
ftráuiére Azeredo obsérvúínttK botiar tiQúa n* n&*coMdüo SáG^&nrf&t'* 

Sameyprega 3 
de armas nucleares 

Ao encerrar a sessão em come
moração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente, o presidente do Senado, 
José Sarney, enfatizou a necessidade 
de um esforço internacional para o 
banimento completo de todas as ar
mas nucleares existentes no mundo. 
"A preocupação com o meio ambien
te não é uma questão ideológica, de 
grupos, facções ou de países. É um 
problema que envolve toda a humani
dade", disse o senador. 

O senador contou, a propósito, 
um encontro que teve em Moscou 
com o astronauta que mais tempo fi
cou no espaço, isolado da humanida
de. Ouviu dele que o isolamento e a 
distância possibilitaram-lhe perceber 
que, mesmo bela e azul, a terra é in
significante diante da imensidão da 
galáxia, e por isso não conseguia 
mais compreender como ainda era 
possível a preocupação do homem 
com guerras, armamentos e a destrui
ção do semelhante. A sessão especial, 
realizada na manhã de ontem, teve 
como oradores os senadores Valmir 
Campeio (PTB-DF), autor do reque
rimento, Coutinho Jorge (PMDB-
PA), ex-ministro do Meio Ambiente, 
e Marina Silva (PT-AC), 

O presidente do Senado disse que 
nos anos 70 e 80 e questão ambiental 
era o segundo tema em discussão no 
mundo, por ordem de prioridade e de 
agenda. "Hoje, o meio ambiente é 
apenas o sétimo item em importância 
na agenda internacional", lamentou, 
considerando um erro a pouca aten
ção que atualmente se dá ao tema. 

Sarney lembrou ter sido o pri
meiro parlamentar brasileiro a dis
cursar sobre meio ambiente de forma 
ampla, em 1972, quando em Estocol
mo, Suécia, realizava-se a primeira 
conferência mundial sobre ecologia. 

Na ocasião, Sarney observara que "o 
mundo encurtou e começamos uma ' 
era de civilização planetária", ao en- í 
fatizar que a humanidade passava a > 
preocupar-se de forma global com o ) 
destino do planeta Terra. 

Considerando-se pessoalmente 
ligado à causa ecológica, Sarney dis
se orgulhar-se porque durante seu go
verno o Brasil ganhou a melhor e 
mais completa legislação ambiental 
de todo o mundo, e concordou com a 
senadora Marina Silva (PT-AC), que i 
discursara momentos antes: "Não 
podemos ficar só no discurso. É pre
ciso passar à ação efetiva", 
recomendou. | 

Primeiro orador da sessão, Vai- / 
mir Campeio enfatizou que "a ques
tão ecológica é, sem dúvida, o tema 
que constitui o grande desafio do pró
ximo milênio, um desafio à capacida
de de compreender em que circuns- ' 
tâncias nos encontramos e para qual , 
futuro caminhamos". O senador está 
convencido de que a América Latina •> 
e o Brasil, especialmente, possuem \ 
um papel único e insubstituível para o í 
futuro da humanidade, devido a ca- ; 
racterísticas geográficas e culturais e 
ao estágio de desenvolvimento que / 
ainda permite evitar erros no trata- ; 
mento à natureza. [ 

A Conferência do Rio de Janeiro, j 
a ECO-92, foi um marco balizador ' 
dos ideais ecológicos do mundo mo
derno, de acordo com o senador, ao 
lançar e fazer germinar a responsabi
lidade da opinião pública no sentido } 
da possibilidade e da necessidade de \ 
cooperação internacional nesse cam- , 
po. A conferência, explicou Campe- . 
Io, fez nascer a ética da solidariedade 
e da urgência na busca de parcerias e 
de igualdade entre nações, envolven
do governos e cidadãos. s 


