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"lhe habitual
condition
Df civilized
aan is one Df scarcity.
600ds have never been av~ilable
1S
such abundance
as to
exhaus~
aen's vants;
.ore often
than not, even their basic
needs have gone unfulfilled.
lhe existence
of scarcity
has
aoaentous
consequences,
of vhich
one of the aost important
is the utter inevitability
of politics.
C .. ) Unfortunately
the
p a s t three centuries
have been an era o f a b n o r a a I a b u n d a n ce , vhich
has shaped
a Ll our attitudes
and i n s t i t u t i o n s , lhe philosophes
Df the Enlightenaent,
dazzled
by the rapid progress
of the
science
and technology
and the beginnings
Df the Industrial
Revolution,
envisioned
the elevation
of the coamon
aan to the
econoaic
nobility
as the frontiers
of scarcity
vere gradually
pushed
back. lhe bonanza
of the lev Vorld
and other
founts Df
virgin
resources,
the take-off
and r a p i d=q r o v t h stage of science
and technology,
the availability
of 'free'
e c o l o q i c a I resources
s.uch as a i r and vater
to a b s o r b the waste products
of industrial
activities,
and other,
lesser
factors
alloved
this process
to
unfold
vich apparent
inexorability.
larl Marx,
vho docu.ented
and criticized
the horrors
and inhuaanities
Df the Industrial
Revolution,
nevertheless
celebrated
its coaing
because
the
enor.ous
productive
forces
unleashed
by the bourgeois
overthrov
Df feudalisa
could be used to abolish
scarcity.
( •••) Marx's
utopian
assessaent
of the possibilities
of aaterial
grovth vas
shared
or caae to be shared
by alaost
alI in the Vest,
if in a
less extreae
fora and vith considerable
difference
of opinion
on hov drive to utopian
shoud be organized. C .. ) All the philosophies,
values
and institutions
typical
of aodern
society
are
the
luxuriant
fruit of an era of apparently
endl~ss
abundance.
lhe
retorn
of scarcity
in any guise therefore
represents
a serious
challenge
to the aodern
vay Df life. Vorse,
scarcity
appears
to the returning
in a nev and aore dauting
f o r e that I call "ecological
se a rc it j
C .. ) Ecological
scarcity
is thus an ensemble of separete
but inter.acting
l ia i t s and constr3Ínts on huaan
action. C .. ) There
is,( •••) vhat is u Lt i s a t e Lj required
by the crisis
of ecological
scarcity
is the invention
of a nev .ode Df civilization,
for
nothing
lessseeas
likely
to .eet the challeng."
ê

,

(Villia.

[-

Ophuls,

1977)
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1. Apresentação

As. principais
lhantes
ental,

e muitos
cujos

deles

limites

cidades

estão

intimamente

impostos
e, quando

fios administrativos

e políticos

mananciais,

dos, saneamento
estes desafios
to significa,
~

.

sequenclas

d

básico

b

.

a so recarga

no controle

à sobrecarga

populacional.

de índices

um agravamento
.

amblental.

do Brasil,
da saturação

ambi

-

sao

Os maiores

desa-

da qualidade

do

à proteção

dos

referentes

e disposição

seme-

homeostáticos

conhecidos.

aqueles

e inchaço

obviamente,

ligados

ficam por conta

~a coleta

vêm acrescidos

No'caso
políticas

muito

- principalmente

deficiências

têm problemas

pelos mecanismos

sempre ultrapassados

ar e das águas

do mundo

de resíduos

s61i

No Terceiro

alarmantes

Mundo,

de pobreza.

geral dos reflexos

I~

e con-

(1)

as conquistas
dos sistemas

administrativas

e

naturais,

ao

graças

(l) Estas informaçõesforam amplamente divulgadaspela imprensa, por ocasião da

"teleconferência"que reuniu prefeitos de 15 cidades do mundo, a fim de co .
letar subsídiospara o encontro entre técnicos e poder pÚblico municipal,
o "Metro \'lor1d",
que acontecerá em junho de 1991, em Toronto, Canadá . Sobre
isso ver, por exemplo, DPr, FT e FO, ,em18/07/90.Para um maior aprofunda-
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,

assent~manto
cultadas

de cidades

de m~dio

por um fator político

o Município,
da cidadania

que não deve

como palco

"continente

físico

das funÇões

imposto

aos municípios

centralizadoras

do executivo

separação

entre o cidadão

mente

aguda

a sua exist~ncia

aos destinos

atrav~s

federal,

e como es

no de qualquer

político

decisõesacer~a

Tomando
rior do Estado

sócio-ambiental,

por lhe conferir

um quadro

ainda mais

nefastas

ligada

política

a

material

se for levado

está intimamente

a uma

em

di

que afasta~

de expectativas

e/ou

da vida coletiva.

separadamente

de são Paulo,

políticas

logo, consequ~nci~s

sobre as formulações

da qualidade

e cultural

que sustenta

e um tipo de organização

controle

(2)

A.

e economlco".

do país como um todo. Principalmente

administrativa

de vista

produtivas

intensificou

desde

conta o fato de que esta separação
nâmica

considg

de sucessivas

e o ambiente

e trouxe,

construção

territorial,

do significado

brasileiros

de

•

do poder polltlco

Este esvaziamento

difi

ser menosprezado.

-'

de manipulaçao

sao hastante

privilegiado

_

paço imediato

porte,

à sua materialidade

foi reduzido

rado agora como

e grande

a Região

sua importância

deve-se

de Campinas,
intrinseca

a uma série de fatores

de refer~ncia

que merece

no inte

do

ponto

que acabam

atenção,

tanto

mento sobre os problemas ambientaiscomuns a diversas cidades do mundo, ver:
CCMISSÃC NÜl\'DIAL
SOBRE t-lEIO
N1BIENTE E DESTh\'OLVIMENTO.
Kosso Futuro Comum.
Ed. Fund. Getúlio Vargas. R. Janeiro~ 1988. Principalmentepp. 262-289.
(2) VIVIESCAS, F. "IdentidadeMunicipal e Cultura Urbana" in Vários Autores. ~
ço e De1::lates.
fl.TffiU.
N2 24. são Paulo. 1988. E ainda, LEDRUT, R. Política Ur1::la
.na e Poder Local. L & D 3. 1981.

.f
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por par~e dos diversos
te interfiram

setores

nos indices

de séturaç~o

nais, bem como da sociedade

No·que
regi~o

vem sofrendo

de·ocupaç~o

contraposiç~o

nos ~ltimos

modificações

mentos

urbanos,

coletivo

e saneamento

elementos

naturais

regiQ

agricola

de programas
atraida

a melhoria

de um processo
da industrial i

brasileiro,

especificos

pelo aumento

em

de assent~

na oferta

na infra-estrutu!a

educação

a

de

e equip~

e habitaç~o,

transporte

básico.
por partes,

algumas

cesso de interiorizaç~o
dr~o agrícola"

ou indiretame~

sócio-econômicos,

de interiorizaç~o

de sa~de,

Caminhando
pausa e dispender

sistemas

aos fator€s

no padr~o

largamente

sistemas

~os

25 anos, os efeitos

com a inexistência

que contemplassem

que, direta

como um todo.

diz respeito

da m~o de obra,

empregos,

civil

que alia uma politica

zaç~o a profundas

mento

do Estado

palavras

do perfil

uma

por "prQ

e "modificações

ainda que em ligeira

à construç~o

fazer

sobre o .que se entende

da industrializaç~o"

e levantar,

importantes

seria conveniente

incurs~o,

no p~
alguns

sócio-ambiental

regiQ

nal.

A preocupaçao
ciou-se

em meados

tensa concentraç~o
responsável

da década
anterior

pelo acelerado

de vida, em especial
principais
blemas

(3) WtJGRI,

de sessenta
na regi~o
processo

dos moradores

municipiosde

de ordem

com a descentralizaç~o

ambiental.

e é consequênciá

metropolitana

da periferia

das

BARJAS

NEGRI(3),

Paulo,

condições

da capital

e intensificaç~o

lnl

de sua in

de S~o

de deterioraç~o

seu.entorno
Segundo

industrial

e

dos

de sérios pro

o incremento

des

B. "As Politicas de Descent.ra
li.zaçáo Industrial e o Processo de Inte-

4

te tipo'de

preocupaçao

corporar-se

na discuss~o

1971), as ind~strias
metropolitana

estimulando

e, a partir

passaram

e a orientação

feras federal

tiva, técnica

trial para

dos municípios

seus municípios".

nham um duplo

produtivo,

sentido:

do aumento

tos reais do implante
públicas

embora

a

ln

(1967/

a

região

as estraté-

proposta

"a questão

tenham

va

- que,

si tarefas

as políticas

mas também

"às novas

populacional.

um

para

de

es
alia

administra

indus-

subsidiar
públicas

a
ti

infra-estrutura,

e maiores

Não se analisou

sobre o urbano,

ln

acima de suas

que as demandas

a necessidade

das

de atração

recursos

esqueceram

industrial

a ter mais

sem estruturas

para

Desviando

da política

de competência

passaram

assumiram

"atender

à ·instalação do capital",
des decorrentes

paralelo,

isto é, financiaram

vinda do capital

Sodré

a deixar

da intervenção

do governo,

e financeira,

possibilidades,

Abreu

muito

de sua localização,

e estadual

do - as prefeituras

estadual

para governo.

Em um movimento
dustrial

da gestão

do estado,

e a intensidade

de governo

o governo

a ser estimuladas

rumo ao interior

.gias utilizadas
riado muito

acabou

necessida
os

impa~

sobre as finanças

e sobre o meio ambiente". (4)

riorização em são Paulo: 1970-1985"in TART.~GLIA,J .C. e OLIVEIRA, O.L. Moder
nização e Desenvolvimentono Interior de S. Paulo. Editora ~~SP. S. Paulo.
1988.
(4) ~~,
B. op.cit. pp. 21-22.Sobre a interiorizaçãoda industrialização,ver
também: CANO, \~.Subsídiospara a Reformulaçãodas políticasde Descentralizaçao Industriale da Urbanizaçãono Estadc de são Paulo. Campinas. Convênio

1
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A agricultura,
penhou
regi~o,

papel

fundamental

principalmente

do mesmo modo que a indústria,

no incremento
graças

a &eu processo

à assimilaç~o

das formas

de produç~o

dústria.Esta

modificaç~o

no padr~o

inicia na década

de sessenta

ta-se particularmente
duziu a dinâmica

sil como um todo, a alterações
lizaç~o

excessiva

de insumos

danças nas formas de relaç~o

Dentro
taque especial,
estado

portes,

com Ribeir~o

além de apresentar

energia

peito ao mercado
.
salarlado

quadro,

e, rede urbana
consumidor,

, .
temporarlo

~ ln

que

se

manifes

agro-industriais

e con

bem como do Bra-

com a generalizaç~o
químicos

e

da uti

e biológicos

e mu

e trabalho.

a reglao

Preto),

de Campinas
produtoras

em termos

a melhor

privilegiada.

quanto

agrícola,

de S~o Paulo,

mecânicos,
capital

an~logos

até os dias de hoje,

pois é uma das duas maiores

(em parceria

e mecanizaç~o,

deste

da produç~o

profundas

da

de industrializaç~o

dos complexos

do estado

ambiental

e gerenciamento

e avança

através

agrícola

da sobrecarga

desem

agrícolas

do

de capitalizaç~o

infra-estrutura
Tanto-no

para absorver

tem um des

de trans

que diz res-

o trabalhador

as

.
d
e vo 1ante, nas perl. f erlas
as Cl. d a d es. (5)

SEP/~W.
1987. mimeo. NEGRI, B. An~lise Crítica Atualizada das políticas
Estaduaisde DescentralizaçãoIndustriale das políticas ~Rmicipais de Atraç~o da Indústria.Campinas. 1987. Relatório Parcial. Convênio SEP/FEC~W. ~
rneo
, Além de: TARTÁGLIA, J .C. e OLIVEIRA,O.L. Modernização e Desenvolvimento
no Interiorde ~o Paulo. Ed. UNESP. S.Paulo. 1988, especialmenteas pp. 1137 e 129-154.
(5) TARTÁGLIA,J.C. e OLIVEIRl\,O.L. "Agriculturae Interiorizaç~odo Desenvolvi

mento em são Paulo" in TARTÁGLIA, J .C. e OLIVEIRA, O.L. (1988). op.cit. p. 1)9
-70. Sobre as rrx:::dificações
no padráo agrícolabrasileiro ver t.arnoern:
KAGEYN1A,
A. O Novo Padr~o AgríCOla Brasileiro:do COilT.)lexo
Rural aos Complexos Agroin
dustriais.lJNICll..'\lP.
1987. mimeo (no prelo). l'1lJT~,
G. "Padráo Agr~rio PauIi.s
ta: Transforrre.çàes
e Tendências" in TARTÁGLIA,J .C. e OLIVEIRA, O.L. (1988)
op.cit. pp. 55-62.
I

r

6

Assim,
colocar

em 'relevo algumas

'desempenham
nais.

retomando

como agentes

destas

no município

cana-de-açúcar

de Paulínia,

das pelo Plano Nacional

ranja,

fqrtemente

tir da década

incentivada

quatro

realmente

-

tataçao,

(6)

.'

naturais

regiQ
e petrQ

implantado

de exportação,

da

incentivª
a partir

e industrialização

pela política

que

generalízada

em torno dela,

(PROÁLCOOL),

políticos

deles com importância

aparelhado

séria e efetiva

X Recursos.

papel

de petróleo

além da produção

~ produ~ão

aos fatores

Em primeiro
do é bem pouco

'graças ao

dos sist~mas

montad~

conveniente

da lajá a par

de sessenta.
Quanto

10 menos

do Álcool

somar-se

seria

na área de refino

e da agro-indústria

de 1975 e que vieram

a~ividades,

na sobrecarga

são elas, as indústrias

química,

o fio condutor,

Um exemplo

lugar,

-'.

seria oportuno

de adequação

.

lembrar

eimplementar
da pressao

é suficiente

Ja que este nao e o ob]etlvo

há p~

singular.

para formular

apenas

e institucionais,

deste

uma política
Desenvolvimento

para ilustrar
.

artlgo.

que o Estª

(6)

esta con~

Em contrapa~

Para uma análise det.aIhada da política estadual de Meio Ambiente ver:
FERRETRA, LEILA DA C. Estado e Ambiente: A política Ambiental no Estado de são
Paulo. IFCH/UNICA~. n~ 10. Campinas. 1990. VIEIRA, R.A.A. Política Nacional do Meio Ambiente.Min. DesenvolvimentoUrbano e r-leio
Ambiente/Secretaria Especial do t-LArnbiente.
Brasília. 1986. GUIMARÃEs, R.P. Ecop:?litcs in
the Third World: An Institucional analysis of Environrnental
manaqement in
Brasil. Univ. of Connecticut.1986. mimeo.

7

tida a estratégias

agressivas

J

em direção

ao interior

ainda bastante
ces de efeito
29/06/73,
controle

tímida

do estado,

das novas

a intervenção

sob a ótica arnb i.e
n t.aL,

como a criação

que deveria

à penetração

de estímulo

da CETESB,

constituir-se

instalaç~es

estatal

apesar

através

mostrava-se

de alguns

da Lei

em importante

industriais,

industrial

n2

lan-

118

de

instrumento

de

bem como d~ normatiza-

ção .de seu funcionamento.

Mas enquanto
tidade
meio

funcional

e política,

à hostilidade

deveria

a CETESB

não

fiscalizar,

através

apenas

do

pública

mento contra-atacavam

com força total.

da década

foram implantados

riorização

do Desenvolvimento

Secretaria

de Economia

industrialização
..

(PROINDE)

e Planejamento,

regional,

.

por meio
.

trlalS para o setor empresarlal.

Em segundo
do brasileiro

ainda

em

teoricamente

em geral,

os setores

econômico

e desenvolvi-

Somente

do

na primeira

metade

o Plano Rodoviário

de Inte

e o "Balcão

de Projetos"

órgão destinado

da

a promover

a projetos

a

indus

(7)

lugar, mas em um mesmo

referentes

insistentemente

sua iden

público

que

de assessoria

é consideravelmente

ca em torno de direitos
te terreno,

industrial

pelo planejamento

de setenta,

para encontrar

do reconhecimento

setor

mas da o~inião

estado responsáveis

lutava

impermeável

à qualidade

consid~rado

movimento,

o Esta

à demanda

ambiental.

como pantanoso,

públi

Como ne~
os

,

-

orgaos

(7) Para um lTB.ior
detalhamentodas políticas e prograITB.s
de estímulo à industria
lização do interior do estado, ver especialmente:NEGRI, B. (1988). ap.cit.
principalmentepp. 14-20.
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governamentais
,

optam

cias das relações
do "referendum"
discurso
mediado
dade

sempre

internacionais

das agências

ambiental

interessados

financiqdoras

política

dos indicadores

da qualioade

ambiental.

de forte pressao

para a melhoria

faz da ação política

Aliadas

à inabilidade

isso é bastante
instituídas

governamental

visível

por ocasião

a partir

interna

que sao determinantes

no quadro

"Movimento

Ambientalista"

acabou

menos

bem delimitada

tado,

sendo que. as primeiras

liticae
curto

financeiramente

espaço

de tempo,

rem as decisões

pr6ximos
dispõem

-

das audiências

públicas

lega~

por provocar

na

da ação ambientalista
regional.

chamar

uma clivagem

da capital

pública

e

diferenciações

do que se convencionou

para atingirem

relativas

da região.

conflitos

apresentam-se

a opinião

r~

em administrar

de referência

entre entidades

para a~

dos sistemas

para o futuro

indutores

Esta diferenciação

em direção

um fator extremamente

de 1988 - há algumas

dos principais

ser

da. soci~

política

na saturação

organizada

e que não deve ser desconsiderado

organização

organizaoos

de cidadani~

mínimas

entre o

precisa

dos direitos

levante

mente

estatal

dos setores

exigên-

a necessidade

na ampliação

respostas

naturais,

nas

- o descompasso

da intervenção

Esta necessidade
segurar

centradas

- e aí-é fundamental

e o exercício

por forte pressão

à incorporação

por estratégias

mais

e do interior

e, assim,

para

ou

do es

ma i s bem aparelhadas

de forma vigorosa

de

e

po
em

influencia

ao Meio Ambiente.

Sem entrar

em-detalhes,

pois este e tema para

ítens,

é possível

adiantar

algumas

entidades,

como por exemplo

que os recursos
a OIKOS,

os

de poder de que
SOS MATA ATLÂN
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TICA, ou PRÓ-JURÉIA

são suficientes

sobre as disposiç~es
ç~es consideradas
controvertidos

do Estado

poderosas,

ganizada,
sário

posicionada

menos

procurando

~ considerada

decodificada

tão, signo de degradação

ambiental

imagem amplamente
6803/80,
industrial

guma resposta

veiculada

incipiente

on-

e desor

com uma imagem de adver

zação industrial
mais eficientes

no Brasil,

a disposição

de controle

a programas

governamental

de governo

sem contudo

impedir

pretendia

dar al-

sobre os reflexos

a um expedien~e

de modo

a equacionar

há algumas

de saturação

que ordena

898/75

disposições

a cultura

ambiental

Santista.

e restringe

o fortalecimento

e as Leié EstaduaisnQ

para o zonea

em disciplinar

que reforçam

de são Paulo e a Baixada
1817/78,

a Lei Fed~

legal

a locali
esquemas

da poluição.

estadual,

cal que limita os problemas

básicas

acalourado

de vida,

A par com esta

-

de poluição,

da re

para Cuba-

.
de comunlcaçao,

recorrendo

em zonas definidas,

criado

urbana.

sobre as diretrizes

internacional

No âmbito

tropolitana

e mis~ria

a imagem

qualidade

e o estigma

nas áreas críticas

ao debate

para manifestar

r

empreendimentos

desconsiderar

pelos meios

que dispõe

do desenvolvimentismo

litano

com organiza-

para regi~es

como

como de excelente

comparativ~

tadual nQ

ainda

~ mesa de negociaç~es

uma vez que a referência

aliadas

uma inferência

comprometedor.

gião de Campinas,

mento

direcionar

sócio-ambiental,

Por fim, ~ impossível

ral nQ

justificar

em fugir ao confronto

do ponto de vista

de a ação ambientalista

para

e 1172/76,

política

para a região

Destacam-se

a expansao

do parque

legais
10
me

a Lei Es

industrial,

industrial

metropo-

al~m do Decreto

E~

-----------------

-

.J

10

tadual

n~ 9714/77,

conhecido

como Legislação

ciais,

que cobre cerca de 40% da RMSP.

Este sentimento
gráficas

aos sistemas

naturais

ca de Desenvolvimento
governo

Paulo Egídio' Martins

baseavam-se
,argumentação
ritorial

pelo menoSnum

qBe categoriza

,

mento:
.-

reglao

interior

as areas

de Campinas,

e cidades

que em

rência

a região
estatal

(8)

primeira

.
l.ncursao,

capital

Baixada

para

a
ter

da poli

Santista;

áre~s contíguas

a RMSP

e

c) área de direcionª
oeste

de Campinas,

que

acima enumerados
construir

ambientais

a médio prazo,

no Brasil,

e Programas

de uma estratégia

RMSP,

do

e sul da sub

(8)

para avaliaç6es

até sombrio

-

Planos

e d) área de promoção:

,Pois bem. Os fatores
da

na "Políti

sob intervenção

turísticas;

geo-

de são Paulo"

de importância

que seria a adoção

região

do estado

"

cujos

dos Manan

fronteiras

reconhecido

do Estado

(1975/1978),

e delimita

estâncias

de Sorocaba.

e Regional

a) área de contenção:

are a de controle:

orla marítima,

que imp6e

é facilmente

critério

aqui exposta,

tica governamental:
b)

Urbano

coletlvo

de Proteção

uma certa

a fim de adiantar-se

que se pauta

um quadro

suficientemente

justifica

por medidas

permitem,

de refe

preocupante
atenção

ao padrão

aln

ou

para com

de interven~ão

de emergêncià

quando

a

Ver especialmente:&~ES. Problemas Emergentesdo Estado de são Paulo. 1976,
que foi o subsídiobásico da política governamentalde Paulo Egídio Martins.
NEGRI, B. (1988).op.cit. p. 15. Este tema é retomado nos documentos: SECRE
TARIA DO INTERIOR.OrganizaçãoRegional do Estado de são Paulo: POlarizaçã;
e Hierarquiados Centros Urbanos. são Paulo. 1982. SICCT. Áreas Prioritárias
para o AssentamentoIndustrial.Vol. 1,11 e 111. são Paulo, 1982.
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situaç~o

j~ fugiu ao controle

Somando~se
to industrial

e criaç~o

das modificações

entais da região,
mente

de sua capacidade

homeost~tica

Apesar

favoráveis,

cas e de relevo

que propiciam

hídricas

dores da região

genéricas

biente

primores

local",

'.
manda publlca

com alguns

fatores

como por exemplo,
maior

naturais
ambi

assustadoraregionais

acima

condições

generosas

para

sobre as "condições
oficial

a colocar

favoráveis
diante

carac-

justificar

urbano/industrial,
começam

ambien

atmosféri

de poluentes,

locais

da retórica

de ordem

dispersão

no fornecimento

e as autoridades

tão afirmações

de

e transpo~

às limitações

de uma aritmética

suficientemente

aos limites

na oferta

de assimilação.

de contar

tal extremamente

caso frente

quanto

das

advinda

de uso de recursos

à uma pressao sobre os ecossistemas

simples,

terísticas

otimista

através

saturação

de saúde, habitaç~o

das políticas

chega-se

.-

,

a pauperlzaçao

de trabalho,

política

ao assentamen

à intensificaç~o

de poluiç~o,

nos sistemas

à inefic~cia

em uma cultura

de desaquecimento

das agroindústrias,

nas relações

precariedade

te~ e ainda,
baseada

os planos

nas zonas críticas

monoculturas

empregos,

das açoes preventivas.

o des

os mora
em ques-

do meio

do aumento

am

da de

. f
(9)
por ln
ormaçoes.

(9) Sobre as especificidadesa~ientais da reglao ver especialmente:SEVÁ, A. o.
e FERREIR~, L.C. (org).O Projeto da Termelétricaem Paulínia, SP: A Questão
Energética e a Degradação SÓCio-l\mhiental.
NEE\N/UNICMIP.Campinas, 1989. . E
também: CETESB, D.~,
~1PLASA, SABESP. Avaliação dos Recursos Katurais da Re
gião de Campinas e PlanejaIT.€nto
Ambiental : Uso do Solo. ASCETESB. são Paulo.
s/do CETESB. Relatóriode Qualidade do .~ no Est. de S.Paulo. A-~SB.
S.Pau
10. 1989. CETESB. Relatóriode Qualidade das Áauas Interioresdo Est. de sãoPaulo. ASCETESB. 1988.

------~--------------------------~------------.---------,------------
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Enfim, diante
políticas

entre o disc~rso

principalmente
de grande

aquelas

importância

de tuào o que foi dito,

e a intervenç~o

para a qualidade

gionais, _uma vez que a emergência
cas específicas

de normas

mas verdadeiramente

voltados

em franco processo

çao

muito

do Estado

no âmbito

internacional,

bitam

Mundo

um pouco para chamar

aproximaç~o

já

aten

de aliados

do l~ Mundo,

a exe~

de esgotamen

e da incompetência
mesmas

e aos povos

das

atenções

e~

que nela ha-

de áreas urbano-indus

de sua importância

deste desvio

ambientalistas,

e organização

a

plano.

da constatação

de cidadania,

assume

regionais,

o símbolo

ambientais

da ação social voltada

a emergência

pública

Tropicais

este artigo

medida,

até com a press~o

a segundo

a atenç~o

social,

ental aos direitos

ambiental

dos ~cossitemas

foi eleito

Problemas

das lideranças

ou ao movimento

de progrª

regional

em grande

em administrá-lo.Estas

às Florestas

Partindo

cífico:

Cubat~o

foram agora relegadcs

prioridades

por prQ

e consolidação

do desenvolvimentismo

e dela sobrevivem.

triais

contar

ou da opini~o

quando

to das possibilidades

tão agora voltadas

acabariam

a aç~o política

da qualidade

é impossível

do Terceiro

r~

públi-

da saturação

e dela depende,

ao controle

pIo do que ocorreu

elites

ao controle

revestidas

de demandas

poiítica

rígidas

palavras,

grande

já que no momento

acabam

dos ecossistemas

e organização

mais

na reglao,

de instalaç~o.

Em outras
importância

futura

e o peso da mobilização

vocar a imp~antaç~o

governamental

à ação social,

referentes

as mediações-

político

coletiva

uma primeira

da qualidade

da análise

de

elas ao Estado

com efeito

à incorporação

através

na agenda

pertençam

propõe

e também

ambi

de um caso esp~

em torno da intenção

gQ
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vernamental
Paulínia,
,

em instalar
interior'do

uma usina

estado

termelétrica

de são Paulo

de grande

porte

e a 25 km ao Norte

em

da Cl

dade de Campinas.

Em março de 1989, os cidadãos
dades

e representantes

dos com a comunicação,

municipais

truir a curto prazo

Energética

movida

"projetada

(Resíduo

de vácuo),

esboço

. (10)
de negoclaçao.

Desde
o empreendimento
mentou-se

então

junto à CESP e aos responsáveis

locais,

pública

para

janei

,
.
prevla

das justificativas,

qualificado,

de

ou mesmo

geral

em implantá-Io.

por informaç~es

pelo projeto

de

denominado

o in~eresse

governamental

tanto do ponto de vistaambiental

tação de um empreendimento

(10)

previstas

consulta

intensificou-se

acima de tudo a demanda

para uma avaliação

estavam

lrla cons

para operar ·com duas unidades

sem qualquer

e pela decisão

de são Paulo, de

de são Paulo,

a 61eo de alta viscosidade,

RESVAC

e as autori

foram surpreendi

do estado

do Estado

(na época as obras

ro de 1990) uma usina
350 MW cada",

recém-empossados

por parte do governo

que a CESP - Companhia

da reglao

sobre
Incre

e as solicitaç~es

de elementos
custos

quanto

um

e benefícios

social,

no mínimo,

confiáveis

da impla~

como controver-

A composiçãoquímica aproximadado RESVAC, um combustível f6ssil derivado do
petr61eo, é 84,4% de carbono; 11,0% de hidrogênio; 3,5% de enxofre e 0,4 %
de nitrogênio,além de outros micro-constituintescomo metais pesados. Dur~
te sua combustão, o ~nxofre é quase totalmente transformadono gás 502, o ni
trogênio nos gases NO e N02• Uma vez em contato com o vapor de água ou com a
chu\~, estes 6xid?s podem forma~ ? ácido sulf~rico (H2S04) e o ácido nítrico
(HN03), que constltuem a chuva aClda, com efeltos nefastos para qualqueraxs
sistema. Sobre a contribuiçãoda usina termelétrica sobre 30 km de raio em
torno dela tanto para o incrementona ccorrência de chuvas ácidas ver: JAR
DIN, W. F. "A Usina Termelétricade Paulínia e a Chuva Ácida" in SF:VA, A.O.
e FERREIRA, LL~IA C. (org) Projeto da Termelétrica de Paulínia, SP: A Ques

°
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t.idoo

Antes cle malS
tervenção

do governo

sionária

de energia

pectiva

do. debate

nada,

do estado
elétrica

interno

Ainda

seria conveniente

de são Paulo,

na região

ao setor

através

de Campinas,

sob as sombras

.
'.
e suas conceSSlonarlas,

indica muito mais a preocupação

se notadamente

do início

tituições
gências

séria

e eficiente

vêem a público,

to energético
insistência
garantia
~

cam-se

da década

do país

genérica

o.No que diz respeito
do país

do setor em adotar

de salvação

o programa

diante

nuclear

de - este caso específico

de oitenta,

sistemas

do risco

brasileiro
remete

eminente
e a opçao

a algumas

do que uma

as exi

na oferta de ene~
no

escassez

geradores

a delinea~

equaçao,

de "colapso

da década

fina~

com que suas lns

na mesma

à provável

já para o início

para paulínia

começou

e o crescimento

à

e prestígio

com a saúde

para o falso dilema

gia elétrica, em torno da imagem
fornecimento"

projetada

fragilidade

para correlacionar

de desenvolvimento

da per~

de ouro das gra~

pujança

dos planejadores

em si, cuja

~lternativa

de sua conce~
dentro

de um período

a usina

ceira do setor elétrico
a partir

a ln-

energéticoo

des obras que, no caso do setor proporcionou
ELETROBRÁS

situar

sistema

de

no s up r i.mej;

que se inicia e, a
alternativos

da crise

como

- ~í justifi

pela termeletricida

considerações

estimula~

teso

tão Energéticae a Degradação SÓCio-Ambiental.TEXTO NEPAM. UNIC~W. Campinas. 1989.
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A primeira

delas

setor e Lé t.ri.c
o convencionou
o discurso
"
CUltos

diz respeito

chamar

que vêm a público~

de "crise"

quanto

o

tanto

internas

aos cir

"
"1"
especla
lza d os. (ll)

pontos mais

importantes

se: a) elevado

desta

dificultando
problemas

crise

endividamento

sas do setor; b) elevado

endividamento

o relacionamento

pelos bancos

financiadores

em ritmo lento,

internacionais
e) obras

os

nas maiores

de algumas

emprg

empresas,

e fornecedores;

d) liberaç~o

de verbas

de" desenvolvimento,
já iniciadas

c)

tradi

desenvolvidas

.
(12)
ou parallsadas.

perspectiva,

a opçao

do estado de S~o Paulo,

emergencial.

necessidade

interno

das tarifas;

delineados

Entre "eles, destaca~

concentrado

com empreiteiros

do setor;

Nesta
junto ao governo

claramente

setorial.

externo,

com o equacionamento

interrompidas

medida

ao que

e" que permeia

as discussõe~

No início de 1988 Vlam-se

cionais

exatamente

Os órg~os

de um crescimento

termeletricidade

inevitavelmente,

governamentais
anual médio

argumentam

no consumo

surge
como uma

através

de energia

da
elé

(11) Ver especialmente:Goldemberg,J. "Termelétricas:Problema.sAmbientais e So
luções". (GM, 27/04/89).FIGUEIREDO, P.J.M. e DEMA..MBORO,
A.C. "Planejamento
EnergéticoBrasileiro:Análise Crítica do Setor Elétrico e a Proposta de 1m
plantaç~o da Usina Termelétricade Paulínia" e SEVÁ, A.O. "PichelétricaN~o!
Etapa Importanteda Luta Contra as Opções Petróleo e Termeletricidade"in S~
VÁ, A.O. e FERREIR~, L.C. (1989). op.cit. pp. 52-71 e 241-265.
(12) PAIXÃO, L.E. "No Setor Elétrico, Evitar a pOlítica de Apagar Incêndios" (GM,
05/05/89)

---~-----
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trica

de

consumo

aproximadamente
no

ano

2.000

crescimento

abertura
vados

deste

de novas

no

o país

dispõe

porte

internacionais,

de

quaisquer

cuperar-se

nao

surge

chega

outras

e ter

como

brasileira.

ser

ressaltada:

como

de

uma

a opçao

seja,

o dobro

de

recursos

para

atender

a termeletricidade,

leigo
que

cumprir

do

2.010.(~3)

solução

para

Esta

ou

financiamento

ao público

condições

a sociedade

ano

de

medidas

com

2.000,

na demanda,

possibilidades

Não
sao

o ano

e o triplo

Como
um

5% até

enquanto

junto

a bancos

o se~or

a discus

elétrico

possa

responsabilidades

é a segunda

termeletricidade

pri

contingência.

evidentemente,

suas

aliás

de

a

rg

para

consideração

chega

a

ao debate

cole

tivo.

Por
utilização

à

metade

racional

adiaria,

mentos.

Mas

para

meio

eliminação

energia

de

o crescimento

quentemente

da

exemplo,

e, em

energia
no

de
os

nos

consumo

na mesma

isso

todos

segundo

seria

os

círculos

especializados,

mais

diversos

setores

nos

próximos

proporção,

necessário

esbanjamentos
.
setores.

que

vinte

em primeiro
existem

em

reduziria

anos.e

a necessida~e

a

de

lugar,
todos

conse
investiatuar

os usos

por
da

(14)

(13) ZATZ, J. "Energia X Desenvolvimento: Falso Dilema" (OESP, 25/07/89). Para um
maior detalhamento ver: MINISTÉRIO DAS MI~~ E ~~GIA,
~~S
ELÉTRICAS
BRAS~LEIRAS S/A. Plano Nacional de Energia Elétrica 1987-2010. Plano Geral
e Relatório Executivo. Rio de Janeiro. 1987.
(14) José Zatz fala em reduções que variam de 5 a 10% no setor llldustrial, 5a ~
no terceário e 20% no residencial, praticamente sem investimentos. ZATZ, J.
(1989). idem, ibidem.
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Mas existem
qu~ n~o pod~m e nem deyem
quitetônicos,

ternativas

realmente

econômicos

e financeiros,

Mudanças
adoç~o

eficientes

para suprir o incremento

por uma discuss~o

de conservaçao

efetiva

nos padr6es

de sistemas

de ampliar

da demanda

para a sociedade

de energi~

de con-

social;

a produç~o

a busca

como um todo deveria

considerando

mas também

aqueles

CQ

ou

aI

-

os custos,
de ordem

de

das so

do leque de possibilidades,

existentes,

ar

e, por aí afora.

se há necessidade

luç6es mais convenientes
meçar

tecnológica,

realmente

Todavia,

níveis

ser esquecidos.

modernizaç~o

trole e gerenciamento

energia

outros

nao apenas

social

e ambi

entalo

Se o setor elétrico
ser gerada,

nos próximos

glao amazônica

da região,

no ~ínimo

reza e dimensão

as direç6es

lha acirrada

pelo prestígio

seria conveniente

das hipóteses,
balho

utilizam

e raramente

bre a sociedade

com efeitos

reais dos efeitos

que envolvem

mentos,

construídas

a responsabilidade

Até porque,

deixando

ou a biosfera.

de divulgar

obras

que os técnicos,

de suas áreas

Mesmo

políticas
em

na

específicas

sua formação

bata

e investi-

que suas desis6es

porque

ca

a natu-

do Estado,

por grandes

implicaç6es

na re-

enfrentados.

setores

nao esquecer

de

evidentes,

de lado as disputas

conferido

parâmetros

construídas

ambientais

que seriam

terá

ao largo dos

social

de diferentes

consideram

que a energia

em hidrelétricas

ou em termelétricas

tais dos moradores
beria-lhe

anos,

decidiu

melhor
de tra
terão

so

nao compre

ende este objetivo.

Chegamos

assim,

~ consideração
~

que re~ne

os fatores

----------------------------------------
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equacionados
outras

anteriormente.

regiõ~s

~pontam

urbano-industriais

na dir~ç~o

dustrializaç~o

atraída

eco ss i sterna.s
apontando

brasileiras,

escassez

para níveis

'.

feituras

-

. , .
dos munlclploS

que compoem

obter recursos

um· consórcio

e recursos

indagações

energ~tica

imperme~vel

racteriza

a organização

forma,

para

no

porque

apenas

estão,

na

-

nao consegu~

sustenta.

.

As pre-

desde

o início

a poluiç~o

do rio.

junto ao Banco

política

para lmpor um projeto

nesta

nas

Mundial

decisões

regional,

frente

crise

Porque

ln

hídrica

e

o setor

mais

cujos

pelos

el~trico

amplo que ca-

atores

insistem

a elas como profundamente

no mínimo

mapeamento

-

.
lncursao,

ser enfrentadas

mobilizatório

mais apont~-las

primeira

os dois temas,

isoladamente?

a um quadro

fazer um primeiro

o agravamento

influenciar

que mereceriam

e posicionar-se

tem como objetivo

aos quais

recursos

Pois bem, as questões

tende

a crise

-

para controlar

de poder

são tratados

mant~m~se

tegradas,

e

da bacia.

do empreendimento:

compreendê-Ias

de empregps

sua vazao

a bacia

para pleitear

De qualquer

crise

irr

de sa t u raç ào . Basta

enfrenta

em breve,

à demanda dos 44 municípios

sobre o uso e a ocupação

ventores

pela

para o assentamerr

do ponto de vista político:

,

algumas

que

,

e unlr esforços

surgem

sinais

de agua.

de 1989, tentando
Formaram

inúmeras

causados

na· oferta

preocupantes

de suas aguas e, dentro

r~ atender

enfrenta

de recursos

A Bacia do Rio piracicaba
qualidade

bem como

de problemas

pelo incremento

o mais dram~tico

abastecimento

de Campinas,

de um agravamento

desordenada:

to da mão-de-obra

destacar

A reglao

em
ln

controverso?

. ,
sao lnumeras,

que respondê-Ias
e sistematização

mas este artigo
e, para· isso pr~
da ação

social
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deflagrada

na região

a partir da emergência

dem ambiental,

através

poder político

local, movimentos

dores do projeto

lise sistemática

que

da Grande

sistemático

ambientalista,

,

Imprensa

(15).

a intervenção

artigo

como um todo. Trata-se

uma "lmagem algo

dos momentos

ainda não é ~oite.

regional

uma

aná

das publi

além do acom
- em especial

o

desde
.

'.

lnsollta"

das horas

.'

para

.

aqul enfocada

da imagem

de entardecer,

tuma

logo de emprestar
.

Ja lr de chofre

Sl

e que perpassa

o

do "lusco-fusco

quando

que

já não é mais

mais bonitas

de José

do dia,

seria

dia,

mas

precisamen

não é uma coisa nem outra".

imagem

para analisar

de intervenção

e recuos

e incertezas

em que José A. Moisés

o processo

de transição

do setor energético

bém, por sua vez, uma natureza
avanços

o

de

Regional,

especializada,

social

governamental

Na mesma medida

processo

entre

e os empreende-

resultados

e Imprensa

gostaríamos

tuando

desta

or

desde março de 1989.

MOlses

te porque

políticas

regionais

alguns

bibliografia

Á lvaro

próprio

são

do movimento

Enfim,
.

SOClalS

se apresenta

do ietoi elétrico,

panhamento

das disputas

de

UTE-Paulínia.

o

caç~es

da análise

de preocupaçoes

no exercício

que implica:

algo

cotidiano

"este terreno

democrática,

na região

semelhante

utiliza-se

apresenta

a ela, graças

da cidadania
de indefinição

o
tam
aos

e às certezas
- que não e

Os} NOIStS, J·.A."SociedadeCivil, Cultura Política e Demxracia: Descaminhosda
Transição Política" in COVRE, M.L.M. A Cidadania Que Não Temos. Brasiliense.
S.Paulo. 1986. pp. 131-2.
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uma coi~a nem outra
opçoes

- é decisivo

porque

e os rumos do que virá daqui

é por isso mesmo que é um terreno
forças

sociais

e políticas

Quanto
ental à constituição
sentido

tas da açao social

que disputam

da ordem

e coletiva

e Denise

e Pesquisas
na coleta

fundamental
vá, pela

nas discussões

solidariedade

ções autoritárias
ciação

(NEPAM),

e sistematização

e habilidade

ambi

revestidos

de

dos protagoni~

à participação

membros

UNICAMP,

do Núcleo

aqui utilisados,

política

do setor energético,

neste

governamentais

efetivo

efetiva

além do papel

texto.

de enfrentar

impondo

s~

A Oswaldo

as disposi-

ao processo
na região,

de democratização

de Sô

de Estudos

pela participação

que resultaram

e vontade

mais n.í t i.dos ao exercício

a qualidade

eles serão

de agradecer

dos dados

acerca da~ intervenções

das

para construí-Ia.

A.S. de Oliveira,

Ambientais

E, naturalmente,

social e pOlítico".

que incorporam

da eficácia

as

à intervenção

o espaço

democrática,

De rest~ gostaria
nia Holler

para a frente.

que se presta

aos direitos

ou não, a depender

é nele que se definem

de negQ

contornos

das instituições

sociais.

2. Agentes da Ação
a. O Governo de são Paulo e a opção Termeletricidade

Os responsáveis
dade na reglao
incremento

de Campinas

da demanda

pela

implementação

ou, dito de outro modo,

por eletricidade

formam,

da termeletrici
os indutores

na realidade,

ao
uma

grande" aliança.

São eles,

o Governo

Quércia,

os grandes

investido-

21

res e empreiteiras,
cidade

alguns

aspirantes

distribuídos· por várias

ELETROBRÁS,

a especialistas

empresas

de sua concessionária

em termeletri

do set9r e, as direções

- a CESP

e a direção

da

da

PETRO-

BRAS.(l)

Esta grande
o então secietário

estadual

Leiva, ·que concorreu
10, como candidato

nas últimas

do governador

Leiva,
a imagem

desde os tempos
rante

dor de obras",

circulação

Porta-Voz

à Prefeitura
QU~Lcia,

e acordos

chegou

de são Pau-

cujo papel

dos grandes

e eficiência

t~cnicas

mas amplamente

como um "t~cnico

a ser eleito

"Homem

"O Empreiteiro,,(2), com tiragem

o governador

sua imagem

da construção

o porta-voz

veiculada

vendida

du

ou o "tocae aClministrador

de 10.000

do Ano"

exemplares

e

civil.

entre

por demais

seria

aliados,

de.Construção

os homens

desresponsabilizou-se

política

Oswaldo

interinstitucionais.

as expectativas

de Obras,

principal

João

em 1988. O "secretário-engenheiro",

Definindo

bar tendo

Orestes

da racionalidade

junto a setores

ra confiança,

como

e Saneamento

eleições

que se auto-definia

.antes de político"
pela revista

segundo

da Secretaria

sua campanha

elegeu

de Energia

à esfera de contatos

responder

expressa

aliança

de sua intei

dos riscos

vinculada

ao

de aca

projeto.

(1) Apesar deste artigo restringir-seem alguns momentos a alusões gen~ricas sQ

bre, por exemplo a CESP ou o empreendedor,cabe.reafirmar que existem divergências internas importantesfrente ao projeto UTE, tanto pelas posições pes
soais de alguns profi.ss.ionaí.s. quanto pela disputa entre departamentos.
(2) O Empreiteiro,n~ 240, Ano 26, novembro de 1987.

~

-

----------
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Mas a aliança
letricidade

contava

ainda com outros

acordo

com a hierarquizaçâo

níveis

intermediários,

~os

mais estreita

foi escalado

um diretor

em torno da opçao

porta-vozes,

poderes

como os setores

cos com ordem de classificaçâo
uma atuaçâo

de interesses

média

terme

distribuídos

de

e, para a interlocuçâo

com

especializados,

na hierarquia

e sistemática

órgâos

institucional

junto ao campo

da concessionária,

públi

responsável

e

de aliados,
imediato

p~

10 projeto.

Para o campo de confronto
municipais,
do chegou

ou organizaç~es
a acontecer,

da sociedade

ficou a cargo

A estratégia
no discurso
perfil

da "escassez",

de crise energética

tecimento

de energia

teriormente.

soluçâo

público,

r

e organizado

e da possibilidade

quan

fundamentou-se
em torno

de

de um colapso

- o "black

out"

herméticos

a negociaç~es

manifestaram-se

lacônicos,

regional

energético"

a crise energética"

Ver por exemplo,
são. 27 setembro

de quando

amplamente

e pela grande

para o déficit

para amenizar

(3)

a interlocuçâo,

de sua assessorla.

construído

elétrica

A

camaras

- como

um

no ahas

já foi di to -an

(3)

pronunciamentos
municaçâo

civil

de açao do empreendedor

Completamente
interesse

com prefeituras,

em quando

do

através

de

melOS

de

cQ

como por exemplo,

"é

a

veiculados

imprensa,

no âmbito

pelos

(JP, 31/05/89),
(DP, 21/08/89),

"Energia Elétrica: O Colapso
de 1989. pp. 32-6.

"a obra é vital
"nós devemos

dos Anos

ter

90". vi
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falta de energia

elétrica

nos tr~i usinas
e ainda,

a partir

como esta para minimizar

"o que justifica

cionamento"

a usina

uma estratégia
çao bastante

simples

tando-a

com uma outra

no Kubitscheck,

o grupo

de en~rgia

setor agricola

construida

oferta

consumidor

com um colapso

de serviços

revestido

promovem

colada

ginário

na opçao
coletivo,

gem bastante

de Jusceli
os governos
grandes

e

habilidosame~

industr~ale

de empregos,

em si, a grande
uma transformação

e qualidade

do

renda per
de

vida

aliança

e o empreend~

sutil na natureza

ou a favor

dos moradores

em muito

à construção
da reglao,

do

de uma
mas a aprQ

nacional.

termeletricidade
interferem

especifica,

a

e, alimen

pressupõe

essenciais

Para que estas transformações
ressados

o governo

do parque

à oferta

e univoca

nacional

durante

uma equª

de um signo que ultrapassa

aos quintais

vação ou não da salvação

desde

a

em geral.

não está em jogo ser contra
USlna

politica

ligado

Montando

de apoio à UTE correlaciona

do empreendimento

dor em particular

está

de forma direta

desenvolvimento

de energia

Assim

pública.

às raias do absurdo

e, consequentemente,

capta regional,

grande

imagem

mas levada

obras,

te o deficit

debate:

na cultura

de que o verdadeiro

os limites

um risco de ra

da escassez

da opinião

que correlaciona,

e o desenvolvimento

do pequeno

(DP, 13/05/89)

é o fato de haver

o discurso

de intimidação

energla

vultuosas

o problema"

de pelo m~

(FO, 09/07/89).

Na realidade

militares,

de 1993 e precisamos

tenham

no tecido

produzidas

o efeito

social

a fim de distribuir

pelos

esperado

promovendo
os recursos

inte

no lmª

uma clivª
de

poder

24

frente ~,decisâo

de investimento.

consumidores'de

eletricidade,

há uma substituiçâo

çâo entre leigos e especialistas

Existe
cultura

política

Em lugar de grandes

em energia

aqul também

brasileira,

cas" ou o "sta tus" conferido

como fonte de poder

econômicas",

brasileiro.

Partindo

desta

pólio dos setores

responsáveis

tos . Isso permite

sociais

inicial

do

especializados
Daly chama

que define

a eficiência

di

generi

de quai..§.

nacionais

interesses

da negociaçâo

a tipolo
do mono

e fornecimento

de desqualificaçâo

de prioridades

no momento

técni-

. (4)

reafirmam

que se desconsidere

da

no en f ren t amejj

que nos tirará

pela produçâo

da estratégia

ieigo ém nome da hierarquia

pIos setores

A isso Herman

clivagem

frente ao debate,

através

elementos

especificamente

dos setores

'deus ex-machina'

gia da autoridade

gia elétrica,

técnico

ou mais

'"
causa d os pelo creSClmento

quer problemas

a alguns

ao conhecimento

setor energético,

de um "onipotente

pela diferencia-

tais como o "mito das soluções

questões

camente

pequenos

elétrica.

o recurso

to das "complexas

ante do desenvolvimento

e

do

de ene~
público

de investimell

e direitos

dos custos

de am

do empre-

endimento.
Para fortalecer
agora protegida

(4)

da profanaçâo

o argumento

representada

da construçâo
pela penetraçâo

da

UTE,

do públi

Sobre tais elementosver: LEFF, N. pOlítica Econômica e Desenvolvimento no
Brasil: 1947:1964.Perspectiva.S.Paulo. 1975. FERREIR~, LÚCIA C. Crise Ambi
entalou Ruptura do Silêncio? Trabalho Apresentadono XII Encontro Anual da
ANPCX::S.
S.Pedro. 1988. DALY, H. A Economia do SéculO Y-XI. ~lercadoAberto. P.
Alegre. 1984.
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co leigo,ao
financeiro
financiador
captação

debate,

o grupo veiculou

que gerou

o financiamento

é o Eximbank,

de recursos

das dificuldades
arranjo

resultante

particulares,

aliado

Nakazone,

internacionais
impostos

desta

o acerto

cujo agente

do governo
privados,

pelo Banco

de
depois

Mundial.

O

verdctdeira caça aos recursos

~ definição

acabam

destaque

de uma estratégia

dos condicionantes

tante do desenvolvimento
aliança

do Fundo

junto a bancos

institucional

de. bancos

dentro

com bastante

da crise

organizando

como

o discurso

fator

limi

com que

a

saiu ~s ruas.

Fugindo
dominante

que o reveste

o papel destes

pública,

justificativas,

existem

chegou

(CP, 23/07/89)

Completou

de caldeiras

vel e isso não significa

e não esclarecer

a afirmar

que ocorram

Com relação

problemas

,

as

Para se

de

enxofre

que "em Campinas

a partir

a

que "a termelé-

compostos

dizendo

funcionando

argumentª

extraordinários.

a liberar

pr~

a clareza, pois

a toda e qualquer

são os mais

nao ser~ a única

e a lógica

perde

real do projeto.

um dos porta-vozes

6entenas

o discurso

a opção termeletricidade

sobre a natureza

trica de paulínia

organizadores

é responder

os argumentos

ter uma idéia,

na atmosfera"

de sentido,

porta-vozes

çao qué v~ de encontro
opinião

a estes pontos

j~

de óleo cumbustí

ambientais

graves" (DP,

13/05/89) .

Nesta

comparaçao

contam

com a colaboração

tor.de

controle

públicas
. nia"

(FO,

da CETESB

de poluição

da empresa,
09/07/89).

com as zonas críticas
que, através

confirmou,

"não h~ grandes

de poluição

de seu então dire-

em uma das poucas
problemas

ambientais

aparições
em Paulí
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