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Para coordenar a elaboração das propostas de sustentabilidade e meio ambiente de seu programa
de governo, o candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, convidou dois nomes
que gozam de prestígio e respeito até mesmo entre as forças políticas adversárias. Ministro do
Meio Ambiente no governo de Fernando Henrique Cardoso e secretário da mesma pasta no
governo de Minas Gerais na gestão de Aécio, o mineiro José Carlos Carvalho trabalhou sobre o
programa tucano em sintonia com o paulista Fabio Feldmann, ex-deputado constituinte premiado
pela ONU e fundador do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O cerne das propostas
organizadas pelos dois ambientalistas é a busca por uma "economia da baixo carbono", que,
segundo o PSDB, passa por uma maior participação de "instrumentos econômicos" na gestão das
políticas públicas ambientais,
Nesta entrevista exclusiva, concedida por e-mail, Feldmann e Carvalho criticam a atual gestão das
Unidades de Conservação no Brasil e defendem a implantação de parcerias público-privadas com
o objetivo de "atrair milhares de visitantes às UCs" e movimentar um mercado com "potencial de
retorno financeiro de quase R$ 6 bilhões ao ano". Para deter o desmatamento, afirmam, o governo
Aécio proporá leis específicas por bioma, nos moldes da Lei da Mata Atlântica, e estenderá a cada
bioma brasileiro o sistema de monitoramento realizado hoje na Amazônia. Os responsáveis pelo
programa ambiental de Aécio falam também sobre temas polêmicos defendidos pelo PSDB, como
a liberação de transgênicos e a aprovação do Marco Regulatório da Mineração, entre outros. Leia
a seguir a íntegra da entrevista:
((o))eco: O PSDB defende em seu programa de governo o envolvimento do mercado para
garantir a preservação ambiental dos biomas brasileiros. De que forma concreta se dará
esse envolvimento em um governo Aécio?
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