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Progride
a Lei do Gás
Urge desenhar o modo de
concatenar a Lei Federal do Gás
com os contingenciamentos

Atãoesperada LeiFederal doGás avan-
ça placidamente noCongresso Nacional, sem
sentido de urgência — e, quiçá, de máxima
importância —para oscongressistas brasilei-
ros. Cabe perguntar: a quem interessa a pre-
servação deste vazio regulamentar? À medida
que a criseelétrica se desenha, ogás estufa sua
função. Há dois textos nas casas parlamenta-
res. Um, primeiro e mais vagaroso, foi conce-
bido no Ministério de Minas e Energia. Este
entrou pela Câmara Federal, na qual perma-
nece. Ali apensou um outro texto rubricado
pelo deputado Luciano Zica (PT-SP), ex-pe-
troleiro, cuja importânciadiminuiu depois da
recente renovação de mandatos eletivos.
No Senado Federal, outro anteprojeto, rubri-
cado pelo ex-senador Rodolpho Tourinho
(PFL-BA), marchou mais veloz. Ultrapassou
as instâncias formais e está prestes a ingressar
na Câmara. Imaginou-se que todos os textos
sobrea matéria,no atravessarda fronteiraen-
tre Senado e Câmara, se fundiriam, consti-
tuindo um projeto do Legislativo, adquirindo
novo perfil processual. Esse fato, porém, não
se materializou até está data.
Neste entretempo, os agentes da cadeia pro-
dutiva do gás se movimentaram vigorosa-
mente: entre eles, osprodutores e importado-
res, transportadores,distribuidores egrandes
consumidores (claramenteunidos naAbrace,
na Abividro, no InstitutoBrasileiro de Siderur-
gia, na Associação Brasileira do Alumínio e na
Abiquim — químicos e petroquímicos).
Entreasemendas aprovadasnoSenadoFede-
ral, favoreceu os consumidores a inclusão de
um tratamento específicopara produção, im-
portaçãoe aquisiçãodogásnatural comoma-
téria-prima, para suautilização em processos
industriais, garantindoa competitividadedos
usuários de gás natural dessa natureza.
Observe que a indústria brasileira que usa o
gás como matéria-prima é de raiz para a vida
estratégica e logística do País, notadamente à
química e petroquímica, com destaque para
fertilizantes essenciais aos agronegócios.
Essesestratégicos setoresprodutivosbrasilei-
ros devem competir com fábricas no Golfo
Pérsico e no Mar Vermelho, onde recebem o
gás, matéria-prima, a preços políticos próxi-
mos de zero.
Tambémno projetoTourinho,asemântica eo
léxico atenderamo consumidorpela adequa-
da redação da definição de gás natural e cana-
lizado, eliminando-se interpretações de que
outros gases estivessem sendo tratados neste
teor. Houve, e o consumidor celebra, a altera-
ção do comando que previa o livre acesso aos
gasodutos de transporte para os carregado-
res, ficandoele, na versãoatual, abertoa qual-
quer interessado. Além disso, eliminou-se, no
Senado Federal, uma restrição de comerciali-
zação existente em um texto anterior, pelo
qualnão haviaa possibilidadede vendadireta
para os futuros consumidores livres, legal-
mente criados e autorizados a exercer esta li-
berdade,apartirde2011, emSãoPauloe,tam-
bém, no Rio de Janeiro. Todavia, ainda faltam
detalhes seguros sobre este tópico. Não obs-
tante, e em concordância com a Advocacia
Waltemberg, sobrevive uma lista de pontos a
serem mais bem estabelecidos na marcha e
implantação deste anteprojeto de lei.
Apenas para ilustrar, mantém-se pouco defi-
nida a competência da União e dos estados
quanto à comercialização, mormente junto
aos consumidores livres. Ou então, quais se-
jam os critérios de tratamento prioritário para
fornecimento às termoelétricas. Ou ainda,
quaissão asatribuiçõesàsupervisão eaocon-
trole da movimentação do gás no Brasil.
Não bastassem as complexidades dos quesi-
tos descritos, mas em termos emergenciais,
urge desenharo modo deconcatenar aLei Fe-
deral do Gás com os planos de contingencia-
mento federal e estaduais, em processo de fi-
nalização entre o governo e os agentes da ca-
deia. Esses planos são essenciais na transição
do Brasil para minorar sua vulnerabilidade à
falta do insumo, pós-crise com a Bolívia.
De todo modo,a lei em gestaçãoaperfeiçoa as
regras do setor gasífero, distingue procedi-
mentos entresuas diversasatividades, quese-
grega e desverticaliza, e cria contornos para a
comercialização. Fomenta atransparência no
transporte e eleva sua competitividade.

Paulo Ludmer é jornalista, engenheiro, professor de Co-
municação da Faap, Conselheiro Diretor da Abrace, consul-
tor e escritor, com o site www.pauloludmer.com.br
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Campanha e Fraternidade
A AÇÃO DA SOCIEDADE EM DEFESA DO

meio ambiente é semprebem-vinda. É sempre
bomver iniciativascomo ada ConferênciaNa-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) que acaba
de lançar a Campanha da Fraternidade deste
ano, em defesa da Amazônia.

A entidade foi clara emseus objetivos de pro-
mover a solidariedade, a justiça social e o res-
peito aos direitos humanos. Também cobrou
açõesmais eficientesporpartedo governopa-
ra uma região que é um patrimônio de todos os
brasileiros, e espera iniciativasde proteção pa-
ra as áreas geográfica, biológica e cultural. Afi-
nal, a Amazônia possui a maior floresta tropical
e a maior bacia hidrográfica do mundo, com
um quinto daágua doce do planeta.É também
a maior reserva mundial de biodiversidade,
com umadas maioresconcentrações demine-
rais valiosos.

Ao participar do lançamento da campanha,
a ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva,

defendeu o trabalho que vem sendo feito pelo
governo no combate ao desmatamento local,
mas admitiu que se trata de um esforço que
precisa de continuidade. Por isso, a ministra
afirmou que os projetos em andamento pros-
seguirão até o final do segundo mandato de
Lula, independentemente de sua permanên-
cia à frente do ministério.

Tanto o comprometimento da ministra co-
mo a campanha da CNBB trazem o tema para a
linha defrente dos debatesdeste ano,e permi-
temque oassunto fiquemais transparentepa-
ra toda a sociedade e não só para uma parcela
de moradores da região e de ambientalistas.

O lançamento da campanha já provocou
reações de várias ONGs e movimentos sociais
preocupados com a política indigenista e com
as questões fundiárias na região. São temas de-
licados e polêmicos, mas que não podem ser
esquecidos. O debate proposto na campanha
só pode nos ajudar.
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Eixo único e definido
O PAC mostra um avanço sobre as formulações anteriores
porque traça um único eixo: o crescimento econômico

Dois aspectos que me parecem de suma
importância no Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) é que ele assume o compromisso
de que não haverá cortes de verbas para as obras
relacionadas e sustenta que o suprimento de
energia está garantido até 2010. Essas duas colo-
cações são fundamentais para fazer renascer nos
empresários oestado de espírito favorávelà acele-
ração do crescimento, de modo a superar os ridí-
culos 2,4% de expansão anual do PIB.
O teor inteiro da proposta mostra um enorme
avançosobre asformulações divulgadasanterior-
mente porque traça um único eixo, que é o cresci-
mento econômico. Deixa claro, no entanto, que
não se pretende “qualquer desenvolvimento”,
mas sim um desenvolvimento com redução das
desigualdades pessoais e regionais, com inflação
civilizada, equilíbrio fiscal e vigilância quanto à
vulnerabilidade externa.
São compromissos que este governo pode assu-
mir graças à credibilidade que conquistou no pri-
meiro mandato, nos campos relacionados.
Outro fator deconfiança vem da posturado presi-
dente Lula em relação às atividades dos setores
empresariais e seu reiterado respeito às liberda-
des civis e aos direitos democráticos, o que o dis-
tancia claramente do delírio andino que ora per-
turba parte da América Latina.
Ele deixou isso muito claro quando, no lançamen-

to do programa ( no dia 22 de janeiro), cobrou a
participação do setor privado, dizendo que “o go-
verno pode tomar iniciativas e até criar os meios,
mas o projeto só terá sucesso se todos se engaja-
rem nele, empresários e trabalhadores”.
Será um grande alento se,ao falar de iniciativas de
seu governo, o presidente Lula estiver pensando
seriamente emenfrentar o problemado engessa-
mento do mercado de trabalho, que hoje impede
as empresas de contratar.
Ele talvez seja o únicopolítico brasileiro que pode
proporareformadas relaçõestrabalhistaseman-
ter a confiança dos trabalhadores.
É preciso recriar as condições para aumentar a
oferta de emprego formal, dar mais empregos
com carteira assinada.
Hojeomercadoestádividido entreosquetêmdi-
reito a tudo e os que não têm direito a nada — e esta
é a parcela que mais cresce. É duro imaginar que a
situação permaneça dessa maneira quando a
economia voltar a crescer e a gerar empregos.
O sucesso do PAC será o crescimento da economia
comredução dasdesigualdades,o quepressupõe
a criação de empregos que resgatem a dignidade
do trabalhador, na sua integridade.
Isso dependerá muito do descongelamento das
relações trabalhistas.

Antonio Delfim Netto é professor emérito da FEA-USP, ex-mi-
nistro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, e deputado
federal (1986/2006)
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Sucesso sem acomodação
O sucesso, pessoal ou empresarial, de ontem não garante a
continuidade, nem a qualidade, dos resultados futuros

Na vida, e nas empresas, idade não precisa
ser sinônimo de acomodação.
“Tenho pensado que o único jeito lógico de lidar
com essedilema é setornar jovem denovo, esque-
cer tudo o que eu sei etentar ter a cabeça de um es-
tudante. Reinventar-me, esquecendo completa-
mente que eu tive uma carreira no cinema. Certa-
mente, uma das vantagens da “juventude” é a ig-
norância,saber tãopouco apontode serdestemi-
do. “A falta de medo é parente da inovação, en-
quanto a experiência pode ser parente do medo.”
Estas palavrasde Francis Ford Copolla,o reconhe-
cidíssimo diretor da trilogia O Poderoso Chefão,
ditas em entrevista em agosto do ano passado, fa-
lam da dificuldade de competir consigo mesmo
ao longo da vida.
O sucesso, pessoal ou empresarial, de ontem não
garante a continuidade, nem a qualidade, dos re-
sultados futuros.
O elogio de Coppola à Juventude, deve, contudo,
ser balizado por outra constatação:
Também em 2006 foi publicado livro póstumo de
Edward Said (On Late Style), no qual o escritor e
teórico americano-palestino, falecido em 2003,
analisa a produção da velhice de Beethoven e de
Thomas Mann, entre outros.
A idade avançada ter-lhes-ia permitido abando-
nar as convenções de seu tempo para criar uma ar-

te difícil e radical. A idade avançada vista não co-
mo pacificação, mas como radicalização.
“O estilo tardio é o que acontece quando a arte não
abdica de seus direitos em favor da realidade”, es-
creve Said. O sentido é de “extemporalidade”, um
descompasso com o seu tempo, em desacordo
com o presente.
Said faz o elogio do intempestivo não por ser difícil

em si, mas por ser incon-
gruente em relação ao que de-
le seespera dentrodas normas
de uma determinada época.
Nisso sobressai a exaltação do
artista e do indivíduo que re-
siste às identidades que lhe
são impostas pelos que o cer-
cam e cria, dessa forma, um
outro caminho.
A inovação e a beleza magnífi-

ca das obras referidas por Said dizem que a criati-
vidade não é monopólio da juventude, mesmo
quetalpossaser anormaculturalmenteestabele-
cida. Podemos concluir que não há regras: jovem
ou velho, o homem cria o novo. A juventude ousa,
a idade traz desapego pelo convencional. Só não
cabe acomodação.

TelmoGiolitoPorto é doutorpelaEscola Politécnicada USP,on-
de leciona

«A IDADE

AVANÇADA DE

BEETHOVEN E DE

THOMAS MANN,

ENTRE OUTROS,

TER-LHES-IA

PERMITIDO

ABANDONAR AS

CONVENÇÕES DE

SEU TEMPO»

Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 23 fev 2007. Opinião, p. A2.




