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Relato. Durante a passagem dos governadores do

Consórcio da Amazônia Legal por Berlim, reuni-me com

seu presidente, o governador do Amapá, Waldez Góes
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(PDT), e também com o presidente do Consórcio do

Nordeste, o governador do Piauí, Wellington Dias, que

acompanhou seus colegas do norte na missão à Europa.

2. O Governador Waldez Goés recordou que, a partir da

criação do Consórcio da Amazônia Legal, em março

passado, os estados do norte poderão executar entre si

e com terceiros cooperações, convênios, associações de

serviços, execuções de obras, compras públicas (como

medicamentos, por exemplo), compartilhamentos de

serviços e instrumentos, produções de estudos

técnicos, intercâmbios científicos, cooperações

técnicas voltadas, sobretudo, para infraestrutura e

logística, com vistas ao desenvolvimento da região

como um todo. Góes destacou a união dos estados e a

força política do bloco: "A nossa Constituição Federal

já previa que os estados pudessem se unir, se

consorciar juridicamente, e, agora, vamos mais fortes

buscar o crescimento econômico e o desenvolvimento de

todos os estados da Região Amazônica.", afirmou o

governador do Amapá.

3. Góes também disse que, em sua reunião com o

Ministério da Cooperação e Desenvolvimento Econômico

da Alemanha (BMZ), os governadores defenderam uma nova

agenda para a Amazônia, que vá além de mecanismos de

monitoramento, fiscalização e controle, mas que

ofereça possibilidades de desenvolvimento econômico

para a região e renda para seus 23 milhões de

habitantes. Esta nova agenda seria composta por

investimentos em i) um modelo de agronegócio

sustentável que não demande aumento da área desmatada;

ii) programas de reflorestamento; iii) iniciativas

ligadas à bioeconomia e também por instrumentos de

comercialização de créditos de carbono.

4. O governador do Amapá disse que os governadores

defenderam, na reunião com a parte alemã, o

fortalecimento do Fundo Amazônia, a fim de viabilizar

a continuidade de ações de prevenção, monitoramento e

combate ao desmatamento, e de promoção da conservação

e do uso sustentável da Amazônia Legal. "Há uma

unanimidade entre os governadores em relação à defesa

do Fundo Amazônia, com a qualificação da

transparência, acessibilidade, controle e governança

do fundo", ressaltou Waldez Góes. Ainda assim, o

governador reconheceu haver deixado em aberto, para a

parte alemã, a possibilidade de cooperar por meio de

outros fundos já existentes e que poderiam contar com

a participação de parceiros internacionais.

5. Na reunião que mantive com o governador Wellington

Dias, que se fez acompanhar de seu assessor especial,
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Álvaro Carneiro, a autoridade piauiense compartilhou

seu principal interesse na visita à Alemanha: a

captação de recursos junto ao Instituto de Crédito

para a Reconstrução (Kreditanstalt für Wiederaufbau -

KfW), banco estatal alemão, para financiamento de

projeto de saneamento básico no interior daquele

estado.

6. Dias assinalou que a atuação do banco alemão é

sólida no Piauí, já havendo investido mais de EUR 100

milhões em abastecimento de água e saneamento. As

negociações em curso dizem respeito à ampliação de

projeto de saneamento básico, conduzido com sucesso em

Teresina, para pequenos municípios no interior do

Estado. Em 2017, missão do KFW visitou o Estado para a

prestação de contas dos empréstimos anteriormente

concedidos, ocasião em que se iniciou a discussão a

respeito da concessão de créditos adicionais. A

expectativa do Governador é a de contratar junto ao

banco alemão EUR 80 milhões de euros, 70 milhões como

empréstimo e 10 milhões como contrapartida não

reembolsável, a exemplo da engenharia financeira

empregada em projetos anteriores. 

 

7. Desde 2017, o Governo estadual deu seguimento às

discussões com o KfW por intermédio da Embaixada alemã

em Brasília, no entanto, a avaliação do governo

estadual é a de que seria muito útil se este Posto

pudesse auxiliar na troca de informações com a

instituição alemã. Em resposta ao pedido do Governador

Dias, assegurei-lhe que o Posto buscaria manter

contato com o banco, para o que necessitaria de

informações adicionais a respeito do projeto, e que

estava à disposição para manter os contatos que o

Estado julgasse de interesse, mas recordei que os

trâmites legais internos devem ser conduzidos junto à

Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX) e ao

Ministério da Economia. Neste ponto, o Governador Dias

afirmou que já havia discutido a iniciativa com o

Ministério da Economia, que assim como a COFIEX,

estava à par da iniciativa.

 

8. Para além dos projetos em saneamento básico, o

governo estadual disse ter a expectativa de,

futuramente, captar recursos na Alemanha para

iniciativas em áreas de preservação ambiental. O

Governador mencionou que seu estado regulamentou o

"Programa Ativos Verdes", que haveria sido inspirado

em modelo previsto no Acordo de Paris, para financiar

projetos de escala menor e que, isoladamente, não
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atrairiam o interesse de investidores, como pequenos

barramentos, reflorestamento em áreas do interior, e

administração e manutenção de parques e reservas

ambientais. Nesse sentido, acrescentou a autoridade

brasileira, seria produtivo contar, oportunamente, com

o auxílio da Embaixada para identificar potenciais

investidores, ao que respondi que o Posto estava à

disposição para prestar o apoio cabível ao projeto."

 

9. Ambos os governadores mencionaram como fundamental

para os dois consórcios a reunião de Negociações

Intergovernamentais Bilaterais Brasil-Alemanha sobre

Cooperação Técnica e Financeira, que terá lugar em

Bonn, entre os dias 27 e 28 de novembro. Ali serão

apresentados vários dos projetos elaborados nos

âmbitos dos consórcios. Nesse sentido, rogo

instruções.

 

 

Roberto Jaguaribe, Embaixador
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