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Siqueira Campos mostra o mapa do Tocantins, único a ter lugar garantido 

Estados recomeçam 
jogo da redivisão 

AFONSO COZZOLINO 
Da Edltoria de Politica 

Apesar de rejeitadas e criti
cadas na Comissão de Sistema
tização, muitas emendas que 
propõem a criac:ao de novos es
tados, a partir da divisão dos 
atuais, voltar-ao a ser apresen
tadas nos próximos dias, quan
do o plenário da Constituinte de
verá apreciar a questão. Além 
da criação pacífica do estado do 
Tocantins, com o desmembra
mento de Goiás, e da polémica 
em torno da criação do Triângu
lo, a partir do território de Mi
nas, os constituintes votarão pe
lo menos dez outras propostas 
de desmembramento, fusão, 
desfus-ao ou transformação de 
territórios em estados. 

A maioria dessas propostas 
gera controvérsias desde ago
ra. Algumas, no entanto, a 
exemplo da apresentada pelo 
deputado Siqueira Campos 
criando Tocantins, devem ser 
aprovadas sem maior dificulda
de. Ê o caso da transformação 
,dos territórios de Roraima e 
Amapá em estados. As duas 
bancadas federais estão unidas 
desde o início da Constituinte e 
já apostam na vitória. "Não 
existe qualquer emenda contrá
ria e a transformação está ga
rantida nos textos do Centrão e 
da Sistematização", informou o 
deputado Era ldo Tr indade 
(PFL-AP). "É só ratificar qual
quer dos textos", explicou. O 
deputado disse que a transfor
mação dosterritórios é pacífica 
porque, ao contrário dos demais 
estados, nesses casos os limites 
geográficos estão bem defini
dos. "Além do mais, a transfor
mação não vai significar qual
quer encargo novo para a 
União", assegurou. 

Para Trindade, os territórios 
brasileiros são verdadeiras 
"colónias" da União. "Não há 
dados precisos sobre a evasão 
de riquezas, mas os impostos 
são sempre pagos à União, que 
nos repassa menos do que arre
cada", contou ele. "Assim os 
territórios não se desenvol
vem", continou. Eraldo Trinda
de informou que as bancadas do 
Amapá e de Roraima conside
ram este o momento ideal para 
a transformação porque "ainda 
há riquezas na região que po
dem ser exploradas. Daqui a 
dez anos, por exemplo, muitas 
delas poderão estar esgota
das", previu. "Precisamos de 
independência económica e ad
ministrativa", defendeu. 

Se forem aprovadas outras 
emendas apresentadas, o terri
tório de Fernando de Noronha 
também estará com seus dias 
contados. Há três propostas de 
anexação da ilha — e a disputa 
entre o Rio Grande do Norte e 
Pernambuco promete ser acir
rada. Aquele Estado alega que 
está mais próximo do território. 
Este, que a ilha foi propriedade 
sua. No fundo existe a briga pe
lo complexo turístico — e as di
visas geradas a partir daí — 
que Fernando de Noronha re
presenta. 

O deputado Nilson Gibson 
(PMDB/PE), da mesma ma
neira que o deputado José Mou
ra (PFL/PE), quer anexar Fer
nando de Noronha ao Estado de 
Pernambuco. Para tanto, ele 
conta com o apoio de toda a ban
cada federal, mas acusa o go
vernador Miguel Arraes de ja
mais ter se interessado pela 
questão. "Não há disputa entre 
nós e o Rio Grande do Norte", 
assegurou Gibson. "Isto é in
venção de quem não quer que a 
ilha fique com qualquer um dos 
estados", disse. De qualquer 
maneira, o deputado pernam
bucano entende que "não há 
justificativa nem argumento 
para que Fernando de Noronha 
seja anexada ao território poti-
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guar". Segundo Nilson Gibson, 
a ilha não está ligada a história 
daquele estado. 

Já o deputado Ismael Wan-
derley (PMDB/RN) apresentou 
emenda de anexação de Fer
nando de Noronha ao território 
do seu estado. Ao contrário de 
Gibson, Wanderley informa que 
as duas bancadas trabalham 
arduamente para ficar com a 
ilha. "Temos pedido votos a 
companhe i ros e r e c e b i d o 
apoio", disse ele, que espera 
que o Rio Grande do Norte ven
ça a disputa. "O território, de 
qualquer forma, não vai mesmo 
ser mantido pela Constituinte", 
previu. "Não há sentido na 
União gastar tanto dinheiro 
com 27 quilómetros quadrados e 
um mil 200 habitantes. Para que 
manter um governador?" , 
questionou. 

TAPAJÓS 

A criação do estado de Tapa
jós, a partir do desmembra
mento do atual estado do Pará, 
é defendida pelo deputado Pau
lo Roberto (PMDB/PA), que 
promete manter a sua emenda 
com este teor. O parlamentar 
garantiu que tem o apoio maci
ço da bancada paraense e de 
constituintes de outras banca
das. "Tudo indica que Tapajós 
vai ser aprovado", disse. "Na 
verdade, o que queremos é ga
rantir a realização de um ple
biscito para que a população da 
região diga se quer ou não a 
emancipação", informou. O Es
tado de Tapajós nasceria a su
doeste e a noroeste do Pará , 
ocupando área de 533 mil quiló
metros quadrados. Para o esta
do do Pará restariam 747 mil 
quilómetros quadrados de ter
ras. Tapajós teria um milhão de 
habitantes. O Pará, 3 milhões e 
500 mil. 

De acordo com o deputado 
Paulo Roberto, a área planeja
da para o novo Estado não é "a 
mais pobre, nem a mais rica do 
Pará", mas hoje encontra-se 
pouco desenvolvida por falta de 
administração. "Participamos 
com 16 por cento da economia 
do estado. Temos minerais, 
principalmente ouro, uma agri
cultura desenvolvida, pecuária 
e madeira, além da pesca. Só 
não estamos mais avançados 
por causa do descaso das auto
ridades", disse. "A ideia, por
tanto, é separar para desaen-
volver. Vamos descentralizar a 
administração e dar autonomia 
a Tapajós, sem criar grandes 
problemas para o Pará" , con
cluiu. 

O senador João Menezes 
(PFL/PA). no entanto, não con
corda com as ideias do deputa
do e é um dos poucos parlamen
tares do Pará que combate a 
criação de Tapajós. "Não foi 
feito um estudo profundo sobre 
os benefícios da divisão", disse. 
"Dividindo o Estado, o Pará se 
enfraquece e Tapajós não terá 
condições de se sustentar", 
afirmou. O senador previu que 
a emenda não terá 280 votos fa
voráveis e será rejeitada. Mas 
garantiu que não trabalha con
tra a sua aprovação. "Acho a 
ideia tão absurda que nem me 
preocupei", contou. 

Os territórios da Bahia e de 
Minas Gerais estão duplamente 

ameaçados. Em uma parte de 
Minas, além da proposta da 
criação do Triângulo, o deputa
do João de Deus Antunes 
(PTB/RS) quer fundar o Esta
do de São Francisco, tirando 
também território da. Bahia. A 
outra ameaça ao atual Estado 
da Bahia é a proposta de cria
ção do Estado de Santa Cruz, 
defendida pelos deputados Fer
nando Gomes e Sérgio Brito, 
mas rejeitada pelo restante da 
bancada. "Não tem chance de 
aprovação", disse o deputado 
Uldurico Pinto (PMDB/BA). 
Santa Cruz nasceria em cerca 
de 25 por cento do território 
baiano, justamente na área 
mais rica do Estado, o sul. "Lá 
está concentrado um quinto da 
nossa economia, especialmente 
a exploração do cacau", contou 
Uldurico. "Economicamente o 
novo Estado é viável", reconhe
ceu ele, "mas o Governador, a 
Assembleia Legislativa, a ban
cada na Constituinte e o povo 
discordam do desmembramen
to", completou. 

NOVO PAIS 

Entre todas as propostas de 
desmembramento apresenta
das, a mais curiosa é a de auto
ria do deputado Osmir Lima 
(PMDB/AC), que transforma o 
Acre em um pais independente 
do Brasil. "A emenda é extem
porânea", classificou o senador 
Mário Maia (PDT/AC). "Não 
tem a menor chance de ser 
aprovada. Creio que meu com
panheiro de bancada a apresen
tou e a manteve apenas como 
forma de protesto contra o des
caso do Governo Federal para 
com aquela região", disse. Se
gundo Maia, a emenda foi uma 
iniciativa pessoal do deputado 
Osmir Lima, que não tem o 
apoio da bancada, nem em mo
mento algum tentou obtê-lo. No 
gabinete de Lima, assessores 
dele reconheceram que a emen
da não tem chance de aprova
ção e confirmaram tratar-se de 
um protesto do deputado. 

O deputado Nilso Sguarezi 
(PMDB/PR), por sua vez, de
fende a criação do Estado do 
Iguaçu, a partir de frações dos 
territórios de Santa Catarina e 
Paraná. Já o constituinte Davi 
Alves da Silva (PDS/MA) quer 
criar o Maranhão do Sul, divi
dindo seu estado em duas par
tes. A capital do novo Estado, 
de acordo com a emenda, seria 
a cidade de Imperatriz. Mas as 
duas proposições dificilmente 
conseguirão reunir a maioria 
dos votos na Constituinte. 

Menos complicada é a propo 
sição dos deputados José Carlos 
Cout inho ( P L / R J ) , J o s é 
Maurício (PDT/RJ) e Adolfo 
Oliveira (PL/RJ). Eles querem 
que a Constituinte aprove a rea
lização de um plebiscito no esta
do do Rio para que a populaç-ao 
decida se quer manter ou nâo a 
fusão entre a Guanabara e o Rio 
de Janeiro, feita há 15 anos, de 
acordo com o deputado Couti
nho, de forma "arbitrária e au
toritária". O deputado revelou 
que conta com o apoio de dois 
terços da bancada Purr.insnse 
para a proposição. "Na realida
de, nunca houve fusão, a não ser 
em termos políticos, ainda que 
de maneira parcial. Económi
c a , p o l í t i c a e s ó c i o -
culturalmente a Guanabara e o 
Estado do Rio nunca estiveram 
unidos", disse. 

De acordo çom José Carlos 
Coutinho, recentemente foi fei
ta uma pesquisa no atual estado 
do Rio, onde se constatou que a 
população, de fato, não assimi
lou a fusão. "93 por cento dos 
moradores da antiga Guanaba
ra e 97 por cento dos moradores 
do antigo Estado do Rio de Ja
neiro querem a desfusão ', re
velou. 


