
Bosque do constituiiie 
será plantado 

Antes da festa da pro
mulgação da Constituição 
os constituintes têm com
promisso marcado com lu
ta pela preservação do 
meio ambiente. No dia 4 de 
outubro cada um dos 559 
deputados e senadores que 
trabalharam na elabora
ção da nova Carta constitu
cional plantará uma muda 
de árvore no "Bosque dos 
Constituintes", projetado 
pela IBDF, ao lado do Pan-
teon da Liberdade, na Pra
ça dos Três Poderes. O pre
sidente José Sarney parti
cipa do movimento conser-
vacionista plantando uma 
muda de pau-Brasil, en
quanto o presidente da 
Constituinte, deputado 
Ulysses Guimarães, planta 
uma muda de pau-ferro, 
duas espécies nobres e em 
extinção na flora brasilei
ra. 

No projeto apresentado 
pelo IBDF os obejtivos pa
ra a criação do Bosque dos 
Constituintes são modes
tos: manifestar o reconhe
cimento dos segmentos li
gados aos setor de conser
vação da natureza aos 
constituintes pela aprova
ção do artigo 228, do capítu

lo VI, que trata do melo 
ambiente e na prática 
trata-se de uma tentativa 
de sensibilizar os parla
mentares para agilizar a 
votação das leis comple-
mentares e ordinárias que 
regulamentam a legislação 
do meio ambiente. A asses
soria do IBDF garante que 
a intenção do projeto não é 
"festiva", mas de chamar 
a atenção dos constituintes 
para a necessidade de 
manter os dispositivos já 
aprovados. "Na área! do 
meio ambiente eles fize
ram o melhor possivel". 
explica Hailé Salássie, as
sessor de imprensa do ór
gão, acrescentando' que o 
"IBDF nada tem a recla
mar dos constituintes". 

O projeto lembra ainda 
que enquanto o Pais passa 
por momentos críticos com 
sucessivos desmatamentos 
e queimadas, "que colo
cam em risco a sobrevivên
cia do planeta", a nova 
Constituição oferece res
posta a esses problemas, 
aprovando dispositivos 
constitucionais que darão 
ao Pais oportunidade der 
ocupar um lugar de van

guarda na defesa do meip 

do Bosque dos' Constituin
tes Obedece parâmetros es
tabelecidos nos projetos • 
originais dos arqultetos Lú
cio Costa e Oscar Nleme-
yer, que previa o plantio de 
espécies florestais repre
sentativa da flora brasilei
ra. Com 800 árvores o bos
que ficará a&tódc-.dp Pan-
teon da Elp«rasdèif-içada 
muda serMdentifuptf pe
lo nome vulgar e clejf&itico 
em plaquetas apropf 
O reconhecimento a#' tra
balho dos constituintes se
rá gravado num marco co
memorativo em bronze, 
contendo os dizeres do arti
go 228, do capítulo VI, do 
meio ambiente. 

Ao todo são mais de 30 es
pécies- da flora brasileira 
distribuídas numa área de 
aproximadamente mil me
tros. Além do IBDF assi
nam a organização do pro-
leto p„ Ministério, da,A«ri-
JWpfe,^J3o^#í§Í 6F, 
Sertado e "Câmara dos De
putados e Sociedade Brasi
leira dos Engenheiros Flo
restais. O patrocínio ficou 
por conta dá Caixa Econó
mica e Banco do Brasil. 


