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O presidente José Sarney anunciou on
tem à tarde, ao receber a Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento no 
Palácio da Alvorada, que havia acabado de 
assinar um decreto transformando toda a 
região de Iguape-Paranaguá em Área de 
Proteção Ambiental que contará com a vigi
lância da Polícia Federal para manter-se 
'como patrimônio e marco das preocupa
ções da Nova República em relação ao Bra
sil que legaremos às futuras gerações de 
brasileiros". 

A presidenta do colegiado das Nações 
Unidas, doutora Gro Harlem Brundtland, 
elogiou "o estágio de civilização atingido 
pelo Brasil, que faz da ecologia, a exemplo 
dos países desenvolvidos, bandeira e sím
bolo das aspirações coletivas por um mundo 
melhor, como demonstra a criação de um 
Ministério do Meio Ambiente por vossa ex
celência". 

No 3o andar do palácio, o presidente 
conversou descontraidamente com a comiti
va de visitantes da ONU, erguendo um brin
de "a concretização de nossos anseios por 
um mundo mais igualitário e aprazível para 

todos os povos" — ladeado pelo ministro 
Flávio Peixoto, de Desenvolvimento Urba
no e Meio Ambiente (que explicou que já 
está sendo preparado um convênio com o 
Ministério da Justiça, "para melhor poder
mos salvaguardar as riquezas naturais bra
sileiras, através da Polícia Federal, como 
sugeriu o próprio ministro Fernando Lyra") 
e pelo secretário Paulo Nogueira Neto. 

"Não queremos um progresso que enfie 
a paisagem e dissemine probreza e doen
ças" — destacou o presidente da República, 
ao conversar com os visitantes, que às 10h30 
foram recebidos no Palácio do Itamaraty 
pelo corpo diplomático, pelo governador do 
Distrito Federal e outras autoridades, dan
do início à última Audiência Pública da 
Comissão das Nações Unidas no Brasil, com 
a participação de entidades não governa
mentais e institucionais que o presidente 
Sarney, ao final do dia, elogiou: "É com o 
esforço de todos, seguindo à risca a orienta
ção da ONU, que o governo pretende resga 
tar a dívida social e aumentar as oportuni
dades de toda Nação desenvolver-se em 
harmonia com o meio ambiente", concluiu. 
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