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CONGRESSO SOBRE A AMAZÔNIA
Na semana passada, dias 15 e 16, o Centro Celso Furtado promoveu um congresso internacional dos seus associados e convidados sobre o desenvolvimento da Amazônia, em Manaus, no belo campus da Universidade Federal do Amazonas, no meio de uma área de selva
preservada.
Apesar das grandes dificuldades financeiras, do Centro e do País, dos custos da distância e das carências locais (falta de energia), o congresso teve o êxito e a repercussão que nós
desejávamos e que a região necessita. Registramos nossos agradecimentos à UFAM que cedeu o espaço e à Itaipu Binacional, que patrocinou o evento, assim como a todos nossos amigos da Comissão Organizadora e aos nossos dedicados funcionários que se desdobraram na
logística da realização.
A Amazônia é metade do território nacional, a Amazônia tem a maior riqueza hídrica e
biológica do planeta, riqueza energética e mineral imensas, riquezas, na verdade, pouco conhecidas, pouco estudadas; a Amazônia é historicamente cobiçada e considerada o pulmão do
mundo como justificativa para uma internacionalização; a Amazônia se espraia por nove países mas o seu cuidado é uma responsabilidade muito maior do Brasil.
Não obstante tudo isso, a Amazônia tem merecido pouca atenção dos governos, da mídia e da sociedade brasileira. Por estar muito longe dos centros de poder, dos centros econômicos e dos centros acadêmicos; por ter uma densidade eleitoral relativamente fraca, a única
atenção brasileira e efetiva que a Amazônia tem recebido é das Forças Armadas. E, a partir
desta presença eficiente delas, murchou bastante o movimento da internacionalização.
Por todas essas razões, o Centro Celso Furtado, que há mais de 10 anos se ocupa, estuda e debate a questão do desenvolvimento, procurando dar sequência à grande obra do seu
Patrono, decidiu dar uma atenção prioritária à Amazônia, certo de que esta seria uma grande
preocupação de Celso Furtado nos dias de hoje. O Nordeste ainda é uma região carente mas
encontrou o seu caminho, com lideranças de pensamento, de visão e de ação de grande destaque, frutos da iniciativa de Furtado, nosso maior pensador dos últimos tempos, o criador da
Sudene. Hoje a carência mais gritante está na imensa Amazônia.
Esta nossa prioridade se materializou na realização deste grande congresso promovido
pelo Centro Celso Furtado, não com a intenção de levar uma proposta de modelo de desenvolvimento já pronta, mas de promover o debate mais amplo e mais profundo sobre ele, convocando nossas principais lideranças acadêmicas, quase todos sócios do Centro, a participar
deste debate, junto com a sociedade local na sua diversificada composição, e de representantes de outros países da Pan-Amazônia.
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Algumas convicções balizam nosso pensamento a respeito do tema: a de que o desenvolvimento da Amazônia não resultará de um projeto de mercado mas de uma política brasileira de Estado, articulada com as nações que compõem a Pan-Amazônia; a de que esta política
terá necessariamente uma dimensão científica especial, uma ciência da Amazônia a ser cuidadosamente desenvolvida; e a de que deverá ser efetivada por iniciativas locais, de lideranças
locais, políticas, empresariais e comunitárias, com apoio de toda a sociedade brasileira, como
também das Forças Armadas, garantidoras da continuidade das políticas de Estado.
As principais dimensões deste modelo específico da Amazônia foram debatidas, o congresso teve pleno êxito, e este debate terá seguimento nas atividades do Centro Celso Furtado
daqui para a frente. Acreditamos que este modelo especialíssimo de desenvolvimento terá
grande importância para o mundo neste século XXI, tendo em vista a necessidade imperiosa
de compatibilizar os aspectos econômicos do desenvolvimento com as exigências mais rigorosas da preservação.
Ao fim deste Correio, não posso deixar de registrar minha forte indignação com mais
este episódio do macartismo que se implantou no Brasil, que foi a prisão de Guido Mântega.
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