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Em relação ao processo de li-
cenciamento, a Fepam atesta que 
a Celulose Riograndense apre-
sentou todos os estudos exigidos e 
continua monitorando a toxicida-
de dos resíduos, mas não esclare-
ce os motivos para o não cumpri-
mento da Licença Prévia 618/2008 
que determina o pagamento de 
24,7 milhões de reais (em valores 
atualizados) como medida com-
pensatória. O recurso previsto ain-
da na primeira fase do licencia-
mento, deveria ter sido aplicado 

integralmente 
em áreas do 
Bioma Pampa. 

O montante 
equivale a 35,5 
por cento do or-
çamento da Fe-
pam para 2016 
(69,5 milhões de 
reais). A asses-
soria do órgão 
garantiu que os 
documentos ne-
cessários para 
concretizar o re-

passe estariam sendo finalizados 
pelo setor jurídico da Secretaria 
do Meio Ambiente. O atual gover-
no pretende destinar o dinheiro às 
Unidades de Conservação esta-
duais (Parque Estadual Delta do 
Jacuí, Área de Proteção Ambiental 
Delta do Jacuí, Parque estadual 
do Podocarpus, Reserva Biológica 
São Donato e Parque Natural Mu-
nicipal Morro José Lutzenberger).

MORADORES – O histórico de 
problemas ambientais da celulo-
se de Guaíba não é novidade. Ao 

longo de 40 anos, melhorias e subs-
tituição de tecnologia foram apro-
ximando a performance do empre-
endimento de níveis aceitos interna-
cionalmente. Entretanto, alguns dos 
problemas como o nível de ruído e a 
presença constante de poeira con-
tinuam visíveis e incomodam parti-
cularmente os vizinhos. “A empresa 
alega que está tudo dentro dos pa-
drões, nós alegamos que não”, dis-
se a moradora Carolina Coutinho.

MINISTÉRIO PÚBLICO – O as-
sunto foi parar no Ministério Públi-
co Estadual, que abriu inquérito 
civil na Promotoria de Guaíba a 
partir de um abaixo-assinado de 
moradores. 

“Tem um bairro inteiro que vive 
ao lado de uma fábrica que foi am-
pliada. A licença precisa ser cum-
prida e a tranquilidade reestabele-
cida”, disse Daniel Martini, coorde-
nador do Centro de Apoio Opera-
cional de Defesa do Meio Ambiente.

Segundo Martini, uma vistoria 
técnica confirmou a reclamação 
dos moradores e a presença ir-
regular de ruído e cheiro. O odor 

seria resultado de vazamentos 
pontuais anteriores à filtragem 
final dos compostos de enxofre, 
enquanto o barulho seria pelo fun-
cionamento do maquinário.

“Constatamos o descumprimen-
to da licença ambiental, mas não 
é uma situação de extrema gravi-
dade que não possa ser corrigida”, 
disse Martini.

Como providência, o Ministério 
Público pediu a antecipação para 
junho do prazo para conclusão de 
medidas, inicialmente previstas 
para dezembro, que garantam o 
“enclausuramento” dos equipa-
mentos barulhentos, além da loca-
lização e resolução dos vazamen-
tos de enxofre. O promotor aposta 
no compromisso da CMPC e no 
cumprimento do prazo acordado, 
evitando medidas como uma Ação 
Civil Pública ou mesmo um Termo 
de Ajustamento de Conduta.

“Em nenhum momento a em-
presa se mostrou reticente em re-
solver os problemas e vem cum-
prindo o que é acordado”, resu-
miu Martini.

Ministério Público Estadual quer antecipar soluções para ruído e odor

Moradores alegam descaso da empresa e das autoridades
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tadura brasileira talvez as-
sombrem madrugadas em 
2116.  Mas vai que, em meio 
a insuspeita paz universal, 
considerem que nem vale a 
pena ver de novo.

Pode ser que as ondas 
gravitacionais com fla-
shes de nossos desastres 
ambientais soem como 
alerta num mundo menos desas-
trado. Pode ser que pareçam ma-
rolas num planeta quase extinto.

Quanto à poderosa corrupção 
nacional, vai exigir salto tecno-
lógico nos transmissores: só um 
tsunami gravitacional poderá tele-
transmitir tantos putabites de me-
gaimagens corruptivas.

Argh. Chega de imaginar por-
carias reprisadas.

Que bom que as ondas gravita-

cionais foram recém-descobertas; 
por enquanto estamos livres de 
contemplar nosso refluxo digital, 
longe dum repentino sucesso trash.

Outros Lulus Santos e Nelsons 
Mottas terão que recriar as ver-
sões futuristas do nada do que foi 
será o que já foi um dia. Talvez 
seja, talvez tudo se repita, apesar 
das reprises. Brrr.

Sábio Einstein. Desligou suas 
antenas antes de darem ok pra 
sua antevisão.

Puizé, tá confirmado o que 
Einstein adiantou: o universo 
é mesmo um dial temporal. 

Logo vamos sintonizar épocas 
passadas, quando o antanho ain-
da engatinhava. Dê o que der para 
captar do ontem, vai dar pra rir ou 
chorar da única espécie que sem-
pre apronta o pior para si própria.

Não tenho curiosidade retroativa, 
as barbaridades atuais me bastam, 
só o porvir inesperado me atiça.

No ar, constrangimento prévio: 

Ilustração: SicaMarolas gravitacionais
que vergonhas alheias terão de nós 
as audiências futuras? Quantas gar-
galhadas às nossas custas, através 
das ondas gravitacionais retransmi-
tidas desde aqui, dos nossos escan-
dalosos e vergonhosos tempos?

Me refiro, sobretudo, ao canal 
brasileiro retroprojetado.

Ao invés do nem quero saber, 
prefiro torcer para que haja progra-
madores imaginativos, que se espe-
cializem em jogar nossas merdas 
no gigantesco ventilador intereste-
lar. Em telões nas empenas dos ar-
ranha-céus, de volta pro futuro um 
big brother gravitacional do tragi-
cômico período que vivemos agora.

Como será que vão classificar as 
cenas com Bolsonaros e Cunhas, Ca-
lheiros e Sarneys? Serão divertidas 
sessões da tarde ou programas tipo 
mundo animal? E sequências da di-
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