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Minc no Executivo

Com os amigos Chico Mendes e 
Betinho, prometi que faria algo por 

seringueirosda Amazônia.  Já ministro, 
com o cacique Raoni, comemoramos 

a criação de 6 milhões hectares de 
reservas extrativistas para seringueiros, 
castanheiros e pescadores, e 7 milhões 

de ha de terras indígenas

Esta é a prestação de contas 
das atividades nos executivos 
estadual e federal. Nos nos-
sos mandatos de deputado 
estadual, aprovamos 128 leis, 
um recorde, e todos os anos 
divulgamos as Cartilhas do 
Cumpra-se! e as cartelas de 
adesivos para que elas sejam 
cumpridas, que estão disponí-
veis em www.minc.com.br.

Ser ministro de Meio Ambien-
te do país, e do governo Lula, 
foi a maior responsabilidade 
que já tive, e que gerou mui-
ta realização e emoções, mas 
também uma tremenda tensão 
e guerras diárias.

Meus ídolos são Chico Mendes e 
Betinho. Em 1988, prometi a Chi-
co Mendes que um dia faria algo 
pelos seringueiros da Amazônia 
e suas reservas extrativistas. 
Ter podido no ministério criar 6 
milhões de hectares de reservas 
extrativistas para seringueiros, 
castanheiros e pescadores e de 
parques nacionais, além da parti-
cipar da demarcação de 7 milhões 
de ha de terras indígenas, foi  
minha maior recompensa!

No interior de um governo de 
coalizão se manifestam todas as 
contradições que existem na so-
ciedade. Mesmo no governo Lula, 
passei dois anos enfrentando 
publicamente ministros que de-
fendiam projetos completamente 
diferentes daqueles que histori-
camente defendemos. 

Jefferson Rudy
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que defendia o retalhamento do Có-
digo Florestal. Trabalhamos numa 
grande aliança com a Agricultura 
Familiar, a Contag, a Fetraf, a Via 
Campesina, o Ministério do Desen-
volvimento Agrário, criamos um 
pacto entre ecologistas e agricul-
tura familiar de 18 pontos, criamos 
o Decreto Mais Ambiente, assinado 
pelo presidente Lula, criando o CAR 
(Cadastro Ambiental Rural). Fomos 
convocados inúmeras vezes para 
depor na Comissão de Agricultura 
da Câmara Federal, mas resisti-
mos – e neste período, o Código 
Florestal não foi desfigurado. Der-
rotamos a proposta de Stephanes 
de expansão da cana de açúcar no 
Pantanal, na Amazônia e nas áreas 
de florestas nativas;
• Enfrentamos o ministro Lobão, 

de Minas e Energia, que que-
ria construir inúmeras térmicas 
a carvão, poluentes e grandes 
emissoras de CO2, e não concor-
dava com a zona de exclusão ao 
petróleo no Arquipélago de Abro-
lhos nem com a Lei do Clima, que 
estabeleceu metas de redução 
nas emissões brasileiras de car-
bono. Foram embates públicos, 
com apoio de cientistas e da so-
ciedade civil organizada. Nenhu-
ma térmica a carvão foi licenciada 
nesse período, e deslanchamos 
a energia eólica. Saiu a exclusão 
em Abrolhos, e a baleia Jubarte 
deixou a lista das espécies amea-
çadas de extinção. E o Brasil foi o 
primeiro país em desenvolvimen-
to a adotar, por lei, metas de redu-
ção de 40% das emissões de CO2.

Cito apenas três casos emble-
máticos:
• A guerra pública frontal que 
travei – e que repercutiu na mídia 
– contra o ministro dos Transpor-
tes Alfredo Nascimento (PR), que 
queria construir uma estrada de 
750 quilômetros (BR-319) ligando 
Porto Velho a Manaus, rasgando 
a parte mais preservada da Flo-
resta Amazônia, da biodiversida-
de e das terras indígenas. Ele era 
candidato ao governo do Amazo-
nas, presidente de um partido, e 
usou de todos os poderes para 
forçar a licença. Resistimos com 
os movimentos sociais, cientistas 
e ecologistas, e a estrada não foi 
construída;
• A luta direta contra o ministro da 
Agricultura Reinhold Stephanes, 

w
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Nos dois períodos como secretário 
do Ambiente no governo Sérgio Ca-
bral, não foi diferente. O PT ocupou 
duas secretarias de um total de 24, 
incluindo também a de Ação Social 
e Direitos Humanos. Na nossa pas-
ta, tivemos a liberdade de montar 
nossa equipe e estabelecer uma 
política ambiental sustentável e es-
truturante. Houve uma verdadeira 
revolução, como descrito nesta pu-
blicação. Mas também houve con-
tradições e conflitos, que expres-
savam posições distintas dentro do 
governo. Pontuarei apenas algumas 
das mais relevantes:
• Saneamento. Eu e Marilene Ramos 
(que foi a secretária do Ambiente 
nos anos em que estive no MMA; e 
depois, presidente do Instituto Es-
tadual do Ambiente) nunca concor-
damos com o fato da Cedae não ser 
regulada por uma Agência Regula-
dora, como acontecia em 18 outros 
estados, com melhorias evidentes 
de desempenho, diminuição de des-
perdício, ganhos para o consumidor 
e para a eficiência. É certo que com-
parada ao período anterior, houve 
melhorias, mas muito insuficien-
tes. Depois de muita guerra interna, 
só obtivemos esta regulação para 
2015. Também nunca concordamos 
com o fato da Cedae não investir 
em saneamento ambiental com re-
cursos próprios. Todo o esforço de 
investimento em saneamento nesse 
período (que foi significativo, mas 
que deveria ter sido muito maior) se 
deu exclusivamente com recursos 
do Fecam (Fundo de Conservação 
Ambiental), que eu criei na Consti-
tuição Estadual, e recursos do PAC 
(dos governos Lula e Dilma);

Na SEA, com 
o Fecam, 
investimos no
saneamento e
na recuperação
ambiental 
de rios da
 Baixada, 
como o Iguaçu

Saneamento da Ilha
de Paquetá

        Luiz Winter

Luiz Morier

Maria Elisa Franco
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CRIAÇÃO DE PARQUES ESTADUAIS

Cada um era uma guerra interna, surda. O 
Parque Estadual da Costa do Sol – quando 
enfrentamos a especulação imobiliária em 
Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo e mais 
quatro municípios – quase foi abortado na 
véspera, por pressão de secretários podero-
sos do governo. A duplicação do Parque Es-
tadual da Ilha Grande, contrariando o Banco 
Safra, dono da Praia de Lopes Mendes, foi 
outra guerra, em que até o senador Dorneles 
interferiu contra a ampliação. Nesses casos 
e em outros, tenho de reconhecer que o go-
vernador Sergio Cabral acatou no final a po-
sição da Secretaria do Ambiente;

Enfrentando a especulação imobiliária, 
criamos parques, como o da Costa do 

Sol, e duplicamos a área do Parque 
Estadual da Ilha Grande

Fotos acervo Inea

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Aí se travaram grandes batalhas, 
começando com a negação da li-
cença de térmica a carvão em Ita-
guaí, de R$ 1 bilhão! E a negação 
da licença para um terminal de 
minério da Brazore, em Itacuru-
çá, na Baía de Sepetiba, área de 
pesca e turismo, de R$ 2,5 bi-
lhões. E a revogação da licença da 
térmica a carvão do projeto Açu 
de Eike Batista, de R$ 4,5 bilhões, 
gerando a maior crise da SEA 
com o governo. E quando embar-
gamos a ThyssenKrupp CSA (que 
obteve suas licenças no final do 
governo Rosinha, em 2006), obri-
gando a siderúrgica, em Santa 
Cruz, a paralisar todas as ativi-

dades até o início do enclausu-
ramento do poço de gusa, o que 
efetivamente terminou com a nu-
vem de prata poluidora. Esta foi 
outra crise pesada, pois as ações 
da CSA caíram 15% na Alemanha. 
Mas a saúde dos trabalhadores 
e da população foi contemplada, 
com os investimentos preventi-
vos de mais de R$ 120 milhões. 
Até o presidente da Força Sindi-
cal, deputado Paulinho, nos tele-
fonou contra o embargo da CSA, 
alegando que prejudicaria o em-
prego dos siderúrgicos; e que no 
final foram todos mantidos, com a 
melhoria da saúde, conforme lhe 
expliquei na época.

No entanto, considero que am-
bas as experiências, no MMA e 
na SEA, tiveram saldo positivo, 
embora a burocracia e o ritmo da 
máquina, a disputa por recursos 
sempre frustram parte dos nos-
sos sonhos transformadores e 
utópicos. Você verá a seguir al-
gumas dessas realizações e tam-
bém aquelas que apenas conse-
guimos iniciar, pois tudo também 
depende de outras secretarias, 
de prefeituras e de prioridades 
definidas pelos governos. Muitas 
boas sementes foram plantadas e 
um dia darão bons frutos.

Negamos licença para grandes poluidores e obrigamos CSA
a investir no meio ambiente

Maria Elisa Franco


