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POLÍTICA

Técnicos continuarão
nos cargos do ministério

ESPLANADA
Assessores do terceiro escalão devem ser aproveitados. As saídas do
secretário-geral e do presidente do Ibama, porém, estão acertadas
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A chanceler Angela Merkel veio ao Brasil e, entre ou-
tros assuntos relevantes da relação bilateral, mani-
festou interesse e preocupação quanto ao meio am-
biente brasileiro. Espero que alguém graduado, de

preferência o presidente da República, tenha agradecido à
líder alemã pela atenção. Espero também que alguma voz
do governo brasileiro tenha dito a ela que nós gostaríamos
de usar como referência, para o debate, os conhecidos cui-
dados que os alemães vêm dispensando, hitoricamente, aos
ecossistemas teutônicos.

Se você enxergou ironia na minha afirmação, errou. De-
veríamos copiar os alemães, por exemplo, no aproveita-
mento dos rios. Para produzir eletricidade e para navega-
ção. Os habitantes do país de Merkel acharam uma única
solução para os dois desafios. Construíram barragens e ca-
nais de passagem em todos os pontos possíveis de seus
grandes rios. Também por isso o Reno transformou-se no
grande eixo de prosperidade do país mais rico e desenvolvi-
do da Europa continental. Todo embarreirado, ele desce de
escada dos Alpes rumo a Rotterdam, na Holanda, num pa-
radigma de como a sujeição da natureza pode servir ade-
quadamente à civilização.

Angela Merkel e seus colegas de governo em Berlim po-
deriam, portanto, ajudar-nos a enfrentar os lobbies que
apresentam cada construção de barragem no Brasil como
um prefácio do fim do mundo. Infelizmente, é também
com dinheiro alemão, pintado de verde, que os pobres bra-
sileiros são mobilizados contra o progresso. Merkel deveria
fazer-nos o favor de reunir as organizações governamentais
e igrejas de influência alemã no Brasil para explicar-lhes
que o que foi bom para a Alemanha chegar aonde chegou
talvez seja também conveniente para que, algum dia, o
Brasil possa oferecer aos brasileiros um padrão de vida pa-
recido com o de que já
desfrutam os alemães.

Com rios mais na-
vegáveis, passaríamos
a entregar ao mundo
soja mais barata, já que
ela não precisaria per-
correr enormes distân-
cias sobre caminhões
que trafegam em es-
tradas precárias. Líde-
res em soja, podería-
mos assim ajudar a
pressionar para baixo
os preços globais, dan-
do uma contribuição
decisiva na luta contra
a inflação dos alimen-
tos. Talvez os america-
nos não gostem dessa
nossa iniciativa, pois a
navegabilidade dos
rios dos Estados Uni-
dos entre os Grandes
Lagos e o Atlântico é
hoje uma vantagem
competitiva e tanto. Daí que os Estados Unidos também
manifestem a todo momento preocupações, digamos,
ambientais com a possibilidade de exploração do poten-
cial hídrico da Bacia Amazônica.

E daí? Os americanos torceram o nariz quando a Alema-
nha, ainda nos anos 70, ofereceu-se como parceira do Bra-
sil no desenvolvimento de energia termelétrica de fonte
nuclear. Um dia, os Estados Unidos haverão de compreen-
der que nosso desejo mais profundo é copiá-los em tudo.
Inclusive no patriotismo. O bom dos governos americanos
é que eles pensam sempre em primeiro lugar nos interes-
ses dos Estados Unidos. Lá atrás, Luiz Inácio Lula da Silva
notou isso muito bem. Então sejamos patriotas. Transfor-
memos nossos rios em rotas contínuas de navegação, de-
senvolvamos nossa infra-estrutura nuclear e, como ale-
mães e americanos, aproveitemos cada pedaço de terra
fértil para produzir.

O novo ministro do Meio Ambiente, o que quando achou
que não seria mais convidado, apressou-se em dizer que não
aceitaria um convite, mas que acabou aceitando, estreou
sua metralhadora verbal com ataques à soja. Sujeito politi-
camente esperto, escolheu a soja em vez do etanol, menina
dos olhos do presidente da República. Vai longe, esse minis-
tro. Desconfio que vamos sentir saudades de Marina Silva,
mulher que sempre combate de frente e não faz concessões
à demagogia, nem mesmo quando está errada.

Mas a vida segue. Caberá a Carlos Minc protagonizar do-
ravante o lobby do etanol brasileiro junto aos mercados
mais sensíveis, como a Alemanha de Angela Merkel. Aparen-
temente, Marina Silva resistia a engrossar o coro dos que ju-
ram que ocupar as melhores terras brasileiras com cana não
trará quaisquer danos, sociais ou ambientais. Vamos ver co-
mo o novo ministro se sai na tarefa de emprestar sua grife
ambientalista a Lula para essa operação propagandística.
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O NOVO MINISTRO 
DO MEIO AMBIENTE
ESTREOU SUA
METRALHADORA
VERBAL COM ATAQUES
À SOJA. COMO É
POLITICAMENTE
ESPERTO, ESCOLHEU 
A SOJA EM VEZ DO
ETANOL, MENINA 
DOS OLHOS DO
PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. VAI 
LONGE, ESSE MINISTRO

Enquanto o novo ministro do
Meio Ambiente, Carlos Minc,
continua seu tour pela Europa,
seu padrinho político, o gover-
nador do Rio, Sérgio Cabral Fi-
lho (PMDB), fez ontem uma
veemente defesa do ambienta-
lista carioca, dizendo que ele
tem capacidade para resistir ao
lobby do agronegócio e dos ma-
deireiros e que será “radical” na
defesa do meio ambiente. “Na-
da vai prejudicar a preservação
ambiental e as causas ecológi-
cas justas. O que for correto,
avançará. E o que não for am-
bientalmente incorreto, posso
garantir ao Brasil que não avan-
çará. A presença do Minc no mi-

Em defesa
do “afilhado”

RICARDO MIRANDA
DA EQUIPE DO CORREIO

Rio de Janeiro — Destinatá-
rio dos maiores investimentos
do governo federal e um dos
maiores confidentes de Luiz
Inácio Lula da Silva — com
quem fala quase diariamente,
sem contar as viagens mensais
do presidente ao Rio desde sua
posse — o governador do Rio,
Sérgio Cabral Filho, entrinchei-
rado no “PMDB lulista”, negou
ontem que trabalhe para ser in-
dicado a vice na chapa governis-
ta para a sucessão presidencial
de 2010. Mas elogiou a escolha
do novo ministro do Meio Am-

biente, Carlos Minc. Até então
secretário de Ambiente de Ca-
bral, Minc é o segundo nome
que o governador emplaca no
primeiro escalão de Lula, depois
de fazer o ministro da Saúde, Jo-
sé Gomes Temporão.

Cabral disse que só pensa em
terminar seu mandato e que não
faz planos para 2010. O ministro
Tarso Genro, da Justiça, no en-
tanto, que passou o dia em even-
tos com Cabral, disse que, se não
disputar a reeleição, Cabral che-
ga cacifado para concorrer ao
cargo que quiser. “Não sou eu
quem decide isso no PT. Mas o
governador Sérgio Cabral, se não
for para a reeleição, está apto a

disputar qualquer cargo nacio-
nal. Está entre os grandes qua-
dros do PMDB e do PT. Agora, es-
sa é uma engenharia política ain-
da a ser feita. Tem que ver se é
vontade política do próprio go-
vernador", disse Tarso Genro. O
ministro, que é gaúcho, disse que
Cabral recolocou o Rio no cená-
rio político nacional e brincou
com ele, dizendo que está mon-
tando um “carioquistério”, em
oposição à acusação de que o
presidente teria feito um “paulis-
tério” em seu primeiro mandato.

“Eu não estou em busca disso
e rejeito especulações nessa
área. Sou candidato a continuar
no governo do estado, a gover-

nar bem o Rio”, disse Cabral, que
riu quando um repórter pergun-
tou se a próxima reunião minis-
terial seria no Rio. Tarso Genro
logo entrou na brincadeira. “É o
carioquistério”, disse, diante dos
microfones e câmeras. “Naa-
daaa... imagina”, devolveu um
modesto Cabral, tirando da
manga o surrado discurso de
que o Rio “sintetiza o Brasil” e
que Tarso Genro era “o mais ca-
rioca dos ministros”. “O que fico
honrado é de ter um governo
olhando o Rio com a importân-
cia que o estado tem. O país quer
o Rio recuperado econômica e
socialmente, e com prestígio po-
lítico”, floreou o governador.

Cabral emplaca segundo nome no governo

LEONEL ROCHA
DA EQUIPE DO CORREIO

A saída da senadora Marina
Silva (PT-AC) do Ministé-
rio do Meio Ambiente não
implicará em demissão de

toda a equipe na assessoria da
pasta, no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e no
Instituto Chico Mendes. O tercei-
ro escalão do ministério, onde es-
tão técnicos importantes que che-
garam com ela ao governo, está
pronto para continuar aplicando
o projeto defendido pela ministra.
Mas já foram acertadas as exone-
rações do presidente do Ibama,

Bazileu Margarido, e o secretário-
geral do ministério, João Paulo Ca-
pobianco, muito ligados a Marina.

A permanência dos assessores
de terceiro escalão do ministério
depende da nomeação dos prin-
cipais auxiliares de Carlos Minc.
Se o novo ministro mantiver o
programa de concessão de flores-
tas, por exemplo, vai conseguir
segurar no cargo o atual chefe do
Serviço Florestal Brasileiro (SFB),
Tasso Azevedo. O secretário Ca-
pobianco, que é ligado ao PV e
presidente do Instituto Chico
Mendes, criado há um ano para
cuidar das áreas de conservação,
só permanecerá no posto até a
posse do novo ministro.

Um dos principais elaborado-
res do Plano Amazônia Sustentá-
vel (PAS), Capobianco sonhava
ser uma espécie de secretário-
executivo da coordenação do pla-
no que até o dia do anúncio todos
esperavam que ficasse sob a batu-
ta de Marina. Por solidariedade à
chefe e igualmente magoado com
o tratamento recebido de outros
segmentos do governo, Capo-
bianco vai sair. Mas os principais
assessores levados por ele e Mari-
na devem ficar. O importante pa-
ra o grupo é a manutenção dos
projetos implantados.

Equipe
O secretário de Recursos Hídri-

cos do ministério, o ex-deputa-
do do PT Luciano Zica, que che-
gou ao cargo depois que perdeu
as eleições de 2006, está ava-
liando se vai deixar o cargo ou
não. Tudo depende da nova
equipe a ser formada por Carlos
Minc e da manutenção dos atu-
ais projetos que estão sendo to-
cados na área. A ministra reve-
lou ontem que chegou a pensar
em demissão outras vezes. En-
tre elas o período em que foi co-
brada pelo presidente Lula so-
bre a emissão do licenciamento
para a construção das hidreléri-
cas do Rio Madeira. Mas prefe-
riu ficar e resistir. É o que vai fa-
zer o seu grupo agora.

Edilson Rodrigues/CB/D.A Press - 2/8/07

SÉRGIO CABRAL: “O QUE FICO HONRADO É DE TER UM GOVERNO OLHANDO O RIO COM A IMPORTÂNCIA QUE O ESTADO TEM. O PAÍS QUER O RIO COM PRESTÍGIO”

nistério, para os depredadores
ambientais, significa o seguinte:
não passará, não passará”, dis-
se, numa alusão ao slogan “no
pasarán”, utilizado durante a
Guerra Civil Espanhola pela lí-
der comunista Dolores Ibarruti.

Cabral negou que Minc te-
nha sido indicado pelos desen-
volvimentistas para abrir para
projetos de infra-estrutura e de-
senvolvimento do PAC (Progra-
ma de Aceleração do Cresci-
mento). “Ele tem a capacidade
de dizer não para investimentos
econômicos agressivos ao meio
ambiente, e de, quando for pos-
sível, fazer as exigências am-
bientais sérias e fazer avançar”,
destacou Cabral, sem explicar o
que seriam “exigências ambien-
tais sérias”. Durante os 16 meses
e meio de sua gestão na Secreta-
ria do Ambiente do Estado do
Rio ele concedeu 2.068 licenças

ambientais, inclusive para os
mega-projetos do Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro
(Comperj) e da Companhia Si-
derúrgica do Atlântico (CSA),
com investimentos previstos de
US$ 12,7 bilhões. “Essa é uma
falsa dicotomia, preservação
ambiental de um lado, desen-
volvimento econômico, de ou-
tro”, desqualificou Cabral.

“O Brasil ganha um gestor
ambiental qualificado, alguém
que será radical na defesa do
meio ambiente e ao mesmo
tempo um grande administra-
dor público. O que ele fez no Rio
foi aumentar a preservação e re-
cuperação ambiental”, afirmou
Cabral. O governador diz que as
críticas de ambientalistas de
ONGs como Greenpeace e WWF
( World Wild Fund) se devem
mais à saída da ministra Marina
Silva do que à chegada de Minc,

que, diz ele, deveria ser come-
morada pelos “verdes”'.

O ministro Tarso Genro rela-
tivizou a repercussão interna-
cional com a saída de Marina
Silva. “A comunidade interna-
cional não é uniforme, tem vi-
sões diferentes”, disse. “Tem se-
tores da comunidade interna-
cional que defendem a Amazô-
nia como se ela fosse território
da humanidade e não brasileiro,
o que esconde interesses econô-
micos sobre a Amazônia. Tem
outra parte da comunidade in-
ternacional que está efetiva-
mente preocupada com as ques-
tões ambientais e entende que é
possível coordenar isso com de-
senvolvimento e crescimento
econômico”, listou. Acabou se
esquecendo de listar o terceiro
grupo, possivelmente o dos “ver-
des” xiitas, aqueles que devem
dar mais trabalho para Minc.
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