tnca Oknmura.
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Ran ·tl;Hhlfl" S do cvcntfl, ··o t!n·

contro p :lrfJ dl!balcs m;1n.;a o
Inicio dn moblllznc:'lo dos ecolo·
~:lstas em defesa elo mein ~m·
blcnll' ". Moslra também que
"csl.'io prC'pnrndos par:1 entren·
tnr os lobblcs :tttll<:coll>l!lcns na
Cnnstltulnle".

_

........

Para o deputado F;iblo Felrf·
m:111n (J"f\1DB-SPJ. urn cfo~ nr-

Pan1Enal é desafio para caiaque
C ;Hl 1 11:- :: Js e é'<:O)Ojo(i!'=t.iiS

1

A qucstno da defesa da fauna
Sll\'t:slrc também tol ampln·
mcnle discutida. m;ts houve
consrnso qunnto à compctüncla
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Ao lado de Feldmann e Covas, Ulysses garante aue nao medlrll esforços em favor.da causa conservacoon•sta.
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O ESTADO DE SAO PAULO

16 de junho de 1987

JORNAL DA TARDE

ECaOGI~

------ -· ·-----

Vencem os amiJfcntalistas:

o programa n:~clear está co;;denado.

f-----:
Apesar dos forlt·~ lobb iu mon·
tados na Com issão da Ordem So·
cial para derrubar o~ a\·an<;os no
rapilulo do meio ambiente na no\'a
Comtituição brasileira. o senador
Almir Gabriel CP)!DB-PAl acatou
as cinco emenda~ e um destaque
apresentados peln dl'putado Fábio
Feldmann CP~IDB · Sl'l- o úniro
comtituinte ele ito pcl n~ ambienta·
listas- restallclccendc na integra
o texto fa,·or;hel aos ecologistas.
Por volta das 3 horas da madrugada de ontem. ao fi nal de muitas
negociações e artirulaç oes no pie·
nário de votação da Comissão da
Ordem Social. venceram Fábio
Feldmann e a corrente ambiental ,
contra meia dúzia de parlamenta·
res que insistiam na liberação das
sinas nurle~res . proteção aos po·
luidorcs e defesa da mineração in·
discriminada em terras indígenas
" Foi uma supervitória . Ganha·
mos tudo" - festeja,·a ainda emo·
cionado e cansado pelas noites xr.al
dormidas o deputado paulista. re·
conhecendo quP. todo seu trabalho
valeu a pena e que o texto referen·
te ao meio ambiente ficou ótimo.
Ele creditou a sun vitória à enorme
sen~ibilização mundial das pes·
soas sobre a questão do meio am·
biente - preservação da natureza
e saúde - , que co nsidera supra·
partidária, acima das divergências
políticas e ideoló gicas dos consti ..
tu intes , e também pe:!o temor a tu·
do que é nuclear. E destacou que
is to ficou pro,·ado com a aprovação
integral do cap itulo destinado ao
meio ambiente na nova Constitu ição.
O capítulo con tém 12 artigos . 2
parágrafos. 13 incisos e duas le·
tras , dispondo que o me io ambien·
te ecologicamente equilibrado é
bem de uso comum ao qual todos
têm direito , de,·endo os poderes
públicos e a coletividade protegê·
los para as presente~ e futuras ge·
rações . Em sua de fesa o relator AI·
mir Gabriel justificou no antepro·
jeto en~ i ado ontem à Comissão de
Sis t em a tização que este capítulo
incorpora o que está presente na
alma nacio na l: a co nsciencia de
que é preciso aprender a conv iver
harmonicamente com a natureza.

Árdua batalha
Depois de vencer as duas pri·
me iras e tap a s da el a boração da no·
, .., Constituição. F á bio Feldmann
está conscil·nte que ~ u a luta ape·
nas com e cou Aind a h;, pe la frente
a toda poderosa Comis:-a o deSiste·
ma t izaç ã o e . por fim . o temido pie·
nário. onde o depu tado ecolog ista
ter~ de enfrentar novamente. e
co m toda a munic i•o que dispuser.
5 :'>~ con st ituin tes com tnteresses os
ma is di veq;entes a rcspetto deste
icap itu lo. :\o contrilrio dos 64 inte' •::·a ntes da Com:~ si•o da Ordem So' : ;, ·. ontem os co n~ crvadnres nào
d' "" nram de me ia d uzia e por isso
i,>r ;~m facilm e nte vcncidos pelos
;-~ ri:t:Hr ntarl':- mai , tdt•ntifirados

!

l

l

("Otr. f!!~ t · osH; ~t t' S

~~~a;

o

d<! F'-·idmann.

de]J~tad o t''t~

otimista.

Pelo menos no ilmbito da Comissão
de SiS{ematização existe a promessa pública do rt.'lator . senador Bernardo Cabral t i'~IDB · A~Il . de acatar em seu relatório tudo o que foi
aprovado na· Comissão da Ordem
Social. Este compromisso. segundo
Feldmann. Cabral assumiu recen·
temente perante grande número
de ecologistas reunidos no Congresso !'\acionai numa frente am pla no dia 5 de junho- Dia ~un ·
dia! do Meio Ambiente. Para enfrentar o plenário. o deputado lambem já montou uma minucio~a e
cansativa estratégia . Ele pretende
partir para o corpo a corpo. Com
este propósito percorrerá todo o
País a partir do final deste mês e
com a ajuda do movimento ecológi·
co nacional espera con,·encer em
seu estados todos os constituintes a
votar favoravelmente o capitulo do
meio ambiente tal como saiu da
C-omissão da Ordem Social.

Lobbies
!'<a Comissão da Ordem ·social
Feldmann lutou basicamente ron tra três grandes lobbies que repre ·
sentaram os interesses da Abiquim
- Associação Brasileira da lndúsIria Qui mica; da Indústria !'\uclear
(!'\uclebrãs), e dos mineradores.
Segundo análise do parlamentar.
na defesa dá manut'enÇão destes
interesses estavam os deputados
Stélio Dias tPFL-ESl. Oswaldo de
Almeida <PL-RSJ. Cbiratan Spine·J.
li <PDS - ~1T). lnod'ncio Oliveira
(PFL-PE> e Mussa Demes <PFl.rPll
con• ligações com o -Conselho de
Segurança Nacional. Dele s. o mais
sensato foi Oswaldo de Alme ida e
os mais intrans igentes Stélio Dias.
Mussa Demes- que simplesmente
queria acabar com o capítulo do
meio ambiente- e lnocencto Oli ·
veira. que desde o começo dos tra balhos ainda na fase da subcomissão manifestou seu ponto de vista.
Alguns. inicialmente hesitan tes so·
bre alguns aspectos do ca pitulo,
como Adilson Mata tPDS -RSJ. Ge ·
raldo Alckm inn tP:'>IDB -SP! e mesmo o relator da subcomissão. Carlos :'>losroni (P:'>IDB-:>!Gl. acabaram
integralmente favor2veis a todo o
capitulo do meio ambiente ainda
no começo dos trab alhos const i·
tuintes .
Apesar de pertenrer ao PDS. o
deputado Cunha Bueno tSPI não
criou nenhum obst~culo a aprova ção de todos os a\'anços du capitu lo. Já a deputada Raquel Cândido
(PFL-RO!- qu e substitUIU o reJa .
tor tnas minllrias ) Alceni Guerra
íPfL· PRl - surpreendt>u ao con·
trar1ar todo s pu discurso ma is
idt·nt ificado com a t• squerda . a o
tentar derrubar a re~ena indígena
em fa,·or dos mineradnr<•:- - Ela
apH•spnt ou t>mt-ncl a . dt>p<H ~ n ·ttra ·
da. ' ubm<'t e nd o ~s terr"' dc març a.
di.!~ do .~ 1nc1ro~ à r<'~pon~;lili !i dad ('
do E:\érci to. :\o ca :~u d o:-: l<•h h l q a s
da Abtquirn t·les n it u : i\'t' fO)nl i t:'·

alt t~rt~r o
d~t ~ e OH.' IHi: t ~ ~ pre :-e n\ :. d ~t ':= .

quer a preocup a cãu ele
tt•>.tu

Outro que t'Ontrariou ompleta·
mente a posição do partid(l foi o
deputado Edmílson Tavares tPCB
do B·RJ), fa•·orãvel às usinas nu·
cleares. desde que instaladas longe dos centros urbanos . A deputa·
da Maria Abad ia (PFL-DF> também·
firou a favor das usinas. o mesmo
acontecendo com o deputado Raymundo Bezerra (P;\lDB-CE). que
deseja ver uma de!:-• instalada no
:-.:ardeste.

VItórias
Feldmann considerou ainda
uma vitória importantíssima a
reintrodução no relatório final de
Almir Gabriel da proibição dP im·
portação. pesquisa. fabricação. ar·
mazenamento e transporte de arte·
fatos bélicos nucleares, competin·
do ao presidente da Repúbl ica o
fiel cumprimento deste dispostli·
vo. sob pena de responsabilidade
- apro\·ada no anteprojeto de Car·
los Mosconi. !'\esse caso. Feldmann
conseguiu· junto ao relator Almir
Gabriel ampliar o artigo acresceo·
tando·lhe o texto original. supri·
mindo desta forma a redação do
substituti\·o li que prevê apenas
que "as atividades nucleares sPrão
exercidas para fins pacíficos".
Desde o início. Feldmann lutou pa·
ra ampliar este artigo por conside·
rá-lo muito vago. E conseguiu,
porque só cinco votaram con·
tra .
Na justificativa à sua emenda,
Fábio Feldmann condena o pro·
grama nuclear brasiie iro. adver·
lindo que a redação pr\lposta no
anteprojeto de Almir Gabriel re·
presenta, na verdade. uma consoli dação tardiõ. anti-social. indesejá \'e! e retrógrada de um programa
nuclear condenado não apenas pe·
la sociedade científica indl'pen·
dente como pela pop:.t!ação . e até
mesmo pelas nações industr ializa·
das detentoras e deper.dentes des·
sas usinas. em razão di .!' to foi contemplado com a aceitação da
emenda favorável à instalação e
funcionamen to de rea:ore s nu clea res somente para finalidades cientiticas.
A caracterização c!e crime con·
Ira as práticas e condutas le.;ivas
ao meio ambiente . l'Omo a à esidta
e omissão das autoridades rompe ·
tentl's para sua proteçâll . mantidas
no relatório dl' Almir Ga briel. tam ·
bt!m encon t rou fortes rest~tenc i as
pnr parte do; constitu m tcs iobbis ·
tas. que acabaram ,·em·ido s. Eles
queriam àt•rrubar pnnn palmcnte
o paragrafo 2• deste arll~o que
obriga o responsã•·el a indt•nizar
ou rt.'parar integralmente os danos
causados pr la sua ação uu om i ~ ~ iJo .
indept.'ndentemcntl' da exi ~ t,• ncia .
dt•culpafavoreccndoa ; Itidu strias
poluidora~ . mas o ite:n i oi mantido
na inlt•gra por Almir Ga briel. " FOI.
SC'm dtj\'id~ . uma gra:1de nt ôna ..
l"l'Í~t'rou Ft~ ltima n n J n atnbuir
t •11nb l• m â ... rt• port:lJ.,:<·;.~ do Jornal
Tard~ t'l ~i f oH·nr dr. r::t> it1 ambienh~ um p:tpt'l nun l n i mp•'rl:t n: P para

da

pr:t ti(' J m<' n t t.~ 1d t· n t 1c<_"_ _ _ _ __..._c_,_t'-'_,._;,_,_·,_r_•a_n_J_í_
. <_JI_"_!_I:_'J_i_n_tt' .

J4. 10. ~1

~proibffiâ0re-a~res é adiadá
A Comissão de Sistematização adi~tem a discussão de uma emenda
dt
:!epulados Fábio Feldmann
· B-SPI e Eduardo Jorge !PTti
Si
re proibe a insta lação e funciolto de reatores nucleares no
~ara a produção d(' energia
pa
a . Pela propos ta. apenas reaek
p:>ra fins cientificas seriam
I
;. Apesar de ter tratado da
p
auclear na sessão da tarde
~l
.n. a comissão entendeu que
es
nenda de\·erá ser votada no
capít .o do "Meio Ambiente"'.
Ao votar o artigo que trata · das
competências da ünião. a comissão
aprovou o texto do deputado BernarO•

""

I

do Cabral (PMDB-AM>. relator da
nova Constituição, que estabelece
que toda atividade nuclear S('rá
admitida no pais apenas p<··- fins
pacificos e com aprovação pr
-lo
Congresso. O governo mant<
texto, o monopólio na explor . ..s
serviços e instalações nucl. ~ .; · de
qualquer tipo , assim como ' .,·
.érios nucleares e seus derivad, , ,
Pelo texto aprovado. a resJ .· .• ..aoilidade por danos causados por acidentes nucleares será do governo, ;
sendo que os atingidos por acidmtcs 1
nuclear,es terão de ser indenizadas .

!
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Meio ambiente

"Uma Constituição nos dias de
hoje deve trazer em seu bojo novas
concepções de liberdade. justiça e
democracia, de modo a atender a
necessidade de dar a sociedade
brasileira instrumentos efetivos de
proteÇão ao meio ambiente". Esta
afirmação é de um dos organiza·
dores da Frente Nacional de Ação
Ecológica na Constituinte dEpu·
tado Fábio Fieldmann (PMDB·
S Pl. Criada em cinco de junho
deste ano, Dia Mundial do Meio
Ambiente, a Frente Nacional de
Ação . Ecológica na Constituinte
vem alcançando seu objetivo prin. cipal que é a elaboração de um
capitulo de acordo com as neces·
sidades do Brasil. A partir dai. a
Frente elaborou diversas estratégias ein ·seu campo de atuaçlio no
Congresso Nacional. atraves de
'lugestões aos Constituintes para a
questão ecológica. que foram
apresentadas e aprovadas na
Comissão de Sistematização. esbarrando-se no "lobby" das indús·
trias de química fina, celulose, farmacêutica e siderurgia.

•.l

..
tORREIO 8RAllliENIE

Frente debate meio ambiente

'·

"Qual c a socl<'dade que
queremos" foi a que~tilo
lan<:arla à rellex(lo do~ par·
tlclpantcs do debate ·pro·
movlrlo pela Frente Naclo·
nal de Ação Ecolóttll.:a na
Constituinte pelo secn•tá·
rio do Melo Ambiente. do
Ministério da !labllac;áo.
Urbanismo e Melo AmbiL'n·
te. Rob<'rto Messias Fran·
co. Segundo o secretario. a
ConstUulnte tem dois hall·
·1amentos para dc!inlr Isto:
a mobilização da sociedade
pela preservação amblen·
tal c o texto bàslco aprova·
do pela Comissão de Slstcrnatl7.a<;ão da Constituinte.
?J
Participaram do · debate
!numeras enUdades de de·
lesa do melo amblcnté de
todo o Pais. algumas dezenas de constituintes. de to·_2~
dos os pari idos. c rcpresen·
Crianças pressionam
tantcs de conselhos esta·
qu<>l este declarou que a
duais de defesa do meio
ambiente. O coordenador
bOmba atómica pode ser
da Frente. deputado Fabio
um instrumento da paz.
fundamentando-se. lnclusl·
Feldmann <PMDB·SPl. de·
clarou que o projeto 11pro·
ve. no argumento de qu·~ a
·vado pela comissão de Sis·
explosão atómica de H in.. ~·
tematização da Constltuin·
h ima teria prestado um be·
te consiga várias vitórias
nelicio á paz mundial .
do movimento ecológico.
Feldmann concluiu que o
uso pacifico de um ponto de
mas deixou claro que . em
vista como o exposto pelo
dois pontos. 11s conquistas
Ministro e ccnvocou os
têm que avançar. no que se
refere à questão Indígena e
constituintes a imporem
regra mais r~estritlva à uti·
com relac;f.o à questão da
\lzacáo dessa tecnologia.
energia nuclear. Afirmou
"Cem gramas de c\oretc de
Feldmann que o programa
cesio caasaram serios prodo PMDB o coloca como
blemas em Goiánia. temos
um partido comprometido
17 toneladas em Angra dos
com a causa indígena. pelo
R,eis". ad\'crtiu o .p aria·
que "nã.o é possível que
uma Constituição feita por
menta r.
O debate. realizado no
uma maioria peemedcbista
auditóriú Petrónio Portei·
seja· pior qu~e a elabOrada
la. do Senado Federal. !oi
peleis milHares" .
Interrompido. pela manhà.
Fábio Feldmann disse
para que se assistisse ma·
também que a garantia
nilestação de crianc;as bra·
constitucional de que o
si\ienses. em defesa do
Brasil só utilizará a ener'·
meio ambiente . Em pas·
gla nuclear para fins
scata. dezenas de crianças
pacl!icos não é suficiente.
O deputado Invocou deentraram no rt'Cinto. por·
tando faixas e c.arta1.es a lu·
claração que ouviu do mi·
si vos á causa ecológica.
nlstro do Exército. J...,eóni·
daS Pl.reS Gon<;alves. na
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As baleias descem a rampa do Congresso

Ecologistas se
enganam cqm o
dia da votação
..

Uma longa Jornada . que
envolveu preparati\'OS com
meses de an tece-ctencia e
movimentou m ais de &O en·
tldadcs ligadas à ecologJa
em todo o p ai s. rC'sullou on tem em frust a c;ões: os cerca de 200 ecologistas que
passaram o dia todo no
Congresso I' ncional. E'SPE'ravam asslsllr ã \'O~acá o
do capitulo do mC'iO ambiente pC'Io p!C'n fl rio . e em
vez disso encontraram os
constituintes às vollas com
as mudanç as nn rC'gi mento .
Alnd:~ assim. os ecologist as
apro\'eitaram o dia para
proc.urar deput ados e sena dores t' pedir a m a nutcnção
do texto quando est e lór de
falo votado .
A baleia Flor. que ja esteve em Bra sil in outra s n•zes. tamh(> m c stC'V<' no Con ·
grcsso . dc ~ l ;t v01 acompa·
nharla de um lilllnt e • ambos con!f'ce ion:tc1os Pm ma ·
teria! plast ic11 • e dt·,.ceu a
rampa l'Xtf'r n a cio prt>diO
l'<'l:lli<l a r1C' J.!ol as r1t> sa n.. · gut' . t ;m ÍI>c·rn t> m pl astico.
s i rHholi 7~ 11u:o n t•stt·r.r~ ll n iO
d a <'SP<'<'i r pr la pc·,oc a prc·
dalor i:L Va i:xas e c~1rt ;.o. t:>S
com pai : I\T~t~ d t' on! t·rn ri o
mn\'inH •nto

<"t ' ol o J~it · n

ch:sfi ·

lararn ai r : • ~ c1 i\ bit h';a
M :ti s urn ~ t \'t•z o p r c:-: rdt' ll·
te d;1 Con:-. tHtHnlf' . l "ly:':o:Cs
l'<'('dwu urn:1
corni s:-::hl dos er o ln; ~ J:-: ! ; 1!-'
para rf'~1firn 1a r s\J:I < h ~J lOSI·
clw f'lll lut a r· ~das c ausas
GUilll~lr ;·u· s.

ecológicas . ."0 Dr . Ulysses
rep et i u-n os o que ja h a vi a
dito quando esu,·emos aqui
outra ,·ez· -. afirmou 1\"!agda
R.enne r . du Acão Democratic<l Femin i na Gaúcha
Am i gos da Terr;; . uma das
coor denadoras da vinda a
Br<Jsil ia .
Foi exibido também um
audio,·isual sobre a mata
atl~nti ca . ou m!'l nor. sobre
os 3 por cento que restaram
del a. roca liwn':lo um dos
úll i mos rl'dutos p re servados - o Vale do RIO Ribeira . na dh·isa do E stado de
s~o P aulo e do Parana .
Apesa r da de,·a sta ção. a
m :Jt a a:l fnllica. j unto corn
a flo r esta amazõnica . form<Jm hoje !lO po r cento de
toda n are a de fl eo restas tropic<lis do planeta .
O debate que 5<' seguiu à
aprest'nta (·;"•o d o audiavl suallf:>m ilrou a necessidade
de ~~· prc•s siona r a Const ituin t!' nn srntid o de m anter
oJ<• x1P ~, hr e m c in arnhif'n ·
te ·n a C"nn,o t ilu l(";io . Particl p:~r .1 m '.f :ts dJ SC Ussf>CS Vâ ·
rio :-; t\(·cdli f!i st .;.Js. ent rc eles
Paulo :\o.:ueiro :\eto. ex~t · c n' l ~ J no

n ac 1nna l

do

i\lf'io ,\ m l!irntc. O etc-puta ' '" F : th l <' !·"ddmnr. c P!\IDBSP J.

lll li

cins n ·p rt·!'-C!lt.ln·

lt·s dtl ln ovuu(•nto no Con·
gre ~ :-- \ • . n:ul piwll' <"SI ar no
dt·l ,;< l <'. ja qur· fazt a quo. nun n:1 vn t ~ •c;;·JO do regi·
m('nto Clll plena r io.
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ECOlOOA
-----Vencem os ambientalistas:

o programa nuclear está condenado.
Apesar dos fortes lobbi~s montados na Comissão da Ordem Social para derrubar os avanços no
capítulo do meio ambiente na nova
Constituição brasileira, o senador
Almir Gabriel (PMDB-PA) acatou
as cinco emendas e um destaque
apresentados pelo deputado Fábio
Feldmann (PMDB-SP) - o único
constituinte eleito pelos ambientalistas- restabelecendo na Integra
o texto favorável aos ecologistas.
Por volta das 3 horas da madrugada de ontem, ao final de muitas
negociações e articulações no plenário de votação da Comissão da
Ordem Social. venceram Fábio
Feldmann e a corrente ambiental,
contra meia dúzia de parlamentares que insistiam na liberação das
usinas nucleares, ·proteção aos polui dores e defesa da mineração indiscriminada em terras indígenas
"Foi uma supervitória. Ganhamos tudo" - festejava ainda emocionado e cansado pelas noites mal
dormidas o deputado paulista, reconhecendo que todo seu trabalho
valeu a pena e que o texto referente ao meio ambiente ficou ótimo.
Ele creditou a sua vitória à enorme
sensibilização mundial das pessoas sobre a questão do meio ambiente - preservação da natureza
e saúde -, que considera suprapartidária, acima das divergências
políticas e ideológicas dos constituintes, e também pelo temor a tudo que é nuclear. E destacou que
isto ficou prpn1do com a aprovação
integral do capítulo destinado ao
meio ambiente na nova Constituição.
O capítulo contéin 12 artigos, 2
parágrafos . 13 incisos e duas letras. dispondo que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
bem de uso comum ao qual todos
tém direito. devendo os poderes
públicos e a coletividade protegêlo~ para as presentes e futuras gerações . Em sua defesa o relator Almir Gabriel justificou no anteprojeto enviado ontem à Comissão de
Sistematização que este capítulo
incorpora o que está presente na
airna nacional: a consciência de
que é preciso aprender a conviver
harmonicamente com a natureza.

!

l

Árdua batalha
· Depois de vencer as duas primeiras etapas da elaboração da nova ·'Constituição, Fábio Feldmann
está consciente que sua luta apenas começou . Ainda há pela frente
a toda poderosa Comissão deSistematização e, por fim, o temido plenárjo, onde o deputado ecologista
ter~ de enfrentar novamente . e
com toda a munição que di~puser ,
559 constituintes com interesses os
mais divergentes a respeito deste
capítulo. Ao contrário dos 64 integrantes da Comissão da Ordem Social, ontem os conser\'adores não
passaram de meia dúzia e por isso
foram facilmente vencidos pelos
parlamentares mais identificados
com as posições de Feldmann.
Mas o deputado está otimista ..

Pelo menos no âmbito da Comissão
de Sistematização existe a promessa pública do relator, senador Bernardo Cabral (PMDB-AM), de acatar em seu' relatório tudo o que foi
aprovado ·na Comissão da Ordem
Social. Este compromisso, segundo
Feldmann, Cabral assumiu recentemente perante grande número
de ecologistas reunidos no Congresso Nacional numa frente ampla no dia 5 de junho- Dia Mundial do Meio Ambiente . Para en·
frentar o plenário, o deputado também já montou uma minuciosa e
cansati\'a estratégia. Ele pretende
partir para o corpo a corpo. Com
este propósito percorrerá todo o
País a partir do final deste mês e
com a ajuda do mo\'imento ecológico nacional espera convencer em
seu estados todos os constituintes a
votar favoravelmente o capítulo do
meio ambiente tal como saiu da
Comissão da Ordem Social.

Lobbies
Na Comissão da Ordem ·social
Feldmann lutou basicamente contra três grandes lobbi~s que representaram os interesses da Abiquim
- Associação Brasileira da Indústria Química; da Indústria Nuclear
(Nuclebrãs), e dos mineradores.
Segundo análise do parlamentar,
na defesa da manutenção destes
interesses esta\'arn os deputados
Stélio Dias (PFL-ES), Oswaldo de
Almeida (PL-RS), Ubiratan Spinelli (PDS-MT), Inocêncio Oliveira
(PFL-PE) e Mussa Dernes (PFL-PI)
com ligações com o Conselho de
Segurança Nacional. Deles, o mais
sensato foi Oswaldo de Almeida e
os mais intransigentes Stélio Dias,
Mussa Dernes- que simplesmente
.queria acabar com o capítulo do
meio ambiente - e Inocêncio Oliveira, que desde o começo dos trabalhos ainda na fasE' da subcomis·
são manifestou seu ponto de Yista.
Alguns , inicialmente hesitantes sobre alguns aspectos do capítulo,
como Adílson Mota (PDS-RS). Geraldo Alckrninn (PMDB-SP) e mesmo o relator da subcomissão. Carlos Mosconi (PMDB-MG), acab.aram
integralmente favoráveis a todo o
capítulo do meio ambiente a'inda
no começo dos trabalhos constituintes .
Apesar de pertencer ao PDS. o
deputado Cunha Bueno (SPi não
criou nenhum obstáculo à apronl ·
ção àe todos os a\'anços do capítulo . Já a deputada Raquel Cândido
(PFL-RO) - que substituiu o rela·
tor (nas minorias) Alceni GuE-rra
<PFL-PRl - surpreendeu ao ('On·
traríar todo seu discurso rr.ais
identificado com a esquerda . ao
tentar derrubar a reser\'8 indígena
em fa,·or dos mineradores . Ela
aprese-ntou emenda. depois retirada . submetendo as terras demarcadas dos indíos a responsabilidade
do Exército . ~o caso dos lobbistas
da Abiquim eles não tiveram se ·
quer a preocupação de alterar o
texto das emendas apresentadas,
praticamente idênticos.

Outro que contrariou ompletamente a posição do partido foi o
deputado Edm!lson Tavares (PCB
do B-RJ), favorável às usinas nucleares. desde que instaladas longe dos centros urbanos. A deputa·
da Maria Abadia <PFL-DF) também
ficou · a favor das usinas, o mesmo
acontecendo com o deputado Raymundo Bezerra <PMDB-CE), que
deseja ver uma delr• instalada no
~ordeste

Vitórias
Feldmann considerou ainda
uma vitória importantíssima a
reintrodução no relatório final de
Almir Gabriel da proibição de importação, pesquisa. fabricação, armazenamento e transporte de artefatos bélicos nucleares, competindo ao pre~idente da República o
fiel cumprimento deste dispositivo, sob pena de responsabilidade
-aprovada no anteprojeto de Carlos Mosconi. Nesse caso. Feldmann
conseguiu junto ao relator Almir
Gabriel ampliar o artigo acrescentando-lhe o texto original, suprimindo desta forma a redação do
substitutivo li que prevê apenas
que "as atividades nucleares serão
exercidas para fins pacíficos" .
Desde o início. Feldmann lutou para ampliar este artigo por considerá-lo muito vago. E conseguiu ,
porque só ·cinco votaram contra.
Na justificativa à sua emenda ,
Fábio Feldmann condena o programa nuclear brasileiro. adverlindo que a redação proposta no
anteprojeto de Almir Gabriel TE'·
presenta , na verdade. urna consoli dação tardia, anti-social, indesejá·
vel e retrógrada de um programa
nuclear condenado não apenas pela sociedade científica independente como pela população. e até
mesmo pelas nações industrializadas detentoras e dependentes dessas usinas, em razão disto foi contemplado com a aceitação da
emenda favorável à instalação e
funcionamento de reatores nuclea·
res somente para finalidades científicas .
A caracterização de crime con tra as práticas e condutas lesivas
ao meio ambiente. como a desídia
e omissão das autoridades competentes para sua proteção, mantidas
no relatório de Almir Gabriel. também encontrou fone s resistências
por parte dos rons: ituintes lobbistas . que acabaram ,·encidos . Eles
queriam derrubar principalmente
o paràgrafo 2• àeste artigo que
obrigó o responsá,·el a indenizar
ou reparar inte~;ra i mente os danos
cau~ados pela ~ua ação ou omissão ,
independentemente da existência.
àe culpa favorecendo as indústrias
poluiàoras. mas o item foi mantido
na integra por Almir Gabriel. "Foi.
sem dúvida . urna grande vitória "
reiterou Feldmann ao atribuir
também às reportagens do Jornal
da Tarde em favor ào meio ambiente um papel muito importante para
esta vitória na Constituinte.
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· -· ,, ~- ; fi' ·/ , -- ,. . Roberto Messlasi· .. :
·· ;~:~~-~;:~~~·~',..t6~ó.~~~~o~~F:ct• M~i_o ~~bl_ente,
,, · ·.:-~:~-- ~~"'~pran~e: ~~ "~~eproJeto_ ~ plenamente
. ·. _:::~ '~ .'t~~f;~Í·.. .' .::-"(ã'l~,~~~~f:~·: .Rt~tl~~·

. . ' ·, ,., t}· . .
.
?.:"~õ secretário. nacionaí(fe Meiõ ~
ffibiente, Roberto Messias, disse
ê"a primeira providência da Se,. após a promulgação da nova
nstituiçâo será solicitar ao Conf!:esso N acionai que acione as For·~s Armadas. Missão: defender a
~g1áo do Pantanal contra a espoii:íção e o uso indiscriminado de
f.tfêr~úrio pelos contrabandistas f!a
~ploraç(lo do ouro e que estaria
~~u:indo as águas dos rio~ provo. ando a mortandade de petxes.
. -o Claro, isso depende de aprovado artigo 42 do anteprojeto reente ao capitulo do meio amnte aprovado pelo relator da
J:>comissão de Saúde, SeguridaSocial, Meio Ambiente e Ecolo~~ã da Constituinte, deputado Car.1® Mosconi (PMDB-MG), no mo~nto
· sendo
.......e or dapreciado
socla
· 1· pela
R0 b eCorto
ssao
em
u
·
'd
.. rf ·t0 " 0
'!\l'esslas
consl
erou
pe
el
· d ore 1a tó no
· e " P1enamen'
espfnto
·
1
á · "
-~ i!plicáve na pr tlca seu conteúdo de 14 artigos, 11 parágrafos e
16 itens.
.··,- . O secretárt' o da Sema anunciou
·bara o Dia Mundial do Meio Amlhlente- 5 de junho- a aprovação
'belo presidente José Sarney de um
fiec-reto criando mais três estações
llcológicas no País: em Carijós, no
lil(iral de Santa Catarina; nas ilhas
fl'ti
·
b as, no Su1 d e s·ao Paul o; e
rlHram
. · · ~Pirapitinga, na barragem mi1ra d e T res
• Manas.
·
E· m 19 E sta ·
~)á existem estações ecológicas
estas novas três, segundo Meskills, protegerão três importantes
~'tossistemas brasileiros.
~~ .. Ainda como parte das comemo· Mun d'ta1 do Met' o
. a~es ·d o D1a
m1~iente estarão reunidos no aulfttério Nereu Ramos, no Congres·
·· ·N ·
1
ta t d to
~
aciona
• represen
es setor,
e ·
das·- as
entidades
ligadas ao
~lém do ministro do Desenvolvinto Urbano e Meio Ambiente,
ni Schwartz, para um amplo dete . sobre 0 ccapftulo · eeológico
e constará da Constituição bratle!lla,1e"a 4lr.imeira.:investida do
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manutençâÕ~dÕ

texto. Com este mesmo objetivo, estarão reunidos dia 17 os representantes do Conama- Conselho Nacional do Meio Ambiente: eles pretendem fazer um pacto e trabalhar
em torno da manutenção dos avanços do setor conseguidos até agora
pelo relatório de Carlos Mosconi.
Disse Messias que vai propor
nesse dia uma homenagem pública
à atuação do deputado Fábio Feldmann (PMDB/SP} na elaboração do
capftulo do meio ambiente da
Constituinte. O parlamentar foi
eleito pelo movimento ecológic,o
de São Paulo, e no entender do secretário da Sema a história do País
ficará devendo muito a Feldmann
por seu brilhante trabalho em íavor da ecologia.
Um dos mat'ores avanços do antepro]'eto, segundo Roberto Messt'as, está cont1'do no artt'go 40.· "A
Unl·a·o, os Estados e os mun,·cfp,·os
podem estabelecer limitações e
restrições legais e administrativas
d
b'
1
relaciona as à proteção am lenta
e à defesa dos recursos naturais ,
mesmo no caso de .já haver disposi·
. tivo regulando a matéria, para suprir as suas lacunas ou deficiênelas ou para atender os interesses
nacionais, regionais e as peculiaridades locais, desde que não dispensem ou diminuam as exigéncias anteriores". 0 secretário da
Se ma destacou que hoje só a União
tem este direito, 0 que considera
"uma graride falha"_ que poderá
ser coberta com a extensão das
mesmas atribuições também aos
Estados e municipios conforme
prevê o artigo 40 do anteprojeto de
Mosconi.

ze ou explore recursos ambientais
de qualquer natureza, com finalidade de lucro". Ele também louvou
o parágrafo 2• deste artigo que dispõe sobre a alocação mínima de 1%
das receitas da União, Estados e
municípios para preservação e recuperação do meio ambiente, ob·
servando que a cobrança dessa taxa hoje é inconstitucional.
O artigo 46 também mereceu
elogios do secretário da Sema . Ele
declarou que a melhor coisa que se
pode fazer na área ecológica é
criar um foro "constituído na for ·
ma de colegiado, onde estarão re·
.presentadas as associações ambientais de âmbito nacional. com
pelo menos um terço de votos, para
integrar os órgãos de direção das
instituições públicas do setor".
E a propos t a d e 1sençao
·
· de
1
t
'
b
t
à
·
d
qua quer r1 u o s propne a d es
íl orestats,
· na t ura1s
· , c1en
· tíf 1cas,
'
ar-·
·
h'1stó ncas
·
queo ló g1cas,
ou ar t'IStJcas, reconhecidas como de interesse municipal , estadual ou interna·
cional - artigo 47 do anteprojeto
- também mereceu destaque de
Roberto Messias, com uma ressalva: desde que isso seja registrado e
gravado juridicamente com tutela
para evitar especulações e permitir sua reversibilidade .
Sob a alegação de que
d o Brasil
é um país que precisa · e a 1guns
bilhões de árvores a mais, o secretário da Sema preferiria que o arti ·
go 48- fruto de proposta apresentada pelo constituinte Paulo Maca·
rini (PMDB-SC) - determinasse o
plantio de "no mínimo 100 árvores
por habitante a cada 6 anos, e nã o 4
conforme prevê o anteprojeto. Nesse sentido, Messias observou que
70% da Alemanha é verde, área ad· ' d a ap ó s a guerra, o mesmo
qum
ocorrendo no Vietnã . O que ainda
salva o Brasil é a Amazônia e o
Pantanal, responsáveis por 60o/c do
verde do Pais. Daí a necessidade
de sua preservação, segundo aler-

O artigo 45 do anteprojeto tam'b ém foi· cons1'derado "excelente ;'
por Messias, ao ressaltar que a Sema luta há muito tempo por isso. O
artigo prevê: "Fica criado o tributo
de conservação e reposição do
meio ambiente, cobrado de toda
pessoa física-ou jurtdica q_u=e...:u:.:t::.:il:..:i_--L....::to::.:u::...;:M::.e::.:s::s:.:.i=a::.:s·~---------

Bancada verde
~~.

A chamada "Frente Verde" já
conta com 43 adesões no Congresso
constituinte.
.
1!; este o último levan_!gp1ento do
deputado mlôlÊêi~ <PMDBSP), _artic
or do
que se
propoe a manter ou ampliar as
propos~s _ambie~talistas aprovadas
,
na Conussao de SiStematização.

grupo

Íi'8iil - Deputados, representantes
liidÍgenas e membros de entidades
preservacionistas criaram ontem,
em Brasília, a Frente Parlamentar
do lndio que pretende defender junto
à Constituinte o assentamento dos
250 mil índios existentes no Brasil.

Sarney - A Câmara dos Deputados
aprovou ontem a licença para o
presidente José Sarney se ausentar
do pais em viagens oficiais , que
devem acontecer até o dia 28 de
fevereiro de ~9. Sarney estará atendendo a conVItes de Angola , lnd1a,
China, Bolívia e UniãoSo"iética.
·~- O prefeito de Florianópolis

(sêf;Edison Andrino <PMDB ), considerou uma vitória para a cidade a
aprovação pela Constituinte da
emenda que tranSfere da União para
os municípios a propriedade das
ilhas oceânicas ou marítimas.

Constituinte estadual - o deputado estadual João Fernandes da
Silva <PMDB-PB) defendeu ontem
na Assembléia Legislativa da Paraíba a criação de uma comissão de
deputados para acompanhar os trabalhos constituintes para orientar os
trabalhos de elaboração da Constituição do Estado.
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~cologistas concentram-se

no ediflcio do· Congresso

~

Integrantes de diversas entida- ·<
tdes ecológicas de todo o Pafs esta- !
i.. rAo concentrados hoje no Con- v
:h gresso Nacional, com a finalidade <
:t
"'-~de pressionar os constituintes a
1 votarem contra a emenda do Cen"'
"'
trAo, que trata da questão do
meio ambiente. Segundo o ecologista e naturopata Roberto Lenox,
delegado de Brasnia na Coordenação Interestadual Ecológica para a
Constituinte, se a emenda for
aprovada, significará um passo
.atrás sobre a defesa do meio amiente no planeta .
Para Lenox, a intenção do Cen'; trão, com o artigo 257 do projeto de
c~ Constituição, significa tirar do inivfduo o direito a uma vida digna
'
e harmônica com a natureza: "por
,q ue isentar a comunidade de proteger o meio ambiente?", indaga
- Lenox. A parte conservadora dos
._ parlamentres constituintes, de
.... acordo com o ecologista, acusa de
..;.. "detalhistas" os que criticam a
. emenda do Centrão; para Lenox
existe uma profunda ignorancia
-· sobre a real importância da prese, . .·
servação do meio ambiente, e
defendê-lo e, ainda uma extensão
das Declaraçoes Universais do Direito do Homem.
Roberto Lenox: emenda do CentrAo representa um passo atrás
São poucas as nações do mundo
que possuem dispositivos sobre o
parte do Centrão" . desabafou o
der Público protegerá o meio ammeio ambiente em suas Constituiecologista .
biente e o equilfbrio ecológico. co·
mo meio de resguardar a qualidade
ções. Portugal, Espanha e Grécia
são exemplos de ~ especialde vida e de proteção da nature O projeto da comissão de Sistemente preocupados com a questão.
za ". A emenda não agrada a classe
matização. em seu artigo 262, diz:
ecológica . tanto que amanhã, an ·
"No Brasil, quando existe um pro"Todos têm direito ao equihbrio
jeto de conservação e equilibrio do
tes do inicio da votação. pretenecológico do meio ambiente, bem
dem agilizar uma campanha de
meio ecológico, que é o texto aprode uso comum de povo e essencial
à. sadia qualidade de vida ". A
convencimento e conscientização
vado pela Sistematização. encondos parlamentres constituintes.
tra uma resistência mutiladora por
emenda do Centrão rebate. "O po~
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fi)bra que ameaçar meio
ambiente será proibida
BRAS ILIA
AGÉNCIA ESTADO

Todas as obras ou atividades
que sejam potenclalmente prejudiciais ao meio ambiente deverão ser
precedidas de estudos de avaliação
do nivel de degradação. Os resultados serão depois divulgados à população. Será obrigatória a recuperação dos locais atingidos pelas próprias empresas que se beneficiarem
das obras, de acordo com a solução
apêntada pelo órgão público com~tente. Os dispositivos constam do
Titulo VIll da Ordem Social, referente ao meio ambiente, aprovado
ontem pela Constituinte por 398 votos contra nove.
"r Através de emenda do senador
I
ar Franco (sem partido-MO),
nstituintes determinaram tamb
que nenhuma usina nuclear
poderá ser instalada no Pais sem
qbE sua localiZação seja definida
ettl.lei federal. Mas rejeitaram a propôsta do deputado Fausto Rocha
CPFL-SP), proibindo fumar em ambientes fechados.
O deputado Fábio Feldmann
(PMDB-SP), maJor defensor da eco-·
logia no Congresso, afirmou que as
fu.,turas gerações de brasileiros viverão em um meio ambiente mais sadio e equilibrado, graças às inovações da futura Constituição. Com
O\lttos 11 parlamentares, ele foi o
au,~r da emenda coletiva aprovada.

O projeto constitucional estabelece que todos têm direito ao
meio ambiente ecologicamente
equilibrado, impondo-se ao Poder
Público o dever de defendê-lo e; à
coletividade, o de preservá-lo. Para
assegurar esses dispositivos, cabe
ao Poder Público manter a integridade e o patrtmOnio genético do

!

_,_,!..,~
'· _ _ _ _ _

Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
pantanal mato-grossense e a zona
costeira são considerados patrimônio nacional e sua utilização só
ocorrerá em condições que assegurem a preservação dos rec\U'S08 na- 1
turais.
Ao justificar sua proposta sobre
a localização das usinas nucleares, o
senador Itamar Franco disse que
"até hoje o Executivo não encaminhou ao Congresso o texto integral
do acordo nuclear. Em Aramar há
um centro de enriquecimento de
urânio, mantido pela conta secreta
Delta 3. Ninguém aqui sabe o que se
passa naquela usina. O reator de
enriquecimento de urânio, utilizado
para fins pacificas, é o mesmo que é .
usado para fins bélicos". O relator
Bernardo Cabral falou da "simpatia" que tinha pela idéia, mas deu
parecer contrário "por motivos jurldicos". Em sua opinião, o inciso
x.m do artigo 58 "é mais abrangente e sujeita à aprovação do Congresso Nacional toda a atividade nuclear".
Quando o presidente da Constituinte , Ulysses Guimarães, anunciou a votação da emenda anticigarro do deputado Fausto Rocha, o
plenário enfumaçado respirou aliviado. Mas a alegria dos não-fuman·
tes durou pouco. A proposta foi rejeitada 20 minutos depois, recebendo 264 votos contra, 160 a favor e 28
abstenções.

I

o texto aprovado------

; Esta é a íntegra do texto aprovado
ontem pela Assembléia Constituinte:
~ Tirulos VIII, Capítulo VI - Do Meio
Ambiente
., Art . 262 - Todos têm direito ao
meÍ6 ambiente ecologicamente equilibra·
do:' bem de uso comum do povo e essencial
à sarlia qualidade de ,·ida, impondo-se ao
poder publico o dever de defendê-lo e à
·coletividade o dever de preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
. _·Parág. t·- Para assegurar a efetividade do direito referido neste artigo, imcuwbe ao poder público:
~ ,I - Preservar e restaurar os processos
ecológicos essenciais e prover o manejo
ecà:lógico das espécies e ecossistemas;
' ;u - Preservar a diversidade e a inte·
gri~hde do patrimônio genético do País e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e':manipulação de material genético;
' "111 - Definir, em todos as unidades
da Federação, espaços territoriais e seus
componentes a serem especialmente prote·
gidõs! sendo a alteração e supressão perm 1t1"das somente através de lei, vedada

' ··

Pais, fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e defenir os locais a
serem especialmente protegidos.
Serão controlados a comercialização e o emprego de técnicos e métodos que coloquem em risco a qualidade do meio ambiente. A fauna e a
flora serão protegidas.
Os constituintes estabeleceram
ainda que a Floresta Amazônica, a

1

qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção;
IV - Exigir, na forma da lei para
instalação de obra ou atividade pontecial·
mente causadora de significati,·a degrada·
ção do meio ambiente, estudo prévio de
impacto ambiental, a que se dará publici·
da de;
V- Controlar a produção, comercia·
lização e/ou emprego de técnicas, métodos
e substâncias que comportem risco para a
vida, a qualidade de vida e o meio am·
biente;
VI- Promover a educação ambiental
em todos os níveis de ensino e a conscienti·
zação pública para a preservação do meio
ambiente;
VIl- Proteger a fauna e flora, vedando, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, que
provoquem a extinção de espécies ou que
submetam os animais a crueldade.
Parág. 2' - Aquele que explorar recursos mmera1s fica obrigado a recuperar
o ambiente degradado , de acordo com so-

lução técnica exigida pelo órgão público
competente, na forma da lei .
Parág. 3• - As condutas e atividades
consideradas lesivas ao meio ambiente su·
jeitarão os infratOres, pessoas físicas ou
JUr;d,cas, às sançõe~ penais e administrativas, independentemente da obrig2çâo de
reparar os danos causados.
Parág. 4' - A floresta amazônica, a
Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Panta· '
na! mar o·grossense e a zona cos!eira são
parrimónio nacional e sua utiliz.ação lar·
se· a, na forma da lei, dentro de cond1ções
que assegurem a preserva~ão do seu meio
ambiente, inclusive quanto ao uso de seus
recursos naturais.
Parág. 5' - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos esta·
dos, por ações discriminatórias, necessánas à proteção dos ecossistemas naturais.
Parágrafo ... (Para acrescentar onde
couber, no capítulo do Meio Ambiente)As usinas que operam com reator nuclear
deverão ter sua localização definida em lei
federal, sem o que n3o poderão ser insta·
lada~.
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é a íntegra dos ClisPo-itiva. aprovados
AsStmbléia Nacional Constituinte:
VII ~ Da Ord~m Econômica ~ Fii - J>o~ Principies G~rais,
~nado, ,do Regime de Pro·
do:SubS1:iiOc da .Arwidade Econômica.
·tiJ':'íll!ln:tii!O
êeónômiea;fundada
hum&no e na Ji,·re
J!<l":"~ .- &li5CJgwr· 2" a todos existén·
· ditame• da justiça social,
princípios:
·~-1-~nh.o.-.~,;. nacional;
11 • Propriedad~ pm·áda; .
Ill • Função social da propnedade;
IV · livre concorrência ;
V · Defesa do consumidor;
VI · Defesa do meio ambiente ;
VII • Redução das desigualdad~s regi 0 nais e
\bciais;
·
VIII • Busca do pl~no emprego;
IX - Tratamento favorecido para as empre·sàs brasileiras dr capital nacional de pequeno
porte.
• Parágrafo único - t assegurado a tod~ o
livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgã~ pú·
lilicos..salvo n~ casos previstos em lei.
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Amgo 196 - Será considerada empresa
brasileira constituída sob as leis brasileiras e que
ltnha no País sua sede e administração.
; ·P arágrafo ! • - Empresa brasileira de capi·
tal nacional é aquela cujo controle efetivo esteja
em caráter perma~nte sob a titularidade direta
ou indireta de pessoas fíSicas domiciliadas e resi ·
den:es no Pais ou de entidades d< direito publico
ipt: :-no. Entende-se por con:role efetivo da em·
.pr~~, para fins deste parágrafo, a titula ridade da
maioria de seu capital votante e ao exeràcio, de
f~ro e de direito, do poder decisório para gerir
suas atividades.
Parágraío 2• - A nnpresa brasileira de
capital nacional poderá gozar, na forma da lei,

texto

aprovado~--------....

de proteção e -b enrficios especiais reinporáríos
para desenvoh·er ati,· idad~s por está ,consideradas estratégicas para a defesa :nacional ou un·
prescindíveis ao de.cn,·olv.imenro do País .
Parágrafo 3<- A Lcj prnista no .parágrafo
anterior, que consid.ra um seror imprescindível
para o desen•·oh·imento tecnológico nacional,
roderá ainda com relação A empresa brasileira
de capital nacional, entr~ outras condições e
requisiros:
a) exigir que o controle referido no parágrafo 1• se esrenda às -am·idades t('CT1ol6gica~ d•
e-~rre~:S : aui.,.,. c-ntc-nd.~d~ o excrt1c1o, de fato t
de direito, do poder deciwrio para desem·olver
ou absorver tecnologra, na forma por ela estabelecida; e
b) de t<rm inar pt :cenruai s de parricipaçâo
no-capi;al das pessoa! iísicas domiciliadas e residentes no País oc enudades de direito público
interno.

Parágrafo 4 · - Na aquisição de bens e
serviços, o Poder Público dará tratamento preferencial à empreso nacionaL
Artigo 197 · A lei disciplinará, com baSt no
interesse nacional, os investimenr~ de capital
estrangeiro, inCentivará os reinvestimentos e regulará a remesso de luaos. .
Artigo 198 · R.essah·ados os casos previstos
nesta Constituição, a exploração direta pelo E.<tado de ati•·idade econômica ~ será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a rde·vante interesse coletivo, oon·
formt' definido em lei.
Parágrafo 1' · Somente por lei específica, a
União, o est;1do, o DISt rito Federal ou o município cria:io empre"' pública, sociedade de economia mista , autarqu•a ou fundação pública. A
empresa pública, a !o<Xiedade de economia mista
e outras entidade< qu~ explorem ati•idade económica suje1tam-s.e ao regime juridico próprio
da~ emp:esas p:lvad.as, inclusive quanto às obrigações trabalhista• e tributárias. Depende de

autorização l~slariva, em cad.a caso, a· criação
de subsidiárias ~as entidades, assim como a
participação .de qualquer dew em empresa pri,_
vada.
,
•
· Parágrafo 2• ·• A!. empresas públlcas ·'r •as
sociedades d~ economia mista não poclerãô- ~-,
zar de prü·üégit's fiscais ..não extmsiros às ;do:J
setor públ ico.
. . _1
Parágrafo 3•- A lei regulamentará as rela· ,
ç~s da empresa pública com o Estado t 11-'Sócie- i
dade.
.
·• ·t ···
-Paráarafo 4• '--A lei reprimirá o~
.
·
,
poder ecóhv.~-que ,-jse a dominação dos . cado,, a ehmtnaçau ·ca -~a e 0 aum to
arbitrário dos lucros.
--· - .
Parágrafo
A_lei.,. so;:!ll ~uizol!a ~- .
ponsabnidade indi,·idual iloni!rigmttS'ib- pt-ssoa jurídica, esiabde~rá a responsabilidade d~
ta , sujeitando-a às punições compatíveis ·c om 1a
sua natureza, nos aros praticados contra a ordem
econômica e financeira e a economia popular.

s: -

Artigo 199 - Como agen:e normativo e
regulador da arivieade econômica, o Estado
exercerá, na forma da lei, as fu.-.ções de fiscaliza ção, incentiv.o • planejamento, sendo este deter'
minante para o setor público e indrcativo para o
11etor privado.
Parágrafo I ' - A lei apoiará e estimulará o
cooperari,ismo e outras formas de associativismo .
Pa rág:afo 2' - Rn;salvados os casos espttificad~ na legislação, as obras, 5erViços, compras
e alienação da adminimação pública direta e

indireta, nos trés níveis de gove!'Tlo, serão contra·
rados mediante processo de licitaç.'o que assegure igualdade de condições a rodos os concorren·
tes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações
de pagarnenro mantidas as condições efetivas da
·proposta, nos termos da lei, a qual somenre
.permitirá as exigências de qualificações récnicas
e econômicas indi11pensáveis à gara:1ria do cum·
primemo ~ ·o brigações.
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· por Ana Cristina Mogalh6e~
de Brosllia
· ~ ;,

·Um acord~ entre as lideranças partidárias e suprapartidárias da Constituinte
garantiu 8 aprovação do
capitulo do Meio Ambiente
~ um dos mais modernos
cb futura Constituição. ;
• Na proposta de acordóaprovada por 450 votos con-.
tra apenas três e quatro
abstenções ·- constam dis·
positivos inovadores, como
a fiscalização, pelo poder
público, de entidades que
manipulem materiais ge.
néticos, cujas pesquisas somente agora Se iniciam DO
Pals ; a exigência de estudo
prévio de impacto ambiental antes da instalação de
qbra ou atividade que possa degradar o meio am ·
~iente e a obrigação de as
mineradoras recuperarem
o'ambiente afetado pela exploração de recursos mine·
rais .
. .
'.' NO capítulo, que consagra que todos têm direito
áo meio ambiente ecologi.
camente equilibrado, 'e 'que
impõe ao Estado a obriga.
Ção de defendê-lo e A coleti-

vldadt" .o 'de~'er d~
preservá-lo, também fo.
ram consignada's restrições ao uso da propriedade.
Assim, serão criados par·
·ques nacionais em todos os
estados da Federação, sen.
do proibida qualquer Jltili·
zação que comprometa . 8
integridade dos atributos
que justifiquem sua proteção . .
· Na prática, esse dispositivo inviabilizará que proprietários de terras aleguem desapropriação Indi.reta , quando determinada
região for tombada ou
transformada em reserva
ou parque nacional. Atualmente, esse processo é comum, dado que o tombamento impõe restrições ao ·
uso da terra, como, por
exemplo, a proibição do
corte de árvores. Com base
nessa restrição, -os proprietários entram na Justiça
·alegando que houve esvaziamento econômico da ter.ra, o que se igualaria a
uma desapropriação indireta, devendo o poder público, portanto, indenizar o
·proprietário.
Também são considera -

as

das lndisp~nfveiS
i~rras.
devolutas ou arrecadadas
pelo Estado, por aç~s dls- ·
criminatórias, necessárias
à proteção dos ecossistemas naturais. As atividades consideradas lesivas ao
meio ambiente, praticadas
por pessoas físicas ou
jurldicas, além de sanções
penais e administrativas,
implicarão na obrigação
automática de reparar os
danos causados.
Foram impostas ainda
restrições ao uso dos recursos naturais da floresta
amazônica, da Mata Atlântica, da serra do Mar, do
Pantanal Mato-grossense e
da zona costeira. Essas
áreas foram consideradas
patrimônio nacional e a sua
utilização deverá ser feita
de acordo com a lei.
A exceção . do texto do
acordo.. os constituintes
aprovaram somente uma
emenda, a do senador Itamar Franco, que determique a localização de USÍ·
nas nucleares deverá ser
definida em lei federal. A
falta dessa definição impe~
de a sua instalação .. ·

na
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Frente Verde tenta apr·ovar'Projeto
da ·sistematizaÇão
FOLHA DA TARDE
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Usando um b~ · ·de . lapela no
formato de uma ararajuba (ave em
extinção), 90 parlamentares fonnam o
bloco mais ecum~nico do Congresso
Constituinte: a Frente Verde. O grupo foi
se unindo aos JlOUÇ<!5 para defender o
projeto de meio ambiente aprovado pela
Comissão de Sistematização. Ao "verdeautêntico" Fábio Feldmann <PMDB-SAo
Paulol. somaram« o "vo~verde" Bonifácio de Andrada (PDS-Minas), o "esverdeado" Júlio Campos <PFL-Mato Grosso>. o "verde-vermelho" Eduardo Jorge
CPI'-São Paulo) e até mesmo o "verdemonarquista" Cunha Bueno (PDS-SAo
·Paulo L
A Frente começou a se organizar
antes mesmo da aprovacAo do caJ>Itulo do
Meio Ambiente pela Sisfematização. Mas
só agora com a proximidade da votação
definitiva do único artigo, dividido etn
incisos e parágrafos, que regulamentará a
política ambiental do pais , seus membros
traçam a estratégia da votação. Um "ltit"
ecológico com a reprodução dos artigos
das Constituições da Espanha, Por111gal e
Grécia a favor do meio ambiente e textos
analisando as ameaças de extinção da
fauna e do litoral brasileiro está sendo
entregue aos 559 constituintes. · ·
·
"0 mais importante é sentarmos
espalhados pelo plenário no dia da
votação. Todos ficam constrangidos de
votar contra o meio ambiente e poderemos pressionar", disse o deputado Carlos
Mosconi <PMDB-Minas>, um convertido
recente à causa ecológica. Ao integrar um
grupo de seis deputados que em abril do
ano passado visitou a cidade de Cubat.Ao
<São Paulo) e as usinas nucleares de
Angra dos Reis <Riol, Mosconi passou a
recrutar aliados para a Frente.
Até o momento. as votações em
plenário foram desfa\'oráveis aos ecolo. gistas. Foram derrotados ao tentar condi.
cionar o exercício de direito de propriedade ao bem estar da coletividade, conservação dos recursos naturais~ proteção do
meiO ambiente. Perderam também ao
pedirem a proibição de importação,
transporte e al1ll87.enamento de artefatos
bélicos nucleares.

..

SARNEY FILHO
·.A tática máxima dos .,verdes" é

minar o território inimigo : o Centrão, que
tem seis discordãncias fundamentais em
. seu projeto se comparado ~m o da
Sistematização. Em alguns outros itens, a
Frente não vê grandes düereoças entre os
textos, preferindo, inclusive, o do Ceritrão
por estar mais bem redigido. Na última
semana, a Frente teve uma baixa importante. O deputado Sarney Filho <PFLl
deixou seu lugar na Constituinte para
assumir uma Secretaria no Maranhão.
Surpreendendo sua bancada, Sarney
Filho apresentou uma emenda contra a
_fabricação da bomba atômica DO país,
durante a votação da Comissão de
Sistematização. Depois disso, estreitou
sua amizade com o "verde" Fábio
Feldmann e passou a trazer integrantes
do Centrão para as reuniões e jantares da
Frente. No último encontro, quinze signa·
tários da emenda do Centrão estavam
presentes, mostrando disposição para
· aderir. segundo Feldmann.
. .
O ·deputado Bonifácio de Andrada
<PDS.Minasl, um dos relatores das teses
do CentrAo, inspirou« DO Pat:ri.a.rea da
Independência, José Bonifácio de Andra·
da, bisavô de seu pai, para aliar-se à
defesa da Sistematização.
·

lntitulando-se "verde DOVO", Andra·
dinha, como é conhecido, nAo é con~ a
energia nuclear, defendendo sua utiliza·
ção no Brasil. "Não bá nada no mundo
que tendo aspectos positivos. nAo tenha os
negativos" . disse, acrescentando que a
energia pode ser usada como forma de
preservação do meio ambiente..
.
Junto a Andrad.inha, o deputado
Cunha Bueno (PDs.são Paulo) tenta
convencer seus companheiros de CentrAo
a "conceder um pouco" e aprova~ -~
ambientalistas dâ Sistematizaç!o. "Se
não conseguirmos aprovar o projeto,
.vamos apresentar destaques para todos os
pontos ·do CentrAo", disse Cunha, um
defensor infatigável da restauraç!o da
monarquia no J>&ÍS. Ao ser in~do da
coerenc~a das auas cau.sas,
ser·
viu-se de um livro de história do Brasil
para as justificações. Em 1835, os monar·
cas brasileiros criaram o cargo do
· "conservador das reais matas" e poucos
anos em seguida, iniciou-se o reflorestamento da Floresta da Tijuca.
.
VIAGENS
· A Frente foi ganhando corpo e
d.isposicAo para o tJ:abalbo à medida Wfe
os parlamentares uun conhecendo 1!1
loco" Cuba tão, a cidade-s!mbolo da polui·
ção industrial, os garimpos de Poconé
(Mato Grosso do Sull, que acabaram com
a atividade pesqueira da Bacia_ ~o ~ara·
guai e as usinas de Angra dos ~IS CRIO) .
Assim, depois de ter um actdente com
o ônibus, que capotou ao levar. os
constituintes até o Rio por uma estradinha
de terra no litoral norte de São Paulo, o
grupo descobriu que o setor administra·
tivo da usina de Angra dos Reis não
dispunha do número do telefone da
Prefeitura da cidade para providenciar
um novo ônibus. A. viagem surtiu efeito
maior no deputado Raimundo Bezerra
<PMDB-Ceará) que de defensor das
usinas de energia atômica J>8.SS011 a
condená-las . publicamente.· •'Tuíhã coisa
amarrada até com barbante", afirmou
Mosconi.
A •,risita ao pantanal matogrossense
provocou revelações. O ex-governador
Júlio Campos <PFL-Mato Grosso), que
durante sua gestão não foi muito cuidaaoso com a ecologia, acompanhou a carava·
na de constituintes e quase provocou uma
briga, ao organizar um café-da-manhã
para seus colegas na casa de um irmão. O
ex-ministro Dante de Oliveira prepara
outra mesa para os constituintes. ~ão
havia possibilidade de conciliação. pois
Campos e Oliveira são inimigos politicos e
a caravana optou pelo café do ex-governador.
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Méio ambiente divide oCentrão
O Centrão não está unido em
defesa do capitulo "Do Meio Ambiente" de seu projeto. Enquanto o deputado José Lins <PFlrCearál, redator das
propostas do grupo, sustenta várias
supressões no texto da Co~ o de ·
Sistematização, ·o deputado .Ricardo
FiÚ7.8 <PFL-Pernambucol, um dos
principais coordenadores do Centrão,
a~ia teses ecológicas. De imedia~.
ambos coocluem que nenhum dos doiS
textos "atrapalha o desenvolvimento
industrial do pais" ou "impede . o
exercício da livre iniciativa" . Lins
disse, entretanto, que o projeto do
Centrão é ·~mais enxuto, mrus correto,
ein síntese, melhor". Os pontos de.
divergência entre os projetos são
sustentados por Lins, mas Fiúza discorda .
PODER PúBLICO
\

Discordando do texto da Comissão
de Sist.ematiz.ação, Lins defende que
apenas o poder público tenha o dev~r
de preservar e conservar o meiO
àmbiente. "Não há necessidade de pôr
todo mundo fiscalizando. O Estado
existe para isto", disse ~-~i~~

. ·r.

da SistematizBçlo ~bel~ ~ ·:~

·''

~l-

dos têm direito ao equillbno ecológico
do meio ambiente", cabendo ao poder

'!_:.

.tr

· público e ll coletividade preservá-lo e
defendê-lo. A e1clusAo feita pelo Ceotrão impede que a coleti~dade utilize
instrumentos processuaiS, como o
mandato de injlmção.
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uni ·dos j,ooios

qiJe os ecologistas
·insistem em manter é o artigo que
· atribui ao poder público o dever de
.fiscalizar as entidades dedicadas- à
pesquisa e manipulaçlo de ma~rial
genético. "Ê imposslvel fazer ISSO.
·Esta proposta nlo tem paralelo oo
mundo . ..Todos se interessam pela
proteção:Jdo material genético, mas o
Estado nlo pode intervir'', afLnDOU
Lins. Ele já consultou dezenas de
integrantes do Centrão para excluir a ·
proposta do texto. _
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Yiúu( entretanto, discorda de
Lins: "Sou a favor da proposta da

Sistematização. A engenharia genética
necessita ser fJ.SCalizada e controlada.
Isso não vai contra o capitalismo. Ê
uma proposta viável para qualquer
pais que queira ser incorporado à

-~·
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democracia-social".
r
'·

Alista· completa dos in~egrantes

:.-:

Estes

são os membros da Frente Verde:
Sull, Joaquim Suoeaa <PMDB·Mato Grosso!,
aenadores Cid Sabóia de Carvalho <PMDB-Cea· José Carlos Sai:JlU <PMDB-MaranMol, José
· nll, Fernando Henrique Cardoso <PMDB-São Costa <PMDB-Alagoasl, José Luiz de Sá <PLRiol, .José Ulisses ele Oliveira !PMDB-Minasl,
Paulo>. João Calmon <PMDB-Espírito ·Santo>.
Nélson Carneiro <PMDB-Riol. Pompeu de Sout.a
Júlio Campos <PFL-M.ato Gr-osso>. Lézio Sathler
· (sem partid«>-Distrito Federal!, Teotônio VUela
<PMDB-Espirito Santo>. Udice da Mata <PC do
Filho <PMDB·Aiagoasl, Wilson Martins
B-Bahial, LUcia Vânia <PMDB-Goiásl, Lúcio
· <PMDB-Mato Grosso do Sull; e deputados
Alcãntara <PFL-Ceará l. l..uís Inácio Lula · da
Abigail Feitosa <PSB-Bahial . Aécio Neves
Silva <PT-São Paulol, Luiz Salomão <PDT-Riol ,
<PMDB-Minasl, Alceni Guerra CPFL-Paranál.
Lysâneas Maciel <PIYI' -Rio>, Maguito Vilela
Aldo Arantes <PC do 8-Goiasl. Aloísio Vascaso<PMDB-Goiásl, MAreio Braga <PMDB-Riol,
celos <PMDB-MinasJ . Aloysio Chaves CPFL-Pa·
Maria ele Lourdes Abadia CPFL-Distrito Fede: n>. Anna Maria Raues <PMDB-RioJ , Antõnio
ral>, M.auro Miranda <PMDB-Goiásl, Michel
Càmara <PMDB-Rio Grande do Nortel . Antõnio
Temer <PMDB-São Paulol , Moema São Thiago
Carlos Mendes Tbame <P.FL-São Paulo). ·Artur . IPIYI'~rál, Nelson Friedrich <PMDB-Para·
da Távola <PMDB-Riol , Augusto Carvalho
nál, Octávio Ellsio <PMDB-Minasl, Paulo Del·
<PCB-Distrito Federall . Beth Azize <PSB·Ama·
gado <PT·Minasl, Paulo Macarini <PMDB-Santa
zooasl, Boniiácio de Andrada <PDS.Minas i ,
Catarina>, Paulo Ramos <PMDB-Riol. Paulo
Silva <PMDB-Piauil, Percival Muniz <PMDB·Carlos Mosconi <sem partido- Minas l , Cássio
Mato Grosso), Plínio Arruda Sampaio <PT-São
Cunha Lima <PMDB-ParaíbaJ . Celso Dourado
<PMDB-BahiaJ , César Cals Neto <PDS-Cearál,
Paulo>, Raimundo BezerTa <PMDB-Cearál ,
Raimundo Rezende <PMDB-Minasl, Raquel Ca·
Cristina Ta vares (sem partido- Pernambuco l.
Cunha Bueno CPDs-são Paulo>, Dirce Tuw
piberibe CPMDB-Amapál. Rita Camata <PMDBQuadros <PTB-São Paulo! , Domingos Leonelli
·Espírito Santo>, Roberto o·A,'ila <PDT-RioJ,
<PMDB-Bahial. Edmilson Valentim tPC do · Rose de Freitas !PMDB-Espírito Santo>. Ruy
R-Rio), Eduardo Jorge <PT-são Paulo), Eduardo . Nedel !PMDB·Rio Grande do Sull, Sérgio
Werneck <PMDB-Mioasl, Sigmaringa Seixas
Moreira <PMDB-Sarita Catarina •. Fábio Fe!d!PMDB·Distrito Federal>. Sólon Borges dos Reis
tnann CPMDB-são Paulo!, Feres Nader <PDT!PTB-São Paulo!, Tadeu França <PMDB·Para·
Riol, Floriceno Paixão <PDT·Rio Grande do
Sull , Francisco Coelho <PFL-Maranhãol. Frannál, Uldurico Pinto <PMDB-Bahial, Valter
cisco K uster <P MD B-Saota Catarina l , Gastooe
Pereira CPMDB-Mato Grosso do .Sull , Vasco
Alves <PMDB-Espírito Santo>. Vicente Bago·
Righi <PTB-São Paulo! , Geraldo Alckmin
<PMDB-Rio Grande do Sull . Victor Faccioni
<PMDB-São Paulo> . Gil César <P!IIDB~MioasJ.
Go0%8ga Patriota <PMDB-Sergipe l. Haroldo
<PDS· Rio Grande do Sull . Vilson Souza
<PMDB-Santa Catarina l , Virgilio Guimarães
Sabóia <PMDB·Maranhãol. Hélio Rosas
<PMDB-São Paulo> . Hermes ZaD€Ui <PMDB-Rio
CPT-Minas). VItor Buaiz ~PT-Espirito Santo>,
Walmor de Luca <PMDB-Santa Catarina> .
Grande do Sul> . Ivo Lech <PMDB-Rio Grande do
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~1V4J:C.qnstitúinte, o apoio,~i ~:- -.-;;,~~ ~- .

~cou aos amblentallltas que

.

· .cilOtffetA ·iSTADO

~ propo&taa eontldas no anteproJeto
'llcaram reduzldaa pelo relator da eo!IDlasAo da Ordem 8octa1. Almir Oalbrlel (PMDBIPart), a .áete artigos.
(Ressaltou que o lmpo~te. agora, é
llUtar para que os pontos fundamen:&ais sejam mantidos e ~ que foram
~r1m1401, como a p~lçlo da lnsttalaçAo de ua1naa nucleares no Pafs,
!~oltem a constar no te~ constltu~· Mas

J'eCODheceu que esta é

tâma matéria d1fic1l de~ colocada
nova ConstltutçAo. O relator Al·
m1r Gabriel nAo quis adiantar os

iDa

"poritos que aproveltouemliellrelató-

trto, afirmando apenas que "eolocou
parAmetros importantes para a érea

rdo melo ambiente".

~

o

JQmallsta Randau Marques,
lamentou a su;presdo do artigo que proibia a lnsta~çAo das usinas, \lDul proposta_.d~
~o .lorntl d• Tarde,

!deputado Carlos Mos_con1
~BISP), afirmando que "q~
t.a& ·teses esbarram nos in~*

·aos cohestarl.o empenhados em deft!J!~er ;8 8 prlnclpaÚl propostas apresentadas pelas entldade·s
Ugadas ao melo ambiente. ~esmo
ressaltando o papel da nova Carta na

1. uAl"'u C:ábrat~;-81mlltltb~

preServaçAo do iDe1o Bl:nblente, Ulysses GulmarAes a11imoú que uma so-

j

j

,
,

luçAo mais definitiva para estas
questões só ocorrerá com "a munlclpalizaçAo da vida p~Uca", assinalando as dificuldades de se levar os
problemas sempre à alçada federal ·
O presidente da Comissão de Sistematização, Bemardo Cabral, reconheceu as pres&Oes que qs consti-

tuintes vêm solreildo para a mw~
sAo de aÍgumas"}Jropostas polêmicas
.na área ambiental Afirmando ter pe-

lllnlstérlo das Minas e Ener~P~t.lliP
érea de ecologia. sAo eolocadaa>:de
'lado". Ble denunciou as press611ptae
'grupos lllteressados na ére~n~l.
~to aos cohstltulntes a
·
·& que, se nAo for mantida a
po "teremos uma Constl~ , t:prov1da de seriedade''.
, · ,oh
~ - Os ambientallstas traçaram,.R~M~- ,
'da, uma estratégia para peasllmar
·os constituintes, com telegranUiS,
presença maciça das votaç~e
apresentação de emendas poptilR ..1
-o deputado Fábio Feldman lembrou
que os lobbles das indústrias q~
·eo-farmacêutlcas, fabrlca~§fie
agrotóxicos, empresas lmobiliádas,
entre outras, estl.o agindo de nw91ra ostensiva em Brasllla, daf a~r-.
· ela da mobWzaçAo dos ambt8llRi
--re~
:&tas. • ~ '
'·• ~. '.\,•,1\

I
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.
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la frente um obstéculo diffcll, "mas
se estas pos1çOes aafrem vitoriosas .
. :na Comissão da Ordem Social", enfatizou que "nAo bA relator ou grupos

. interessados que mudem algo na eomissAo ~ Sistematização". O Uder
Mário Covas, por sua vez, disse que o
compromisso em defesa das teses
dos ambientalistas tinha caráter po-

lítico, e explicou que d&lrante tod";;.)
fru8 vida poUUca acompanhou a detertortzação do meio ambiente, citando a Situação da B1l1xada santista.
1· O deputado FAbio Feldman
(PMDB/SP), que organ1zou a reunião, Junto com a Secretaria Especial do Melo Ambiente e o CNPq,

I

~

. .

Bà pretende conseguir hoje a unanimidade d~ Constituiré
iiiã~ ~:a defesa eeol6gica~~ falta pouco para ISSO.
O coordenador da Frente Verde•anctsco
• • • Dornelles
enquanto arrolava
os no
(PFL-RJ),
Joaquim
ackel (PFL-MA), Ricardo Izar (PFL-SP),
arcelo Cordeiro, Joaquim Bevilácqua e
' ei\ava uma "reprimenda" do presidente
· S\lbcornissão de Ordem Social, Elias Mu. d;..(PTB-MG) ("Como ainda não estou na
,·· nte?"), manifestava-se esperançoso on.à noite:
·
1: ."Parece que todos os partidos e legena&.:e~tcarnparam o meio ambiente e jã sa. ~;.Que a emenda do Cef!_trão seria !lm
esestre, não por que eles nao tenham ttdo
é s.erta boa vontade, mas, sim, devido ao
.de o texto defendido por nós represeno .:onsenso sobre o que pensam a comu- ,
idáde ambientalista, as sociedades cienti- j'
. t,C!I§_~ a própria sociedade civil corno um

I

todo. O capitulo, assim como a Carta Magna, não tem dono, é fruto da Assembléia
Nacional Constituinte como um todo. Resta
apenas a cada deputado não se esquecer de
suas famílias, eleitores e futuro na hora da
votação ...".
A união de todas as tendências e partidos deverá ser acompanhada - independentemente das negociações e acordos de
·hoje e amanhã - por todas as entidades
filiadas à SBPC- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, movimentos arnbientalistas nacionais e internacionais, artistas (de Ney Matogrosso, Rita Lee, Milton
Nascimento até, talvez, Roberto Carlos)que deverão reunir-se em Brasília, na se_. ~ - , e , .
mana q~vern;-...

-

Crime ecológico
25 de fevereiro de 1984: um vazamento
no oleoduto da refinaria da Petrobrás em
Cubatão se espalha sobre as águas do mangue , debaixo de centenas de barracos. Resultado: um incêndio com 1.200 barracos
queimados e 93 mortos, segundo dados oficiais (extra-oficialmente calcula-se que
mais de 600 pessoas tenham morrido). Setembro do ano passado: tragédia com a cápsula de césio-137, em Goiânia, apontada como o segundo maior acidente radioativo do
mundo. Nos dois casos, um ponto em comum: não houve punição dos responsáveis.
Se o projeto da Comissão de Sistematiza -~ pa~apf~ do ~~ o~bi('n~or !

ICf.OS.M
.~aprovado

pela Constituinte, aconteclmen~·tos como estes .não mais ficarão impunes.
: Serão considerados crimes, e como tal de. verão ser tratados. ·Para o biólogo João
Paulo Ribeiro Capobianco, especialista em
educação ambiental, presidente da Associação em Defesa da Juréia e diretor da
·sos Mata ·Atlântica, essa será a maior con,q uista da Frente Verde na Cons:tituinte:
~ '" Hoje .n enhuma lei de preservação é cuml' prida e as pessoas que lesam o meio ambiente pagam, quando muitó, uma pequena ·
multa que não chega a pesar em seu bolso.
Basta ver o ocorrido recentemente em São
Sebastião, com vazamento de óleo da Petro.b râs". Nessà questão do crime ecológico, a
1> idêntica à proposta
:emenda
do
~
- r~.... ntrãn
~
~

.
I

da Sistematização e, segundo ecologistas,
até .m elhor redigida.
·'
·
;
É preciso dizer, no entanto, que as votações de plenário, até o momento, foram.
e desfavorãveis aos ecologistas. ·P or exem-·
:pio, a supressão do dispositivo que condi~
. cionava o exercfcio do direito de proptie. dade ao bem-estar da coletividade, conservação dos recursos naturais e proteção do
.meio ambiente. Além da supressão da
' emenda que ,proibia a importação, tran~1.porte e armazenamento de artefatos bélicos nucleares em território nacional.
O texto do Centrão, jâ .aprovado, sim. plesmente ignora também itens como o que
trata da preservação da integridade ~o p~
trimônio genético- o conjunto de amma1s
e vegetais vivos do território nacional - e1'
i. fiscalização das e·n
• tidad.es dedicadas ! ·peslquisa e manipulação de material genético .
.!"0 Brasil é um pais que tem o maior núme:ro de espé<:ies vivas do mundo, um recurs<?
.l.r enovjvel. de ..;znuitG-velor_.e.,que-:nunce.-fot
·l.tratado como uma riqueza nacional", expli' ;c a .J oão 'Paulo.
..
'0 'que mais preocupa na ·emenda _.do
Centrão, neste 'item; ''é ·a .s upressão do dever do poder público de fiscalizar as enti!dades que manipulam material genético, já
que essa manipulação representa um potencial de enorme risco para .as formas de
vida existentes: uma liberação indevida
pode trazer conseqüências terrivelmente
lesivas à economia do Pais, à saúde pública
e ao meio ambiente"- segundo análise da
Frente Nacional de Ação Ecológica na
Constituinte.
Uma exclusão "lamentável", na opinião do geneticista Felizardo Penalva da
Silva, diretor das Ciências da Vida do
CNPq, "porque dá liberdade a qualquer
pesquisador de fazer o que quiser nessa
área, que em determinad.as circunstâncias
precisa ser ·controlada. E uma área onde
questões de ética podem ser facilmente levantadas e onde os interesses internacionais são evidentes".
João Paulo lembra, por exemplo, que
já se le\•antaram suspeitas de que o vírus
da Aids teria se originado em experiências
de laboratório. "A questão genética tem
sido motivo de discussão .no mundo todo e,
nas últimas semanas, ·ganhou notoriedade
por causa do patenteamento de ~~ rato
geneticamente alterado em laboratono nos.
Estados Unidos", observa João Paulo.
O artigo 262 da proposta da Sistematização consagra o direito constitucional de
todos ao equilíbrio ecológico do ambiente,
como um bem de uso comum do povo, e
estende à coletividade o direito e o dever .
de presen·á-lo ~ defendê-lo.
1

A emenda do Centrão, no entanto, retira do futuro texto esse direito. impondo .ao
poder público, exclusivamente, a incum~
béncia de seu resgqardo . .Essa supressio,
segundo Gilberto D'Avila Rufino, advogado
especialista em Direito Ambiental, "trará:
dificuldades de ordem jurfdica na tutela do
., meio ambiente, afastando a possibilidade
da utilização dos instrumentos polfticos
. processua1s previstos na violação dos direi. tos constitucionais, a exemplo do mandado
· de injunção".
De qualquer maneira, para o geógrgf
; e secretário da SBPC, professor Aziz Ab'Sá·
ber, apesar da interferência do Centri·
"para evitar prejuízos às oligarquias", o
que se ganhou até agora na questão a~
biental foi muito.
· ··
<.;· ·

'E~·.~ temo do mrio ambiente mJUte·le ·tU
I$Ímcttrútic41 upecioil, t4lt1t% ni ~.
~. ~embléio Nocionol Co~tituinte. ~
· ~por refletir tutelo ~lU~too doi comti·
~~~ contemp01'c1ne41, uto é, daquela!
~ia- recentes - como 41 tü Portv.gal, &pa•w~Jirécia -, e·l aboradtu num momento em
~~lá é f.orte a comciêncio ecol6gico dor
poiÍQt cimlizado1 do mundo e .em qu~ 01 .
i:lvanços da ciênCia e do tecnologaa ~atem

( .. "'"" ........

t

L.lJ7Jtfttos
por
do co. m.·. pe
. · · •.dirjuridico-procmuail,
a utilização de imp·o
. rto·.parte
tu
. íramuno calo de oiol.açõu gra11ft e liin.

~vidade,

Mmátic41 - o que Wmo8 todor or dúu- ó&
:ftonnas em favor do meio ambúnte. .

~

·.Em quase tod01

01

parágraf03 e item dOI

-'~ctivos artigos -com uma ou outro ezce;;ç~ . :-- ·o tuto da Sútema~ revtlo~e
~'m"*to maú eficaz do que o do Cmtr6o, upe~.~l.men!t no que &e refere ó eftti~/!0. à

~.e -~~"'
, a produção econ6m&ea
o propraa •o!,qéncia do upécie .humano, provocado.!
L<J. •devradoção ambaental. Segundo, p01'·
~as do que qualquer outra, o quutão
-meio ambiente exige um trat4mento com~i<mal que re~Ulte no efetivo cumprimen·
.tSs norrruu, por parte dos poderes públi·
· 8 e da &ociedadt em geral, e não na ftmples
de norm41 - poil na verdade o moiOf'
·
'Qp".Jlroblema~ a~bien~il brolilti~ é o~
peito generalizado,_ ampunivel, a lt'l_&Sla..JJÜlente de proteçao e/ou pre~erVaçao do
«r -ambiente. Terceiro, porque eue é um ·
ma·que está acima de todos a1 ideologia~
de patrocínio da esquerda, da direita

impacto ambiental, aprovado
antes do início do exploração". Tal disporitioo seria de enorme importância para.a recuperação do ambiente degradado pela mineração descuidada e irracional - onde o
. aemplo mais chocante i .a contaminação
1
- das
uas por mercúrio, d~.ftitos i~i-

ou do centro) de todos os partidos, dos grupos
de interesses: segmentos ~~iois e classes econômicas porquanto é do tnteresse absolutamente g~ral de toda a &OCiedade brasilei':4,
das gerações atuais e futuras- com exceçao,
talvez dos insensíveis predarores I devastadores'; poluidores sis.temáticos que não ~e
incomodam de extermtnar recursos natural&,
ecossistemas insubstituiveis, como se comprometidos estivessem apenas com a própria ganância imediatista e irracional.
Se compa'rarmos os ~s especícif~ f'!·
lacionados ao meio amb&ente, o da Comwao
de Sistematização (artigo 262) e o da emenda
do Centrâo (artigo 257), verificare~s que o
primeiro, embora com alguns defettos de redação - tais como a fo._lta de .clarez~ e a
prolixidade - é de conteúdo mutto ma~ modemo, avançado, sustentado por concettuações com bases científicas tdtu~liztuftu, enquanto o segundo se ~su~ ~ ~eneralidades
programátic_as de batJ:? et•c.acaa, 1e bem que
em melhor lmguagem Jundtca.
O texto da Sistematização estabelece que
"todos têm direito ao equilíbrio ecológico do
meio ambiente, bem de uso comum do ovo e

Dril, atinqindo a fauna de V41tal regic>U~
pelo cadeaa alimentar. Por que razão o tato
do Centrão eliminou tão necesaário dilpos
n.o?O.doio tnto.oontnnplom ,..;iia ..,.,.
dais de proteção (§ .f' dos doi8 artigor),
·• •aber: Floresta Amazônica, Mata Atlântico,
t>.P antanal Mato-grosseme e Zona Carteiro:
l Aí, mais uma vtz, o texto do Sútematização
~ oferece uma proteção ambiental mau efeti
tbd, enquanto o do Centrão, de f01'f'n0 ambí~
lgiaa, não denota op01içáo concreta ao~~
l;iõ de de~astação galopante que .afrem t4 ·
1 regiões. E verdade, entretanto, que a mlo
dada pelo Centrão ao § 3' - "a~ condutal e
·atividades comidera:das ltnvtU ao mrio ambiente mjeitarão os infratore. a 1ançõu ad. miniltrotivas e penais, i~
:do obrigação de reparar o dano causado"
é muito melhor do que a dado pela Si8tema
· tização. Resta e1perar, enfim, que o n&el .
·de cada texto seja aproveitado. E que ,
normas em favor do meio ambiente, co~a
das na Constituição, contribuam para4 q14e
'deixemos de legar para noss01 des~.tt1
• um País irracional, ignorante e 1ubdes~l
vidomente devastado, de&ertificado.

essencial à sadia q'u.alidadÜk vida, impondo-se ao Poder Público e à" coletividade o
dever de preservó-lo e defen:ãf:l.o". O do Centrão reza que "o Poder Públ,co protegeró o
meio ambiente e o equilíbrio ecológico, como
meio de resguardar a quali~e de vida e de
proteção da natureza". Percebe-se, jó pelo
caput dos respectivos artigos, que apenas o
texto da Sistematização consagrou o direito
constitucional de todos ao equilíbrio ecológico do meio amPiente -no que endossa princípio da Conferência de EstoÇ_olmo das Nações
Unidas, de 1972, que prodiLziu declaração
(com 23 princípios) considei;Çda uma extensã{) da Declaração Universqf,d,os Direitos do
Homem. Nota-se, por outro · ~o. que o texto
do Centrão impõe exclusiv(j~,nte ao poder
público a proteção do -~~~5~mbiente, ní
_•.._:,,
mindo de tal responsabtltá~ toda a~~~ •
.dade. Além de estimular a ~pilritante negli- :
gência social brasileira em ~r:mos de preset- :
vação ambiental - no sentido de isso .~q ,:
cqnsiderado popularmente ·a penas comco
"coisa " ou "obrigaçãc" do governo e não de
todos os cidadãs -essa "exclusividade" de
proteção atribuída ao poder público poderá

~ aphcaçao

concreta do norma comtitucíonal

,;ftá defesa do meio ambiente - e não o drn·
t,P~ ~unciação
~~. segundo

de princípi01 programáticos

nos revela a memória hút6rica,

' tão 1empre inócuos.

· ,Reza o § 2' do artigo 262 (Siltematiza.. çóO): "Aquele que explorar recun01 mimrois

1~ obrigado a recuperar o ambiente degro,aado. de acordo com solução técnica descrita

no estudo de
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BonllAclo de Andrada CPDS.MG) e Cu·
1;. •
, nha Bueno CPDS·SPl1 depois de ratUicarem
· . o acordo em nome ae seu partido, mostra·
vam·•e eufóricos: "A nova Certa Magna. ao
Incluir esse capitulo ambiental, demonstra
que a ela a& e polltlce brasileira saiu na
frente da comunidade Internacional. Um
capitulo rleoroao e duro, porém sensato e
nec:easãrlo. Hoje em dia estamos conoentin·
do com a destrulçAo virtual de nosaa pátria,
recordistas mundiais em devastaçAo deasa
terra prócllea".
....
Mluio Covas CP.MDB·SP) nêo permitiu
que o capítulo fosae votado és 9h30 da ma·
nbll de hoje. Reclamou do horArlo, apra:r.a·
do por Ulysses Guimarães, que acabou con·
cordando em transferir a votaçllo para o
horário habitual, 14h30. Mas Jogo em segui·
da explicou ao coordenador da Frente Ver·
de, FAbio Feldmann: "Você sabe que todo o
partido estA com o capitulo e alio abre mão
dessa conquista".
O acordo (multo elogiado por Josf!
. Elias Murad CPTB·MG), um médico que hé
décadas luta pela melhoria da qualidade
. . de vida no PaCs) foi obtido graças a uma
. fusio de emendas apresentadas pelos de·
pu:.ados Aécio Neves CPMDB·MGJ. Aloisio
Vasconcelos CPM.DB·MG), VItor Buaiz <PT·
ES), Antero de Barros CPMDB-M11, Agrlpi·
no de Oliveira Lima CPFL-SP), Raimundo
Bezerra CPMDB.CE), Lucia VAnia CPMDB·
GOl, Cld Carvalho CPMDB·MA), P'!lo sena·
dor Mendes Canale CPMDB-MS) e outros
parlamentares. ·
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Tudo acertedo: a Auembléla Nacional
·.~ Constituinte poderA aprovar hoje talvez o
-' ·. mala moderno e an'Ojado capitulo de melo
.• ambiente de lodu as Conatltulç6es em vl·
1or ao mundo. M llderaaçu .d o PFL. PDS,
PTB, PMDB, Pl', PDT e todoa 01 outroa partido• polltlcoa decidiram ontem fechar
queatlo em torno de um texto que, pratica. mente, contempla aa relvlndlcaç6ea de to• Claa aa entldadea amblentallatu e c:lentUI·
cu do Pala.
.
1: ., Motivo: o nQmero de deputados perten·
·r centee ·ao Centrao que lnteeram a Frente
! '. Nacional de Aç6o Eeolóllca na Conatltul·
1': çAo (mala conhecida como Frente Verde)'i' acabou demonatrando As reapectlvaa liderançaa ·partldArlu que poderia haver um
> a6rlo racha lnterao ae bouveaae altera~l>ea
~ ( .. no capitulo aprovado pela ComluAo de SI&·
1: tematlzaçAo, como previa uma emenda ai·
1> tema Uva apreeent.da pelo CentrAo. •
~·
Gaatone Rlabl alntetluva ontem A tar1''· de: "Ir 'contra a preaervaçlo do melo am,. . blente 6 Ir contn a vida, contra o direito de
todoa deafrutarem de uma qualidade de
f· vida Isenta doi perl101 e ameaça• explosl·
vas que rondam n!ll0e5 como a minha Bal·:
· xada Santlat.a. As dlver16nclaa e flrulas ae'. mAnUcaa;ent.Ao, aó podiam aereaquecldaa.
~ - - Saiu deaa dlacuuAo um Cinlco vencedor, o
· ·· povo braallelro". ·. • •.,.
:
\, . Sandra Cevalcantl CPFL-Rl) e Ricardo
·'· Izar (PFL.SP) nlo eacondlem teu alivio e
contentamento: "Finalmente chegou-&e A
~ concluaAo de que a bandeira da ecologia é
: de todos os partidos e poUtlcos, e do de
:•· uma algle ou 11'\lpo poUtico - o que foi
· decisivo, assim como e certe:r.a de que nlo
· bé qualquer coloraçAo Ideológica por trás
•.. da ·~ecculdade de preaervarmo-nos una
. a01 -~utros, etravéa dOI recursos comuns
" que Inalamos, bebemo•, comemos, plaa·
moa, contemplamo• ·ou de que depen·
:
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A ae&Uir, a lnteen da fualo de emen·
daa do texto bülco aprovado por todaJ.I.88
lideranças ontem e que hoje deverA: aer
votado, talvez com al1umulllelraa mlll!&n·
çu de Clltlma hora, .na preaença das pnncl·
pala llderaa~u amblentala, jurldlélia e
cientUJcas do Brull. SeiUndo o depulado
FAbio Feldmann, ae o meamo for aprovado,
a Frente Verde- hOje com entre 80 e:lOO
Integrante•- paa~&rA a globallur tod111 os
deputado• que votarem a aeu favor. , ,. •
Artllo 282- Todo• têm direito ao in elo
ambiente ecologicamente equlllbrliido,
bem de uto comum do povo e easenclal A ·
aadla qualidade de vida, lmpondo·ae àó Poder PObllco o dever de defendê-lo a A coletividade o dever de preaervé-lo para u preaentea e futuru gera~6ea . ·
f 1•- Para lleeiUrar a efetlvldade'do
direito referido neate artigo, lncumb& :ao
Poder Nbllco:
·· '
" · · ~ ~· ·
J - Preaervar e reataurar 01 proc:auo•
ecolOelcoa euenclala e prover o mllpejo
ecol:f!_:o~~:~rc~edho~d'~d':~~~in·~
lridade do patrimOnlo genético do Pais e
fiscall:r.ar u entidades dedicadas 11 pesqul. aa e manlpulaçAo de materlal1enétlctl;' '
m- Definir, em todu as unidades da
FederaçAo, e•paçoa terrltorlale e eeus:~:om·
poaentea a aerem especialmente protegi ~
dos, 1cndo a alteraçAo e aupreasllo permitl1
das aomente através de lei, vedada q}lal!
quer utllluçAo que comprometa a lnLegrl·
dade doa atrlbutoa que ,lu&Wiquem sua pro.
·- ·
teçAo;
. lV-Exigir, para lnstalaçAo de,obra
ou atividade potencialmente causadora de
•ilnWcatlva degradaçAo do melo ambiente
eatudo prévio de Impacto ambiental, j('.que
se daré publicidade; . · .
.· . ,
V. - .Controlar a produçlo, come~! ali
:r.açAo'elou empreeo de técnlcaa, métodos e
aubatAnclaa que comportem ruco pa\'ra
melo ambiente e a qualidade de vida:
· VI - Promover a educaçAo ambientai!
em todos os nivela de ensino e a conscl.entl·
zaçêo pCibllca pare a preservaçAo do·mei
ambiente; ·
· , ...~·;
VII ~ Proteger a fauna e flora, vedan
do, na forma da Lei, as prAticas que .co I~
quem em risco a sua funçAo ecoiOglcq, qu
provoguem a extinçAo de espécies ou que
submelam os animais 11 crueldade. - • :.
O 2" - Aquele que explorar recünoe
mlnerab fica obrigado a recuperar o"ara
blente degradado, de acordo com aoluçio
técnica exl1lda pelo órgAo público com .
tente .
w · ·
t 3'- As condutas e etlvldadea oonalderadas lesivas ao meio ambiente aujeita.'
rAo os Infratores, pessoas flslcaa ou Jl!rfdl·
cas, As aanç6es penais e admlnlltraUvaa,
Independentemente da obrl1açlo de [eparar oa danos causados, aplicando-H, relaUvamente aos crimes contra o melo ambiente, o disposto no artigo 108, f G. .
.,., ·
t 4" - A floresta Amuónlca, a j,bta'
Atlllntica, a Serra do Mar, o Pantanalat-&o-.
grossense e a Zona Costeira alo patrlm6nlo
nacional e sua utlll:r.açllo far-ae-i den!Joo doi
condlçOes que aasegurem a coDHrvaçlo ct.i
seus recursos naturall e de aeu melo·&lll·
blente.
.. ...
t 5•- SAo lndisponlvelluterrua1utas ou arrecadada• peloe Eatacfoj!; •
aç6es discrlmlnatóriaa, nece46árlu • 111'0'
teçA o doo ecossistemas natura la.
.. .
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Texto aprovado dá maior
· proteção à natureza
BRASÍLIA - A Constituinte aprovou ontem, por acordo de lideranças,
o capítulo referente ao meio arnbiente. Segundo representantes dos movimentos ecológicos, o texio aprovado contém mais avanços do que o da
Comissão de Sistematização. Apenas
uma emenda foi incorporada: a do
Senador Itamar Franco (sem partido-MG), que exige aprovação do Congresso para a instalação de usinas
núcleares.
A emenda do Senador foi aprovada
por 302 Constituintes. tendo 116 vo- · e 24 abstençoes.
·
J.a· a
tos con tr anos
proposta do Deputado Theodoro
Mendes (PMDB-SP). de que as athi·
.
- - d dades nucle~es no ~als so po erao
ter. fins pacíficos fm derrotada por
289 votos, ~endo 114 votos a favor e
14-abstençoes. O Relator Be~nar~o
C~br?llef!!brou que. a d_e_termmaçao
fo~a mclmda em artigo )a aprovado.
Os principais dispositivos do capitulo são os seguintes:

. • Exigência de estud~ ~révio do

Acordos sobre fam·Oja.

tenc1almente agressora ao melO arobiente, a ser re~arnentado por lei.
•. PI:e~erva~o. da mteg:ndade ~o
pa~omo genetico ~o Prus (que ~clw ~em_entes e matrtz~s de vege~s
e ammél:ls) e ~calizaç~o das en~dades_ dedicadas ~ pesq~~ e mampulaçao de material çenetico.
• . Empresas mmeradoras ficam
obngadas a recuperar o meio ambJente ·degradado _por suas a ti vidades. O assunto vru ser regulado em
le1. C · - d
- . .
•
naçao e parques ecolog1c~s
em cada um dos Esta9os e Temtonos. A Floresta Amazomca. a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o PantanaJ Matogrossense e a Zona Costeira
passam a ser consideradas Patrimônio Nacional, devendo a lei dispor
sobre a forma como seus recursos
naturais poderão ser utilizados sem
comprometer a preservação do meio
ambiente.

e índios não saem

l!Dp~cto causado por atiVIdade po-

:Os textos aprovados ontem estão no Caderno de Classificados

BRASÍLIA - Evoluíram pouco as
negociações para os dois últimos capítulos do Título vm. relativos à família e aos índios, cuja votação era
esperada para logo após a do capitulo do meio ambiente. Ontem. lideres
indígenas e dos idosos procuraram
os parlamentares para expor suas
rei vindicações.
_Os aposentados e pensionistas pediram ao Deputado illysses Guimarães que seja incluido um dispositivo
que atualize seus vencimentos e outro .que obrigue os filhos , na maioridade, a ajudar os pais na velhice e
em caso de carência e doença. Já os
in_dios pedem aJter_ação do artigo que
nao estende o direito de posse da terra às tribos aculturadas. Eles propõem que o termo 'tribos'' seia substituído por "índios", para Írnpedir
que toda a tribo seja prejudicada por
casos individuais.

---CONSTITUINTE---
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Todo o apoio de São Paulo poro que as lei~ que
tratam do ambiente sejam votadas como desejam os ecologistas:
.
a bancada federal paulista, com o patrocínio de Quércio,
_.1~ teve o primeiro_~ncontro com o Centrõo- para acertar um acordo
: O g?vernador Orestes Quércia (SP) e lt
· sua eq_uipe d-; governo que trata ~a questão emenda do Centrão vamos voltar a antes de j
do melO ambiente fecharam posu;ão: 0 tex- ~~72, antes da primeira manifestação da 1
t(l constitucional regulamentando a defesa
éonsciência mundial na questão do meio
a· preservação de solo, subsolo, ar, rios á aknbiente. que foi a Conferência de Esto·
melhoria da qualidade de vida deve se~ 0 dplmo". .
ma i~ próximo p~sslvel do que desejam as
; .Roberto Car~oso Alves contestou que o
entidades am~ientalistas. Em principio, PfOJeto do Centrao fosse contra a proteção
deve ser o texto Já aprovado pela Sistemati- do meio ambiente. "Sou um entus1asta diszação, mas segundo acordo que foi iniciado S:Ô· toda a nação sabe que eu cal do cavalo e
ontem no Palácio dos Bandeirantes com a qpebrei o colo do fêmur para não matar um
presença de parte da bancada federal do f~lhote de perdiz." Quanto às mineradoras
PMDB, com al_g~mas mudanças de redação que no projeto do Ce~t!"ão ficariam des~
anexando posiçoes do Centrão.
bngadas da.recomposiçao do sokl, o depu- O governador Quércia reagiu bem ~~o aprove1tou um exemplo do secretário
aos nossos pedidos, assim como ps governa- I;.etva_para reba~er a acusação: "O dr. Leiva
dores Newton Cardoso (Minas), Alvaro Dias me d1sse que tmha uma pedreira, e que
(Paraná) e Moreira Franco (RJ)- disse um 1 ~sgotada a pedra, ele fez sobre o território
pou~o antes da reunião, o deputado fed~ral u~ lotea'?ento. E é is~o que deve ser feito
Fâb1o Feldman, que tem fornecido à Cons- - .e só l}ao pensa asstm quem for maluco
tituinte as principais propostas relativas à d~txar la t;tm buraco para quê?" E garantin:
p_roteção ambiental. Ao seu lado, o secretã- Q.o que dt~corda .ape!las de um ponto no
no de Obras, João Osualdo Leiva justifica- ~x~o da S1stemattzaçao- "não deve ser a
va a reunião: "Nós entendemos q'ue a defe- s~ctedade, um conceito tão vago, a fiscalisa do meio ambiente corre perigo com a za~ a proteção at:nbiental, ma~; o Poder Púproposta do. Centrão, e o nosso objetivo é bltco" -, conclutu que ~·será fácil chegar a
obter o apoto de todos os deputados fede- um acordo para a votaçao, é só uma questão
rais para que possamos aprovar 0 projeto 4e rever a redação ".
da Sistematização". Leiva citou 0 principal ' . Antes do encontro, o lider do Centrão
ponto polêmico - a defesa do meio am- f~ i um dos deputados a dizer que o assunto
biente nã? deve ser feita apenas pelo Po- do_ encon~o era d.iscu!ir a ca!ldidatura de
der ~ubhco, como propõe a emenda do Joao ~~\\ aldo _Letva a Prefeitura de São
Centrao: "Isso tira a reponsabilidade das P~~lo . Eu ouVI cantar o galo! Eu me enga·
pessoas e vai dificultar as punições_ como net. Ago~a , se é par.a dis~utir_ ecologia estapodemos punir alguém que não é respon- mos aq.~i, vamo~- d1scutlr, nao tenho nada
sável?".
contra. A reumao, de pouco mais de uma
Depois da reunião de Quércia com on- hora! ~ão.levantou a questão das eleições
ze deputados federais , entre eles o deputa- mun!c~pa1s. Ma_s, apes~r da presença do sed~ Roberto Cardoso Alves, lider do Cen- cretano d.e Me10 Ambtente, Jorge Wilheim
trao , este último e o próprio Lei va comemo- e do presidente da Cetesb, Rogê Ferreira
ravam o entendimento - "Apenas uma (funcl?nalmente !Dais próximos ao assun:
questão de modificar a redação" .
to)! fol o secretário de Obras João Oswaldo
_
Letva quem fez a intermediação entre 0"
_ .Mas sao pelo meno~_13 os ~ontos anta- defensores do texto da Sistemat"
- •
gomc~s _entre os que J& estavao no texto Roberto Cardoso Alves natural ~zar~~n~
constl~umte e os apresentados no texto do tante da emenda do CÊmtrão
P
·
· ---Centrao. Segundo o deputado Feldman, "a
emenda do Centrão atende apenas aos inte...------,c::::::::---------r:esses das mineradoras, das madeireiras.
das poluidoras". As primeiras, por exem:
plo, "não seriam mais obrigadas a recompor o ambiente afetado ao término de suas
atividades, e todo mundo sabe que a mineração é uma das atividades mais lesivas ao
Jbeio ambiente". A emenda também "retira
dó Poder Público a capacidade de fiscaliz~r as entidades que manipulam material
genético - e isso é fundamental hoje ,
quando se suspeita que até a Aids teria
sido provocada a partir de experiências em
laboratórios". Para Feldman, que acredita
r}~ vitória do texto da Sistematização, o
, c~trário seria "um retrocesso. Eu tive da, dps na semana passada em relação à des~ição da Amazônia - são 20 milhões de
h\'!ctares destruidos, e não 3 milhões como
. •pontavam dados oficiais. Já vivemos um
cj~os na questão de meio ambiente, com a
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· I~dio pede a ministro
aJuda contra a Funai
Brasfila -Setenta índl o~ •. repre'Sentando 27 na
segunda-f ·
ções, _ ~ohc1taram
Justi
e~ra ao Mtmstério da
tr çap apo~o real e explícito con~
a a ortaha da Funai n9 526
prevê tratamento diferenciad~ que
t~ os _índios aculturados nas cciJ~·
~~asAtndfge~as que serão criada~
C .Ih mNazOnta, dentro do projeto
a a- orte, do Conselho de Se
gurança Nacional Os ·· d.
·
.m entam que a portaria ~~d .tos _aq~uo~ fnddios e vai acarretar o'!cxntemrmml~
mo a raça".
·

O se~retário-geral do Ministério
da Jusuça, José Fernando Eichen~erg, mostrou -se solidário com os
mdígenas ·garantindo-lhes a abe
tura _de um canal de comunica _rao âmbito de
JOJst no. Isso significa que o
Conselho
d_e Defesa dos 0 treitos
. .
da
p
.
essoa Humana (CDDPH) vai
atuar na sua defesa e a
.
- d as PolícJa
Federal
.
' na prote
.
çao
terras
retirando
garimpeiros • p or exem.'
pio.

~st~Jtoé

atuação~~

Congresso vai opinar
sobre usina nuclear
Br~ília, - As usinas nucleares
não poderão ser instaladas no País
sem que sua localização seja definida em lei federal . Isso significa que
não poderão ser instaladas, sem prévia autorização, do Congresso Nacional. Emenda nesse sentido, proposta 'pelo senador Itamar Franco
(sem partido). foi aprovada ontem à
tarde pelo plenário da Assembléia
Nacional Constituinte e vai figurar
na futura Constituição. A emenda
recebeu 3ó2 votos favoráveis e 116
contrários. Houve 24 abstenções e
vqtaram 442 constituintes.
A emenda faz parte do Capítulo

VI do título Vlll , que trata do meio
ambiente. O capítulo foi aprovado
ontem. com texto básico resultante
de acordo entre tddas as lideranças ·
partidárias. Seguindo a sistemática
habitual de votação, o plenário
aprovou primeiro o texto básico ·do
Centrão e, em seguida, uma fusão
de várias emendas. transformada no
Capítulo VI. Com exceção da emenda Itamar Franco sobre usinas nucleares. todas as demais -objeto de
destaques - foram rejeitadas. Entre
as propostas não aprovadas figurou
uma dó deputado fausto Rocha
(PFL-SP) que proibia fumar nos ambientes fechados.
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Plenário aprova meio
FOLHA DE S. PAULO

ambiente com maioria "verde"
Do Sucursal de Brasília

co~~ed~e ~~~~ CONSTITUINTE 88

eletrônico do
Congresso constituinte ontem às
16h18, quando os
parlamentares
aP.rovaram o capitulo "Do Meio
Ambiente" . Foram 450 votos "sim" <iuz verde)
contra três "não" (luz vermelha),

I

com quatro abstenções <luz laranja). O lexto aprovado é uma fusão de
emendas de vários parlamentares,
resultante de um acordo de lideranças fechado na manhã de ontem.
Outra emenda aprovada foi a de
autoria do senador Itamar Franco
(sem partido-MG), que determina
que a localização de usinas nucleares será definida por lei federal.
O texto aprovado, novidade nas
ConStituições brasileiras, exiçe "estudo prévio de impacto ambiental"
-a ser definido em lei- para
"instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente". Estabelece também a obri~atoriedade de recu,Pt:ração do
'am~iente _ d~gradado' _em decorrência de atlVldades de mmeração.
A Floresta Amazônica, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Matogrossense e a zona costeira
tornam-se patrimônio nacional e sua
utilização só poderá ser feita, "na
forma da lei", respeitando-se o meio
ambiente e os recursos naturais.
O capítulo inclui a sujeição dos
responsáveis por "condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente" a sanções penais e administrativas, "independentemente
da obrigação de reparar os danos
causados". O texto também encarrega o ooder público de definir áreas
em toáas as unidades da Federação
e considerá-las parques e reservas
ecológicas ; implantar a "educação
ambiental em todos os níveis de

ensino" e fiscalizar entidades "dedicadas à pesquisa e manipulação de
material genêtico". ·
Negociações

Nas n~ociações, parlamentares
que tradicionaünente sustentam as
pos~ções do Centrão passaram a ·
apoiar as propostas da Frente Parlamentar Verde, possibilitando um
ráP-i~o entendimento e um texto que
mclwu ~ principais reivindicações
dos movunentos ambientalistas.
Os deputados Bonifácio de Andrada <PDS-MG>, Cunha Bueno <PDS.
SP) e Ricardo Izar <PFL-SP)
-membros do Centrão- aliaram-se
ao deputado Fábio Feldmann
<PMDB-SP), representante dos ecologistas. "Evitamos que o meio
ambiente se transformasse numa
questão de esquerda ou de direita
unindo diversos · setores em su.â .
defesa", disse Feldmann.
Trinta nações indigenas enviaram
ontem representantes ao gabinete de
Covas. "Pedimos uma lei para nos
proteger", disse o cacique dos txucarramãe, Raoni, a Covas, depois de
presenteá-lo com um cocar. As
negociações em torno do capítulo
doS indios começam hoje.
Até o início da noite de ontem não
havia. acordo para o Capitulo da .
Família. Pela inanhã, houve divergênc~ sobre os direitos das pessoas
que VIvem em ..união estável". O
número de divórcios também deve
provocar polêmica.

O que foi aprovado
'nlaloVIU
Da Qnkm Sodal
captaloVI
DoMeloAm-

Tocloo lêm direito ao mek> ambiel!~
oquilibrailo. bem de 11110 comum do 110"0 e
quaüdade de viela. imiiOIId<>« ao l'ader
Público o cleYer de cltfeoc»-Jo e t coletfndade o cleYer de
[""!"""t;lo para aa preseales e futwaa gençOes.
~o I ' - Para._......, a efetividade do direito
referido Dellte artigo, IDcumbe ao Pude< PQblico :
I - preoervar e "'"taurar .. ·"""""""' ~
SMrialo e prover o manejo ecolllgico da! ·espéc:ieo e
Art. 2112 -

~te

~ • aadia

..,.,.._.

n -: ~ a di....,.ldade e a !Dtegridade do patrim6nio
~

do Pa!l e fJOC&lizar as entidades dedi<:adas t
~· manipulaclôde material~ ·

ln .:.. clerllllr, em todas aa unidades ila Fm.M.çao, t!1Sp8Ç00
ll!rritoriais ..... eampal>ellles • espedalm<nte
JII'OI.oCido&, IIIDdo a alteraçAo e supresaAo permitida
........te atra"- de lei, vedada qualquer utiliz.açlo que
compniiDOI.I a IDiellridadr dos lri- que jgstiflqiiOUIII&8

~ak.... forma da lo; pua iDitalaçlo de oiJn ou

atividade

potencla~~

causadora, de sil!nifiC8tiva
Jft'Vio de Í!llp8Cto

~ do melo ambiente, enuclo

Glbielltal. a ,...aedará puhllddode ;
V - ...,trolaf a proclllçlo, comm:ializaçAo e/ou <mJII"!!ll
de lialk:aa, metodao e suboiADc:iu que comportem risco
para • vida, • qua1idado de vida.
ambiente ;
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Cardoso Alves,

Feldm~n,

Leiva e Quércbt defendem e(:Ologia

Deputados ·e secr~tários
..debatelll 111eio anibiêlite
Oom o objetivo de obter apoio
dos constituintes peemedebistas ao
projeto da ComissAo de 81stemat\zaçAo para o melo ambien~. o ~
t veina.dOr Orestes Quérda reuniu~
ontem, DO Paláclo dos Bandeirantes, com 11 deputados federais do
PMDB paulista e os secretários estaduais do Meio Ambiente, Jorge
Wllhe1m, e de Obras, JoAo OSWaldo
Lelva. Em entrevista coletiva ll. im- ·
prensa, após o encontro, Quérc1a
afirmou que, apesar das c11vergên-.
elas, "tereluos um melo termo mui·
to pos1ttvo para a preservaçAo ambiental", faltando apenas "adequar
a redaçAo do projeto" DO sentido de
conc1l1ar as propostas do CêntrAo e
elos amb1ental1stas.
O governo de SAo Paulo, segun.do Le1va, apóia vérlos pontos contidos DO projeto da ComJssAo de SisU!mattzacAo, como a atrtbuiçAo ao
poder pübllco e a toda a sociedade a
obrlgaçAo de zelar pelo eql:dllbrio
ecol0g1co e pela defesa do meio ambiente. Essa é justamente uma das
questões que suscltaram maiores
c11vergênc1as . com o OentrAo, cuJa
proposta atribui essa ~bill

dad'e apenas ao poder pflbllco. Na
opinlAo ·de Le1va, essa restrlçAo "tt·

ra a responsab1Jidade das pessoas e
vai c11flcU1tar, posterionilen~. as
puniç()es".
.
O deputadô Féblo Feldmann

também crlttcou o CentrAo. Para

ele, além de ser Importante a tnclusAolda responsabllid.a da socledade na defesa do meto ambiente, a
proposta do CentZ'Io favorece as mineradoras, ''pois etbntna a obr1gaçAo das empresas de recomporem o
ambiente após o t.êlmlno de suas
atividades".
·
·
Também preRnte ao eneontro,
o deputado Roberto C8rdoeo Alves,
um dos Uderes do Centlt.o, desafiou
Feldmann a provar que o projeto do
CenUAD favorece as mtneracloras,
manifestou apoio '"a toda luta em
favor do meio anlblênte" e deiXou
claro que Irá votar ccmt:a o proJeto
da ComlssAo de iSis!ema~: .

-. - ··':

/_ ·:f;_~_/
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.
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no mundo .na devastação vegetal, e
que somente no ano passado, mais
de 20 milhões .de hectares da
Floresta
Amazônica
foram
queimados. ·como porta-voz tbl
Fiénte N'~:;F.rente Nacional

~itt!~~'cc;~~!!~

•O tnais avançado em termos de
legislação ambiental no mundo».
O plenário rejeitou por 160
votos favoráveis e 264 contrários
emenda do pefelista .F austo Rocha
que pretendia proibir a prática de
fumar em ambientes fechados. O
deputado José Genoíno, que há um
mes largou o vício do . c~arro.
qualificou a proibição de «ridtcula e
sem cabimento,, porque privaria o
cidadão, ,com sua liberdade de .
fumar até dentro de sua própria
casa. Por 114 votos a favor e 289
contra foi rejeitada e.menda que
previa a permissão de atividades
nucleares no País. apenas para fins
pacíficos e sob a fiscalização do
Congresso Nacional.
Mas o plenário aprovou por 302
votos contra 116 emenda dó
senador Itamar . Franco (sem partido!. na qual, as usinas que
operam . com teàtor nuclear.
deverão tar sua localização definida
por lei federal, sem que com esta
.aut.Qrimção, .não ~erão ser instaladas no P81S. «A . energia
nucl~ exige debate, e a discussão
.democrática está .no· Congresso
N.~'·.· ~uste
. ntou o senador.
-'*.h~~ •. ~ ~

.

.

:

_;~___.- ~._

.Plenário aprova a ..
melhor legislação
ambiental do mundo
Somente através de autorização
do Congresso Nacional poderão ser
instaladas usinas nucleares no
País. Esta inovação, introduzida
no capitulo do Meio Ambiente, foi
aprovada ontem por acordo de
lideres, que tantbém decidiram
elevar à categoria de patrimônio
nacional a Floresta Amazônica,
Mata Atlântica, Serra do Mar e
Pantanal
Mato-grossense.
Promulgada a nova Carta,
qualquer atitude lesiva ao meio
ambiente será qualificada como
crime sujeito às sanções penais e
administrativas.
O poder público, para assegurar
o equilíbrio ecológico, deverá
preservar e fiscalizar as atividades
genéticas, controlar a comer·
cialização de agrotóxicos, proteger
fauna ·e flora, além de exigir um
prévio estudo do impacto ambiental que uma determinada obra
poderá gerar em virtude de sua
instalação em .determinado local. Além disto, as empresas
mineradoras ficam obrigadas, pelo
texto, a promoverem recuperação
do ambiente degradado por suas
atividades
exploradoras .
O
capitulo foi aprovado por 450
·votos, contra apenas três votos
contrários e duas abstenções. ,
Devastação
No
encaminhamento
da
votação, o deputado Fábio Feldman (PMDEVSP) informou que o
Brasil ocupa hoje o primeiro lugar.
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MAURO CHAVES
do Meto Ambiente re-· ~:·· · óteztílttlrlftsfefiiit~~- .:. . lUza i)K~91' . do A1tjgo"'
1
:,e~te•te de caracterúttca1 espe- ~elece que ·~s Um dfreUO co . #82 (8is~~2tfÇfiDJ; ·~uele .,que ·
L'Cicia, t4lvez sul generls, 'fta AJsem- ~utl!brio .ecol6Qtco .do meto D.m· ·· e2:plorar iUunOI itftt~ ftc4.
bZéta Nacional Conatttutnte. Pri- ~nte, bemdeusocomumdopovoe . :ObrWOdo a i~·ó'cmibtante
meiro, por refletir tutela e%cZU!fva asenctal. 4 aadta. qual~ 4e vi- 1 ." tde~- ck~.(liC)IR IOJ~ •
.das ComtUutções contempordnea.s, cfa., Impondo-H 00 :A)der Ptlbzteo ~e ~tca deãéHf4· flO êliúl!o <te'-lmflto é, .daquela~ mata recente& il.colettvidade o det1er de preatf'Vópacto ambtental, a.P101'Q4o antea :
como cu de Portugal, Eapanha, ·J oe defemU-1o'~. Odoamtr4oreza
do tnfeto'·d C--lOraçllo". ~dia-~.
Grécia -, elaboradaa num momen- que '"'O :Poc:tet.;:f"'1bltco prc>teger4 -o • põsUtw •~ BMit&e ~n- .
to em que j4 é forte a conact~ncta 'Wtet()~~·;OeqaURWib~ló- · 'Cthparq ~l"~~dô'êmbten·F
1
ecol6gtca dos povoa ctvtlüados do plco, como ,rnêfo .d ê'Tagucírdar•·õ
te ~ )JeU1 mtniraç4o des· i
~undo e em que os avanços da clln· '41'41~ de'tltda e de ~teç4o da ~ ·~ ~ldr"!l!~ ~-·~que o
e da tecnologia pennUem CJ!erir tocu..-·~ - ~~·-..~~ .pelo 'C&· . uemplo ~~~,~f!te , é ~· eonla·
rúcos reat.!, para aquattdadede P.?t li-os ·l'etpe_
c tlvós arttgoa, que , ~ mtnaç4o da}l~jl*.:~'ió, ;
~ otda. a procluç4o econ6mtca e a ~ o teztó da ..Stslematfzoç4o "
ef~~ ·trtQeD{•.:-ctttngtml6;4i
~J)rópria aobrevtvénctc da upécte comcw~ o ~to tpnstttucional Jauna de~~~~!'\~ ~ ·
r-•umana, provocados pela degrada· ele todos ao ~~lfbno eco16gfco do
aUmentar. .Põt~ ~· o~~ 4o 1
.!~4o ambiental. Segundo, porque, meio amlrientê ·~ no queiéndossa
Centr4o .etWJ.tftót~Jtoo.J~~do ·
)nais elo que qualquer outra, a ques- principio 44 4Con/er~ta de EstodtsposUtvof~
·C f i l . · · ·
-,t&, do Meto Ambiente e%tge um tra- colmo das N~ Unfda8, de 1972,
0a dotá. ~ ~ptam .-~· .
t lamentó constUuctonal que resulte que prod~U. 4ec~~ _(~ 23
gl6ea eapectâta de proteÇ4o (pard~~~o e/etfvo cumprimento .das nor- ·
__ - --- ~ .
•
grafo 4" dos.:.~ ·~). enaber:
Jftal, por parte dos poderea p1lbH·
prtnciptosJ ~uma uten- ~ floresta a~lca.- ;·~ At14ntt- .
e da aoctec!ade em geral, e ndo
slio da Decla~ Untvenal dos co, pantanal~ezona ·
~na 1tmples feUura de normas -,
Dtreitos do~ Notà•~ por i coatetra. Af,~"""'-. o~
pots na verdade o mator dos probleoutro lD.do/ fl'*.Õ. ~ do eentrlio t C1a Stste~t.~~ o~;ere~ , "ma .
··Jomal ambtentats braatletroa lo des· ' imptJe e%cliltt"am.etâe~ lio·'Í"oder !· proteç4o D.~ ~ ~dtWl. ·
J..t'upeito generalizado, tmpunfvel, ~ • PtlbUco a proteçlio .do me-to em- l enquanto ··O -~ ~dt :Jonna f
. ·1egtalaç4o vtgente de proteç4o e/ou
mente, eztmfndo 4e tal responsalri- crnb{guD., _ft4o,~~lç4ocon· '
~ J'reservaç4o do meto ambiente.
lfdD.de toda a aoctedcde. Além de
ereta ao .~ de :cle'vcutaçiJo
~cetro, porque use é um .t ema
.estimUlar a j4 gritante negUgêncla
gaZQ.J)(lnte quê -.otrem ta.ta ~toes.
-Jqtle est4 actma de todaa C18 ideolo- soc1a1 brastletra em W1mos:tle pre- É ~· que 4 reda·
~gtaa (nlio é de patrocfnto da esquerseroa.çdo ambiental ...- no senttdo 1 ·o4o dada pel9Qmtn'lo ~ par4gra·
ala, da dtreUa ou do oentro), de tode isso ser COnBfderado popular- ; to 3" - ~As ·~ e dttvtclades
,~4oa os partidos, dos grupos de tntemente apenaa "cot.!G" ou ·~obriga- · COftridera.da8
ao meto am)'e.sses, segmentos aoctafl e classes
ç4o" do governo e nno de tó(!oa 08 · blente
tnfratores c
)conõmtcC18, porquanto é do tnte.ctdad4os .....:, ~a "~luatvldade" 1
--~teue absolutame~ geral de toda
de proteç4o atrtbufda ao Poder Pú· i ~lep.md~
.4 soctedade bra~tletra, dos gerabllc0 ....-vf-4 t
dt
utU'"'"'"• :çóea atuais e futura.s - com e2:ce~· · mpe r a · -....yuu ·
1."4o,
tal"'"'
importantes ·instrumentos
Juri~ :~=~~~~
"
u-. doa inaensfvefl preda- • de
dtcos-processuats,
por parte dcl.co. , en- !
dores/devastadores !poluidores stslettvtdade, no 00; 0 4e t>toZaç 6es ·•·
q~ o .. . .
seja ·1
-tem4ttcos que n4o ae incomodàm de
graves e ri8tem4ttcas _ 0 que t>e· aproveUado.
·
.
em
't!Xtermtnar recursos naturais, ecosmos todos os ·dtas _ 4s normC18 em
(GfJOr do~~~~~ .
mtemaa tnsubstUufvets, como se • 'favor do meto àmbtente.
·
M constuu~ ,co~ para ·
'Comprometidos estivessem apenas
.
~~.~,.·que ~\W~ar. pans ROSSOB .
-com a próprta ganância tmediatisEm quase WU.Us os'parógrafos e
de.cencientes -,nn·pafl f~ ~
1a e trractonal.
' . itens dos TespeCttVOBl.lritgOS ~~com
ignorante e •u'bd~áetlt>Ol o'tdàda·
Se
te to8 .
.mente devatt440. daertf/ic:a(io. .
1 uma ou outra e.ueç4o -'-'o te%to da
08
t "
compararmos
%
eapeStstematizaçdo reveZa-se müito '
•.
.c..,icos relactonados ao Meto Am· ·
•- t•--- ..,_ . ·
·. :...- ,.._._..._
:n..~ •;·"l......:.!...
Jriente, o da Comissdo de Sistematt- ma ... e ...,._ uu · Que o YU .....,,.~,u.u,
mç4o(artigo262)e.odaemendado
espectalmenlé .f!JO que . ~ retere d
.C entr4o (artigo 257), verlftcaremos
.efettvaçdo,4.aR~êOncretada
que o prtmetro, embora com alguns
norma co~1 !1Ul defesa do ·
-defeUos de reda.çlio - tais como a
.Meto Am.blerifê ": ie n4o a simples
taUa de clareza e a prolixidade- é
enunctaç4o ·cl,e'.j)rinctptos progra- .
de conteúdo mutto mats moderno,
m4ttcos que,~n4ô"nos revela a ·
:avançado, BUBtentado por concetmemória his~ tao .sempre tnótucções com base& ctefttf/tCCII atua- · CUOB.
~~>. . . ·r ·
Uzadas, enquanto o segundo 1e re- .
: lume a generalfdades program4ttCa8 de batxa ~/tc4cta, se bem que
!m me~orJ!n_g~em ju~tca. ...

o tema
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CORREIO IRAZtLitMSE

·~Meio ambiente tem
A Assembléia Constituinte estarà votando esta semana um tema existente
em rarlssimas Consutui.~es do mundo <apenas
Grécia. Espanha. Portugal
e em mais alguns poucos
paises > e por se tratar de
uma questão moderna,
vem dlrlcultando a ação
dos lobistas Interessados
no assunto. Trata-se do·
capitulo do Melo Ambiente
que além de despertar a
atenção dos ecologistas,
contará com o apolo dos
índios, que prometem lotar
as galerias durante a votação da matéria.
O assunto, embora não
· pareça, tomou-se Ulo controvertido, pelo menos para aqueles que lutam pela
preservação do melo ambiente. que até mesmo organismos Internacionais li·
.gados à causa, na Inglaterra. França, Alemanha e
Canadá estão em permanente contato com os ecologistas brasileiros. Mais
'Incrível é que esses organismos estão acompanhando com profundidade a
questão e o pedido é semrre o mesmo: aprovação do

texto da ComtssAo de Slstematlz~Ao . que alé~ de garantir a preservaç4o e res.t auraç4o . dõs processos
ecológicos. Insere uma
questão fundamental. ao
colocar o melo ambiente
como um direito constitucional, o que .foi suprimido
JlO texto do Celitrlo.
REIVINDICACOES
A prtmet"ra reivindicação
dos ecologistas surge Jé no
Inicio do capitulo, q\lando
se coloca a ·quesUlo do dl·
relto ao Melo Ambiente. A
Comissão de ·Sistematizacão garante .esse direito
<ver quadro> e. além disso,
define que a proteção ao
melo ambiente é um ~ver
não apenas do Poder Pílbll·
co como de toda a coletividade. Os ecologistas estão
realmente lndlgnados, porque o CentrAo nAo permitiu
em seu substll,utlvo qUe a
população.possa defender o
melo ambiente. ~. na
prática. trará ·lmplicaQOes
de ordem jurtdlca, na medida em que afasta a possl·
bllldade da utUlzação dos
Instrumentos ,p olitlcosprocessuals, preVIstos na

lobii:•cU··...:. ~.M-

hipótese de~

No éapltulo do

Am·

·reltoscons
. utuek)(la
.
la~:rr_ .. • ·bltnte
~
.
no
Na arte referenté u · texto da
}pliZMAn
.......,.:.....,_. 4g, t'<> ,.;éllo . . : - :
der Público pata
'. çlo ..dé ~
"
· ·a
ocumprlment04iluedüet- · coriíii.<lonada · ··
· ·· · I·
to,.() OelltrioJ...-:m-·; .~~~~.(lo ' . •
correu numa . . :~ la- ·. bJeftte .; deãt'r.td'Q::O:·..,:v
lhas. seauncso ·~çl«fdO ·~aequer·.tu M
,.. .
movimento ~co .bra- ela .ao assuilto, :9 :QUe ·,. a
sllelro. Se de Ulb: lado, a os e<:olollstà á . ., '.
Slstematlzaç4o détênn.lDa rem: ~-'.Por que esãâ:~
que o Poder PíJbUéo de\teri &Ao'?".
·
-~
· · -preservar e ..-.urar oa
. ··!" "':\ . : · -~
processos ecol~ e pro-· .
· ~l,.r ·- ••·· .
ver maneJo das eapéc1es e
.Enqtiantoli'Jla(emdtflaecosslstemas. o OetatJ'Io se- ~o detenntna que · a 'i"fo.
quer menciona a questlo . resta Amaz6nlea. ·~i'ta
do ecossistema.
·
Atlântica. Pantanal e Zona
Outra determmaç4o bn· Costeira -constnuem Dálhportante, levantada pela mtlriJo naçlonal e a uüífiaSlstematlzação, é • -defini· ~o .deles se darl em~.
cao de espaQOs temtortals çGeS que a~ ! eonerem
seusespecialmente
componentes.
a se- seryaçAo de~··
~prote- mas, o,.~fiiz "' ·_
gtdos. Com lstos6~ QuelUlãftetataoeft'c . ·
preservar pa~ . íeser· daçaó mas que . riiO f.êm
vas e esta~ ecot6gtcas. amp_aro const.ltuelonal.~lz
Ainda um ponto fUódarneo- o ·c eatrlo que a uttUzaÇAo
·tal para 06 ecol~· é a desse patrtmCiolo se daril
exigência de um ·estudo em c;pnd~Qões para ~
PréVIo de Impacto ~leo- rar "o- uso rac:IOnaV'41'tie
tal. nos casos de lnStflaçlo seus recursos naturais e a
de obras ou atiVIda'* que, preservaçio ..das . :eeracpotenclalmente, trio de- terlstlcas" de seu melo emgradar o melo arnbl~te.
blente.
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tizaçáo,:que diz: "Aquele que explorar
recursos minerais fica obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo
cxnn solução ~ca descrita no ~o de
impacto ambiental, aprovado antes dó
imcio da exploração." Na opinião dos
c:onstituin~ ecológicos, este parágrafo ~
importante~ necessário, "sendo imprescindível a sua manuteDÇio".
Em ·sua abertura, ·c, dOcllmento da
Federação Nacional Açto Ecol6gica
na Constituinte ilfirma gue o tratamento
do meio ambiente na nova Carta .tem
duas preocupações báSicas. "A primeira
diz respeito à necessidade de se c:on5$grarem regras que disciplinem as atividades
humanas, c:ondicionaiido-as. à preservação do meio aínbiente e assegurando o
equilíbrio ec:ológic:o; á segunda, ao C$!8belec:imento de instrumentos para que a
sociedade possa atuar, eficaz e efetivamente, em ·todos os:instantes que essas
regras forem violadas, responsabilizando
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