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“Araguaia não tem lugar para dragas”

Fundador da UFG, José Ângelo Rizzo diz que rio tem potencial para o turismo e que não existe lugar para garimpos

O professor emérito José Ângelo Rizzo, 78, e um 
dos fundadores da Universidade Federal de Goiás, 
afirma que o Rio Araguaia tem vocação para o 
turismo e não tem lugar para ação predatória 
provada pelo garimpo de diamantes. “As dragas no 
Araguaia expõem situação calamitosa. A atividade 
do garimpo prejudica a biodiversidade. O diamante 
mais valioso é o próprio rio.” Ele se refere às 
dragas instaladas no Araguaia, na região da Área 
de Proteção Ambiental do Vale do Encantado, em 
Baliza, na divisa de Goiás com Mato Grosso (a 433 
quilômetros de Goiânia). 

José Ângelo diz que está cansado de ver atitudes de 
pessoas que não têm compromisso com o meio 
ambiente. “Os interesses econômicos e pessoais 
não podem ficar acima dos interesses naturais, da 
preservação e da manutenção das riquezas 
ambientais,” considera.  O professor diz que não 
conhece as licenças, mas diz que é necessário que, 
no caso, as autoridades responsáveis avaliem como 
foram concedidas e lutem pelo fim do garimpo. “É 
necessário rever e avaliar como essas autorizações 
foram emitidas. Não se pode simplesmente 
autorizar e ficar de braços cruzados. Falta 

compromisso com a natureza. Estamos cansados dessas atitudes.”

José Ângelo, que é presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de 
Goiânia, diz que só há poucos anos a sociedade mundial passou a perceber e a ter uma consciência 
maior a cerca da preservação ambiental. “É preciso preservar. A sociedade tem uma visão muito 
recente sobre esta realidade. Já venho dizendo isso há tempos. A natureza dará sua resposta, como já 
vem dando. Precisamos, urgente, preservar a fauna e a flora. A situação é grave e com o passar dos 
anos vai ficar ainda pior se não agirmos,”explica. 

 O professor José Ângelo parabeniza as reportagens do Diário da Manhã sobre as denúncias contra a 
atividade do garimpo do Araguaia. “Parabéns ao DM por manter acesa a chama da preservação por 
meio de matérias jornalísticas. A imprensa é importante quando assume esse papel de protetor do 
meio ambiente,” afirma. 

 

http://www.dm.com.br/editorias/capa/id/4


70 balsas interditadas

Desde quarta-feira, as 27 dragas e mais de 70 balsas que compõem a atividade foram interditadas 
pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, do Ministério do Trabalho (SRTE). Todas 
as dragas instaladas na APA do Encantado estão paralisadas. No total, foram lavrados 54 autos de 
infração, 27 de interdição; foram localizados 27 empregadores e 150 empregados. Todos os autos 
foram entregues e assinados pelos garimpeiros. 

A auditoria fiscal realizada pelo médico Renato Silva Cunha e o advogado Helder Jesuino Fontes 
Sousa, que durou quatro dias, constatou más condições de trabalho, falta de Ordem de Serviço 
Sobre Segurança e Medicina do Trabalho, assim como a ausência de Equipamento de Proteção 
Individual (EPIs). Além de constatar a inexistência de registro trabalhista. A SRTE atuou em 
atendimento a requerimento apresentado pelo Senado Federal em nome dos senadores Demóstenes 
Torres (DEM/GO), Lúcia Vânia (PSDB/GO) e Marconi Perillo (PSDB).  

MARCONI

No Senado Federal, em pronunciamento na semana passada, o senador Marconi Perillo (PSDB-GO) 
anunciou que vai apresentar projeto de lei como forma de resguardar o Rio Araguaia e a Área de 
Proteção Ambiental (APA) do Vale do Encantado, em Goiás, da degradação ambiental. O senador 
explicou que o Araguaia vem sofrendo com a ação criminosa das dragas utilizadas em garimpos e 
acusou o governo federal de ser conivente com a destruição ambiental na região. “A ação da draga 
em garimpo é inaceitável, assim como o comportamento inercial do presidente Lula e do ministro 
Carlos Minc (Meio Ambiente)”, acrescentou.

Visita

 O deputado federal Rubens Otoni faz neste fim de semana uma visita, pela segunda vez neste ano, 
à Área de Proteção Ambiental do Encantado, na expedição Defesa do Araguaia. 

Fonte: da editoria de cidades
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