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COMBA
TE À SECA OU CONVIVÊNCIA COM O SEMI-ÁRIDO?
COMBATE
Fonte: IHU - Instituto Humanitas Unisinos
Entrevista com Roberto Marinho (parte)
IHU On-Line - Quais são as questões fundamentais que não
estão sendo discutidas no que se refere ao combate da seca
e à vida na região do semi-árido brasileiro?
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Roberto Marinho Alves da Silva - A questão fundamental é que as
políticas públicas para aquela região foram e, pelo menos em
parte, ainda estão sendo orientadas por essa perspectiva de que é
necessário e possível “combater a seca”, ou seja, prevalece a
negação daquele ambiente, de ter que modificá-lo profundamente
para poder viabilizar o seu desenvolvimento. Essas políticas são
geralmente orientadas para as soluções de engenharia hidráulica,
a fim de se viabilizar as atividades econômicas, tornando-as rentáveis e atraentes ao capital, colocando as necessidades da população local em segundo plano. Isso significa que as obras de
armazenamento de água, desde o século XIX, tinham por intenção e prioridade viabilizar a atividade pecuária nas grandes fazendas de gado. No século XX, as grandes obras hídricas serviram, sobretudo, para a geração de energia e para viabilizar a
agricultura irrigada. Dessa forma, a maior parte da população do
semi-árido continuou sofrendo com a escassez de água nas longas
estiagens e sem o apoio necessário para desenvolver atividades
socioeconômicas ambientalmente sustentáveis.
Isso não significa uma atitude contrária às tecnologias (hídricas,
produtivas etc.), mas de uma mudança de perspectiva, orientada
pela “convivência” e não pelo “combate”, com a valorização das
tecnologias apropriadas que viabilizem não apenas os investimentos de capital, mas que tenham por prioridade a melhoria nas
condições de vida da população local. Esse debate sobre as alternativas existe desde a primeira metade do século XX, mas nunca
foi suficientemente valorizado. Josué de Castro, Guimarães Duque, Celso Furtado, Manuel Correia de Andrade, Tânia Bacelar
de Araújo, entre outros estudiosos e atores sociais e políticos que
atuam naquela realidade, identificaram as principais distorções
nas políticas públicas naquela região e sempre defenderam propostas alternativas de desenvolvimento regional que, infelizmente
nunca foram integralmente valorizadas.
IHU On-Line - O senhor estuda essa região há alguns
anos. Como analisa o governo Lula em relação a esta
problemática?
Roberto Marinho Alves da Silva - Quero destacar dois aspectos
nesse debate. O primeiro deles é que o governo Lula está envolvido em um contexto mais amplo de debate e de disputa em torno
de alternativas de desenvolvimento para o semi-árido brasileiro.
De um lado, existem forças políticas que integram o governo cuja
compreensão da sustentabilidade do desenvolvimento continua
subordinada à dimensão econômica. Nesse caso, as apostas para
incentivar o desenvolvimento na região são, sobretudo, de grandes investimentos em infra-estrutura para viabilizar as atividades
econômicas duradouras e que produzam melhorias nos indicadores sociais. As prioridades são a revitalização da Bacia do Rio São
Francisco, como base para a integração de bacias hidrográficas e

para garantia da navegabilidade; a construção da ferrovia
transnordestina; a agricultura irrigada, dinamizando o agronegócio;
e a produção de energia alternativa (biodiesel e gás natural).
Ao mesmo tempo, existem setores do governo ligados às áreas
social e ambiental que implementam um conjunto significativo de
programas e ações orientados para a inclusão social, para a democratização do acesso à água, à terra, aos serviços públicos de
qualidade, valorizando a cultura e identidade sertaneja e buscando a preservação dos recursos naturais. Enquanto há amplo consenso em torno da “Revitalização da Bacia do São Francisco”, o
dissenso em relação à proposta de interligação das bacias perpassa os partidos de sustentação do governo está latente em alguns órgãos governamentais e explícito na relação com movimentos sociais que atuam na região. Não se trata apenas de um conflito em torno de recursos hídricos: é a própria concepção de desenvolvimento do semi-árido que está em disputa na sociedade e
tem reflexos no Estado.
O segundo aspecto que quero destacar é que o governo Lula tem
realizado um esforço para estabelecer prioridades para o semiárido brasileiro nas suas diversas políticas públicas de recorte
socioeconômico. Vemos isso tanto nas áreas da seguridade social
(assistência, previdência e saúde), mas também na educação, na
infra-estrutura, nas ações de reforma agrária e de fortalecimento
da agricultura familiar, entre outras. Esse esforço tem dado algum
resultado com a melhoria dos indicadores socioeconômicos na
região, acompanhando a tendência nacional. Isso é significativo
do ponto de vista da retomada, ainda tímida, da intervenção direta do Estado na região, não deixando-a à mercê de forças econômicas e das chamadas decisões do mercado (dos investimentos
da iniciativa privada). Essa mudança de perspectiva é importante
para retomar o diálogo sobre as políticas nacionais de desenvolvimento regional, que foi praticamente abandonado durante o
governo anterior.
IHU On-Line - Que tipo de tecnologias de fornecimento
hídrico para o consumo humano e produção agropecuária

apropriada no semi-árido brasileiro poderiam ser pensadas
para a região?
Roberto Marinho Alves
da Silva - Existem centenas de alternativas de
tecnologias apropriadas
que foram e estão sendo
desenvolvidas
e
implementadas no semiárido sob essa perspectiva da convivência. Na
minha tese de doutorado cito várias delas.
Hoje, são perceptíveis os
avanços relacionados às
tecnologias hídricas
apropriadas ao semi-árido. Um dos fundamentos
desse processo é o reconhecimento das múltiplas
necessidades de abaste-

cimento hídrico: captação e distribuição de água para consumo
humano e dos pequenos rebanhos, com a construção e manutenção de cisternas de placas, de pequenas barragens e outros equipamentos de uso familiar e comunitário; uso das áreas úmidas
para produção de alimentos, visando à segurança alimentar; produção de mudas para recuperação da mata ciliar; formação para
o manejo de recursos hídricos e do solo, evitando o desperdício
e a poluição. Além das tecnologias apropriadas, a convivência
com o semi-árido requer a gestão comunitária para garantir o
uso sustentável da água, possibilitando o abastecimento humano
e a produção apropriada, sem degradar os mananciais hídricos
da superfície e os aqüíferos subterrâneos.
Na produção, as tecnologias e práticas de manejo devem ser
apropriadas, considerando as potencialidades e fragilidades
ambientais. Os sistemas de policultura são preferíveis às práticas
monocultoras, pois a combinação de cultivos é um dos segredos
da convivência, incluindo o replantio de árvores resistentes à
seca, o aproveitamento das forrageiras rasteiras, as lavouras de
chuva, a irrigação apropriada e o extrativismo sustentável. A
combinação de diferentes atividades em sistemas múltiplos que
viabilizem a diversificação das fontes de obtenção de renda evita
a dependência em relação à regularidade das chuvas na região.
O manejo sustentado da vegetação nativa exige mudanças na
matriz energética e nas práticas agrícolas irrigadas e de
“sequeiro”, reduzindo o desmatamento, principalmente nas regiões que estão sofrendo processos de desertificação. Nessas
áreas, é preciso controlar a retirada da vegetação e reflorestar a
caatinga, evitando que o solo fique totalmente exposto às enxurradas no inverno e à ação dos ventos nos períodos mais secos.
Nos cultivos agrícolas, deverão ser consideradas, entre outras, a
consorciação e a rotação de culturas, considerando as práticas
de manejo sustentado da caatinga, incluindo os métodos de irrigação apropriados à realidade regional e às condições da agricultura familiar. A pequena irrigação deve ser valorizada na perspectiva da segurança alimentar. Deve-se considerar também o
extrativismo vegetal, aproveitando a riqueza de plantas adaptadas ao ambiente seco, que poderiam ser economicamente exploradas como produtoras de óleos (Catolé, Faveleira, Marmeleiro,
Oiticica e Mamona); de látex (Pinhão e Maniçoba); de ceras
(Carnaúba); de fibras (Bromeliáceas, Sisal e Agave); medicinais
(Babosa e Juazeiro); frutíferas (Imbuzeiro e cajueiro).
A criação de pequenos animais é preferida quando comparada
com a pecuária bovina. O volume de suporte forrageiro e de
água, requerido para a manutenção desses pequenos animais, é
significativamente menor em relação às exigências da
bovinocultura. Por isso, a caprinocultura e a ovinocultura são
exemplos de uma pecuária apropriada às condições locais, devido à rusticidade desses animais, que facilita a adaptação às condições do meio natural. Além disso, o pasto natural da Caatinga
é rico em nutrientes, dada a grande diversidade e o valor
forrageiro das espécies resistentes às estiagens. Ademais, o adubo produzido pelos animais tem valor estratégico no semi-árido
para melhorar a absorção de água da chuva no solo, aumentando a sua fertilidade para a produção agrícola. A escassez de
pastagem nos períodos de seca pode ser enfrentada com as alternativas de fenação e silagem. Hoje, há um avanço na compreensão de que a segurança alimentar e hídrica dos rebanhos é de
fundamental importância na região.
Em síntese, a convivência com o semi-árido requer outros valores e outros padrões de produção como as alternativas baseadas
na agroecologia, no manejo sustentável da caatinga, na criação
de pequenos animais e nos projetos associativos e cooperativos
de economia solidária. Além de sustentáveis, as iniciativas de

produção e distribuição das riquezas devem ser includentes, com
a democratização do acesso aos meios necessários à produção
(terra, água, crédito, tecnologias apropriadas, assistência técnica
e organizativa).
IHU On-Line - O que está sendo feito hoje no semi-árido
brasileiro são ações de emergência? Por quê?
Roberto Marinho Alves da Silva - Como afirmei anteriormente,
estamos diante de uma situação que expressa continuidade e mudanças nas políticas públicas para o semi-árido. A isso chamamos
de transição paradigmática entre o “combate à seca” e a “convivência com o semi-árido”. As ações emergenciais tradicionais no
semi-árido são aquelas conhecidas como “frentes de trabalho”
(renda), “distribuição de alimentos” e “abastecimento emergencial
de água”. Elas sempre foram implementadas na perspectiva de
combater os efeitos ou as conseqüências das secas, como ação
reativa e descontinuada do Estado naquela Região. Hoje, há um
caráter diferente com várias políticas que são continuadas (como
a transferência de renda por meio da previdência social, da bolsa
família e de outros programas de transferência de renda). Na
produção agrícola familiar, o Seguro Safra, ligado ao Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar), também foi instituído para ter continuidade.
Quanto ao abastecimento de água, algumas ações têm sido realizadas como as adutoras e as mais de duzentas mil cisternas
construídas nos últimos anos na parceria entre o Governo Federal e a Articulação do Semi-Árido (ASA). Mesmo assim, ainda são
utilizados emergencialmente os “carros pipas” para distribuição
de águam em diversas áreas do semi-árido. Em síntese, o que
estou afirmando é que nesse aspecto das ações emergenciais também estão ocorrendo mudanças na própria forma de conceber o
que é uma situação de urgência e de atuar de forma emergencial.
Na perspectiva da convivência, existem situações urgentes para
serem enfrentadas no semi-árido. A escassez de água não é apenas um fenômeno que ocorre nas grandes secas (nas estiagens
prolongadas), mas é algo que se repete a cada ano, nos meses em
que não ocorrem chuvas e em que as elevadas temperaturas aumentam a evaporação da água armazenada nos pequenos reservatórios. Dessa forma, o acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente para o consumo humano deve ser tratado como
algo urgente que requer uma ação imediata e continuada do Estado com suas políticas públicas.
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SÃO FRANCISCO E SEMI-ÁRIDO SE UNEM PELA VIDA
Fonte: FBSAN

Foi realizada, no dias 25 a 27 de fevereiro, a Conferência
dos Povos do São Francisco e do Semi-árido em Sobradinho
(BA). A Conferência contou com a participação de 93 movimentos populares e organizações sociais e mais de 200 participantes e teve como objetivos fazer um balanço e fortalecer a luta pela manutenção da vida, com condições dignas e
equilibradas de sobrevivência.
A Carta Política da Conferência conclama a todos e todas
para lutarem pela vida do Rio São Francisco e do Semi-árido
brasileiro. A Conferência se posicionou contrária ao projeto
de Transposição do Rio São Francisco, por entender que “esta
obra apenas reproduz o modelo centenário de concentração de água, que manterá milhões de pessoas excluídas do acesso democrático a água e a um padrão de vida
minimamente digno”.

Para os mais de 200 participantes da Conferência “a água
é, em si mesma, um bem e um valor universais e que o
acesso a água é direito humano fundamental secularmente
negado à população pobre do Semi-árido, a do São Francisco inclusive. O modelo concentrador de água fez construírem muitos e suficientes reservatórios e poucas adutoras
e ainda mantém quase metade da população do Semi-árido
sem acesso a água. A democratização do acesso a água deve
ser uma política pública prioritária, em todo o Semi-árido,
baseada no princípio
de que o respeito
aos direitos humanos deve ser central em qualquer
sociedade e rigorosamente respeitado por qualquer
governo”.

VIA CAMPESINA FFAZ
AZ MOBILIZAÇÕES E PROTESTOS NO SUL
Fonte: IHU/Chasque
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Cerca de 150 mulheres da Via Campesina realizaram, no 5
de março, uma manifestação em Porto Alegre. Elas se reuniram na frente do Teatro São Pedro, onde a governadora
Yeda Crusius participava da entrega de prêmio em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Na rua, as camponesas se juntaram a participantes do Encontro Latino Americano de Organizações Populares Autônomas, o Elaopa, que
também protestavam por melhorias no espaço urbano.
Segundo a coordenadora do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) na região de Ibirubá, Nita Benini, o objetivo das mulheres é protestar contra as irregularidades da
empresa finlandesa de celulose Stora Enso. Elas denunciam que a Stora Enso formou uma empresa de fachada, a
Azenglever, para adquirir terras na faixa de fronteira, o
que é proibido por lei.
“A gente vai denunciar a venda e as terras que a Stora Enso
está ocupando e plantando a menos de 150 quilômetros perto
da fronteira, o que é proibido”, diz Nita Benini.
As camponesas protestaram ainda contra a violência policial
no despejo de 900 integrantes da Via Campesina ), em Rosário do Sul. Elas haviam ocupado a Fazenda Tarumã, que pertence à Stora Enso e se localiza dentro da faixa de fronteira.
Durante a ação, centenas de mulheres foram agredidas pela
Brigada Militar, e as 250 crianças que estavam no local foram
obrigadas a se deitar no chão, com as mãos na cabeça.
Pela manhã, as mulheres haviam montado um acampamento no Parque da Harmonia, na Capital, como parte da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres da Via Campesina por

Soberania Alimentar e Contra o Agronegócio. As atividades
constaram também de palestras e debates sobre as conseqüências da monocultura ao meio ambiente, à agricultura e à
sociedade e sobre os desafios e luta das mulheres.
A Fazenda Tarumã, da sueco-finlandesa Stora Enso, tem 2.075
hectares e havia sido ocupada na madrugada de terça-feira. A
área foi ocupada em protesto contra o plantio de florestas de
eucalipto na região e os projetos que tramitam no Congresso propondo a redução da faixa de fronteira no Brasil de 150 quilômetros para 50 quilômetros. A Via Campesina entende que a presença da Stora Enso em municípios como Rosário do Sul, localizados
na faixa de fronteira, é ilegal. O grupo sueco-finlandês registrou as
terras que adquiriu na região em nome da Azenglever Agropecuária,
constituída por sócios brasileiros, e vai incorporar a empresa quando
receber autorização do Conselho de Defesa Nacional (CDN) para
assumir a titularidade das propriedades rurais

Também ocorrem atividades da Jornada pelo interior do Estado. Em Encruzilhada do Sul, cerca de 500 mulheres participam, desde a terça-feira, de um acampamento, onde denunciam os prejuízos do plantio de pinus e eucalipto no Estado. A dirigente do Movimento de Mulheres Camponesas
(MMC), Isaura Conte, relata a situação dos agricultores na
região de Encruzilhada, onde 60% das terras estão ocupadas
pela monocultura de árvores.
“O trabalho é precarizado, com o uso intensivo de veneno.
Inclusive as empresas passando veneno para formiga de avião,
envenenando pessoas, água e tudo o mais. E grande perda também da diversidade e também da própria terra, enquanto território e enquanto espaço de produção de alimento”, avalia.

VANDERLEI DE CASTRO, UM DEFENSOR DO CERRADO
Fonte: e_solidaria

O Brasil perdeu na madrugada do dia 27/02/08, um dos
principais defensores do uso sustentável da biodiversidade
do Cerrado. Vanderlei de Castro, 52 anos, faleceu no
município de Diorama, na região do Médio Araguaia (GO).
Foi lá que o socioambientalista considerado um teórico
da terra, criou em 1996 a organização não-governamental Centro de Tecnologia Agroecológica de Pequenos
Agricultores (Agrotec)
Destinado à produção de medicamentos fitoterápicos com
princípios ativos das espécies nativas do Cerrado, o Centro tornou-se referência no Brasil por materializar uma
experiência-piloto que envolve conhecimento tradicional, tecnologia, uso sustentável da agrobiodiversidade e
geração de emprego e renda para agricultores familiares.
A Agrotec identifica e reproduz plantas nativas com princípios ativos para 20 produtos fitoterápicos. A Organização conta com 21 associados diretos e centenas de beneficiados indiretos, a maioria deles agricultores familiares e gente simples do Cerrado.
A partir da iniciativa conduzida por Castro foi possível
chegar a um protocolo de intenções entre os ministérios
do Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Agrário, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e
FIOCRUZ. O principal objetivo do protocolo é criar um
modelo para a adoção dos fitoterápicos brasileiros no Sistema Único de Saúde (SUS).
A experiência começou a ser implantada este ano nos
postos de saúde de cinco municípios de Goiás: Diorama,
Aragarças, Montes Claros, Piranha e Jussara. Nesses lo-

cais, a população teria acesso gratuito a medicamentos feitos
com plantas da região a partir de receituário médico. O projeto
serviu como inspiração para o Programa Nacional de Plantas
Medicinais e Fitoterápicos.
Teórico da terra
Filho de pequenos agricultores, Vanderlei Castro se formou em
Psicologia. Mas, na década de 1970, ele deixou a profissão para
se juntar a uma equipe de cineastas ingleses, com os quais passou 10 anos filmando na Amazônia a série "A década da destruição". Exibido na Europa, o documentário foi um dos estopins
do movimento internacional que culminou com a realização no
Brasil da RIO-92, a conferência mundial sobre meio ambiente
e desenvolvimento sustentável.
O contato com os povos da floresta durante as filmagens do
documentário permitiu a Vanderlei de Castro vislumbrar formas
de uso sustentvel da biodiversidade brasileira. Castro foi um dos
pioneiros na proposição de um modelo de manejo de animais
silvestres para fins de geração de renda para as comunidades.
Sua experiência na floresta também deu a ele condições de vislumbrar estratégias de articulação entre índios e não-índios que
resultaram, entre outras iniciativas, na Aliança dos Povos da Floresta. Como boa parte da população brasileira, ele também contava com ancestrais indígenas, no seu caso, da etnia Bororo.
A atuação de Vanderlei de Castro é considerada imprescindível
para o estabelecimento de políticas públicas para beneficiar as
comunidades e os povos tradicionais do Cerrado, bioma que deve
muito a ele em relação ao estabelecimento de tecnologias agrárias de baixo impacto. Seu trabalho foi todo voltado para beneficiar o meio ambiente e as pessoas diretamente ligadas à terra.

PLA
TORES
PLATTAFORMA D
Dhh ESCA REPUDIA CRIMINALIZAÇÃO DOS SEUS RELA
RELATORES
Fonte: Plataforma DhESCA Brasil
A Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Plataforma DhESCA) repudia a
criminalização do Relator para os Direitos Humanos à Alimentação Adequada e Terra Rural, Clóvis Roberto Zimmernann e da
Relatora para o Direito Humano ao Trabalho, Cândida Costa.
Os relatores estão sendo processados criminalmente pela Usina
Trapiche S/A em função de suas atuações em defesa dos direitos
humanos da comunidade tradicional ribeirinha das ilhas do estuário do rio Sirinhaém, município de Pernambuco.
A Usina Trapiche é um grupo econômico que explora a
monocultura de cana-de-açúcar. Desde 1998 os pescadores
vêm denunciando violações de direitos humanos por parte de
seus funcionários. O estuário do rio Sirinhaém, território de
população tradicional pesqueira, é terreno da marinha e estava aforado à Usina Trapiche desde 1889. A partir da luta dos
pescadores e das organizações de direitos humanos a Gerência Regional do Patrimônio da União – GRPU cancelou o
aforamento, que estava concedido à Usina, com base no interesse público para criação de uma Reserva Extrativista para
manutenção da população tradicional da ilha.
Em função das constantes denúncias de violação de direitos
humanos os relatores da Plataforma DhESCA Brasil realiza-

ram missão em Pernambuco, com objetivo de visitar algumas áreas,
dentre as quais o território da comunidade ribeirinha das ilhas de
Sirinhaém.
Em razão da missão realizada a Usina Trapiche está processando os
relatores, alegando que os mesmos cometeram os crimes de calúnia
e difamação previstos na Lei de Imprensa 5.250/67. Esta lei, aprovada no período da Ditadura Militar, teve alguns de seus dispositivos
suspensos liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal, por não se
comunicar com os princípios da democracia e dos direitos humanos,
previstos na Constituição Federal.
Inspiradas nas Relatorias Especiais das Nações Unidas, as Relatorias
Nacionais em DhESCA são uma iniciativa com respaldo das organizações da sociedade civil, movimentos sociais, organismos internacionais e Ministério Público, tendo por enfoque a análise e difusão,
além de contribuir para que o Brasil adote um padrão de respeito
aos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais com
base na Constituição Federal de 1988, no Programa Nacional de
Direitos Humanos e nos tratados internacionais de proteção dos
direitos humanos ratificados pelo país.
Sendo assim, a Plataforma DhESCA Brasil repudia a criminalização
dos seus relatores e espera que o Poder Judiciário reforce a legitimidade da luta pelo direitos humanos.

5

Balcão de Vendas
Nesta seção de nossa Circular, indicamos os produtos para os quais o Setor de Apoio à Comercialização da Capina recebeu solicitação. Portanto,
se sua organização já tem ou pode dispor desses produtos, entre em contato com o ciro@capina.org.br ou manoel@capina.org.br ou ainda pelo
telefone (21) 2220-4580 e fale com Ciro Frossard ou Manoel Belford.

Aveia Orgânica

Laranja

Óleo Essencial de Priprioca

Banha de Bacabá

Manteiga de Bacabá

Óleo de Patauá

Castanha de Caju Torrada

Manteiga de Ucuuba

Óleo de Semente de Maracujá

Farelo de Andiroba

Óleo de Abacate

Seiva de Jatobá

Grãos orgânicos

Óleo de Buriti

Semente de Puxuri

INFORMES

PUBLICAÇÕES

Projeto de Lei Expande Merenda Escolar
Fonte: FBSAN
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Congresso Nacional, na tarde desta segunda-feira (25-02) a Mensagem 960/2006,
encaminhando o projeto de lei que expande o Programa Nacional
de Alimentação Escolar (Pnae) para o ensino médio. O projeto,
concebido pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional (Consea), além de prever a ampliação do benefício
para os alunos do ensino médio, também prioriza a aquisição dos
alimentos diretamente da agricultura familiar, valorizando os pequenos e médios produtores e dinamizando a economia local.
Implantado em 1955, o Pnae é considerado o maior programa de
alimentação escolar do mundo. Atualmente o programa garante,
por meio da transferência de recursos financeiros, a alimentação
escolar dos alunos da educação infantil e do ensino fundamental
matriculados em escolas públicas e filantrópicas de todo o Brasil.
Seu objetivo é atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos
estudantes.
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