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Temas técnicos, pela sua com-
plexidade, muitas vezes pas-
sam despercebidos da opi-
nião pública mais informada.
Mas nem por isso deixam de
ser problemas importantes.
A questão da supranacio-

nalidade nos processos de in-
tegraçãomais adiantados, co-
mo o Mercosul, é um deles.
Trata-se de transferir parce-
la da soberania dos Estados
membros para um órgão que,
em nome dos países, toma de-
cisões que todos devem aca-
tar. Em estágios menos avan-
çados de integração, prevale-
cendo as instituições intergo-
vernamentais, cada país exer-
ce sua soberania, sem transfe-
ri-la a um órgão central que
os represente.
Extremamente sensível, a

questão da supranacionalida-
de nunca foi seriamente colo-
cada para discussão por ne-
nhum dos paísesmembros do
Mercosul, desde o início des-
se processo de integração.
A criação de instâncias su-

pranacionais no Mercosul en-
controu sistemática resistên-
cia por parte de todos os go-
vernos brasileiros, até aqui.
Por outro lado, dificilmente
haverá consenso entre os Es-
tados membros do Mercosul
sobre a conveniência de pro-
mover modificações profun-
das no arcabouço jurídico-ins-
titucional criado em 1994 com
o Protocolo de Ouro Preto.
Nas duas reuniões presi-

denciais mais recentes do
Mercosul, em Córdoba (julho
de 2006) e no Rio (janeiro de
2007), contudo, foi anunciada
uma significativamudança de
posição do governo brasileiro
em relação ao tema da supra-
nacionalidade.
Observando que “nunca

existiu um clima político tão

favorável para a integração re-
gional”, o presidente Lula de-
fendeu “o avanço do Mercosul
na direção da supranacionali-
dade, a exemplo de que ocor-
reu em outras experiências de
integração”.
Coerente com essa nova defi-

nição política, o governo brasi-
leiro tem apoiado o reforço ins-
titucional do Mercosul. Foram
definidas diretrizes para a re-
forma dos órgãos decisórios e
para o aperfeiçoamento do Sis-
tema de Incorporação das Nor-
mas, e está sendo discutida a
criação de órgãos comunitários
para a aplicação de políticas co-
muns, além da modernização
da Secretaria Técnica do Mer-
cosul e de uma institucionaliza-
ção mais profunda do Sistema
de Soluções de Controvérsias.
Sugestões concretas para

uma ampla revisão do modelo
institucional adotado pelo Tra-
tado de Assunção, que criou o
Mercosul, em 1991, estão sendo
elaboradas pelo Itamaraty para
serem apresentadas até junho,
ainda enquanto o Paraguai
exerce a presidência do grupo.
Caso, efetivamente, o Bra-

sil apresente propostas na li-
nha da supranacionalidade, se-
rá uma guinada de 180 graus
na posição tradicional seguida
pelo Ministério das Relações
Exteriores.
O Itamaraty sempre defen-

deu a tese de que as institui-
ções deveriam ser intergover-
namentais, cada paísmantendo
sua soberania e as decisões to-
madas por consenso, isto é, por
voto unânime. Foram construí-
dos argumentos para justificar
a posição adotada até omomen-
to: “O Mercosul é um processo
evolutivo e na fase inicial im-
põem-se o gradualismo e a flexi-
bilidade para que o processo de
integração avance com realis-

mo”; “o consenso, dan-
do mais legitimidade às
normas aprovadas, foi
essencial para a efetiva
construção do processo
de integração.”
É esse o panorama

em que se insere a pro-
posta presidencial de
que oMercosul abando-
ne o modelo intergover-
namental e aprove a
criação de instituições
supranacionais.
Trata-se de uma de-

cisão política que pode
trazer profundas conse-
qüências para o Brasil,
para a legislação inter-
na e para o setor priva-
do. Por isso, essa ques-
tão deveria ser mais de-
batida pela sociedade
brasileira.
A criação de órgãos

supranacionais, no mo-
mento de dificuldades e
de ampliação por que
atravessa o Mercosul,
poderá levar o Brasil, a
maior, mais diversifica-
da e industrializada eco-

nomia do grupo, a ficar refém
dos países menores ou mesmo
de uma agenda promovida por
novos membros. Em qualquer
dos casos, o curso que esse te-
ma vem tomando não parece
ser de nosso interesse.
Na fase de união aduaneira,

imperfeita pelas restrições ao li-
vre comércio, pelas perfura-
ções da Tarifa Externa Comum
(TEC) e sem coordenação de
políticas macroeconômicas, é
difícil defender a criação de ór-
gãos que se sobreponham aos
governos dos países membros.
A discussão sobre o caráter su-
pranacional das instituições fa-
rá sentido apenas no momento
em que o processo efetivamen-
te se aprofundar e o Mercosul
caminhar, de fato, para um
mercado comum, o que está lon-
ge de acontecer.
A supranacionalidade só po-

deria ser proposta ou aceita pe-
lo Brasil caso os demais países
concordem com a mudança da
regra de consenso em vigor pa-
ra a tomada de decisões, e não
comomais um gesto de genero-
sidade ou de boa vontade de
nossa parte.

O consenso deveria ser subs-
tituído pelo voto ponderado que
reflita a diferença do peso espe-
cífico de cada economia e que
impeça a formação de coalizões
permanentes contra o Brasil.
A ponderação do voto é um

tema de difícil aceitação pelos
demais parceiros que consegui-
ram incluir no Tratado de As-
sunção a forma consensual de
tomada de decisões. Apesar dis-
so, a matéria deve ser enfrenta-
da, como ocorreu agora no Par-
lamento doMercosul.
O voto ponderado, assim, te-

ria de ser a moeda de troca pa-
ra o aprofundamento institucio-
nal do Mercosul com a criação
de órgãos supranacionais.
Parece-me que sem essa con-

trapartida ao avanço na dire-
ção da supranacionalidade difi-
cilmente uma modificação do
Tratado de Assunção, para pro-
mover sua incorporação, terá
condições de ser aprovada pelo
CongressoNacional, pois o Bra-
sil, ao contrário do que aconte-
ce na União Européia, seria co-
locado no mesmo nível dos de-
mais países do Mercosul, igno-
rando-se as diferenças de peso
econômico e político.
Parafraseando Georges Cle-

menceau, a supranacionalida-
de é uma questão muito impor-
tante para ser deixada apenas
para burocratas. ●

Rubens Barbosa, consultor de
negócios, é presidente do Conse-
lho de Comércio Exterior da Fiesp

A água é fundamental à vida.
E o acesso à água potável cons-
titui um requisito da democra-
cia contemporânea. Tais con-
ceitos, valiosos, foram cultua-
dos na passagem, semana pas-
sada, do Dia Mundial da Água.
Demorou. Mas, finalmente, a
sociedade parece descobrir
que preservar os recursos hí-
dricos carrega o passaporte
para o futuro.
Relatório recente da Orga-

nização das Nações Unidas pa-
ra a Agricultura e a Alimenta-
ção (FAO) indica que a escas-
sez de água atinge 1,2 bilhão de
pessoas em todo o mundo. Ou-
tros 500 milhões se encon-
tram ameaçados no curto pra-
zo. O Brasil apresenta elevada
disponibilidade de água doce.
A vazão média dos rios nacio-
nais atinge 180 mil metros cú-
bicos por segundo, cerca de
12% do mundo.
Mas há um problema: 74%

desses recursos hídricos estão
na Bacia do Amazonas. Nas re-
giões mais povoadas e indus-
trializadas, a falta d’água co-
meça a preocupar. O dilema
da escassez já atinge certas ba-

cias hidrográficas, como a do
Piracicaba-Jundiaí e a do Pa-
raíba do Sul, para não falar do
Alto Tietê, que rega ametrópo-
le paulistana.
A fartura da natureza fez

as pessoas, talvez, imagina-
rem que a água seria um bem
infinito. Vã ilusão. Pelo País
afora, o desmatamento e a ero-
são dos solos provocou o asso-
reamento dos rios e reservató-
rios. A poluição urbana, indus-
trial e doméstica destruiu sua
qualidade. Quanta judiação. A
cor cristalina dos córregos
submergiu na fétida nódoa da
civilização.
Guarapiranga é um espelho

da tragédia ambiental que aco-
mete as metrópoles brasilei-
ras. Há décadas essa região
paulistana de valiosos manan-
ciais se degrada com a ocupa-
ção humana desenfreada. Se-
guindo o triste caminho da Re-
presa Billings, a poluição tur-
va as suas águas. Azar da natu-
reza. Omissão do Estado.
Agora, juntos, governo do

Estado e Prefeitura afinam a
viola para enfrentar o desafio
da recuperação dos manan-
ciais metropolitanos. Não será
fácil. Há 40 anos o homem des-
trói os recursos hídricos da re-
gião. Chegou, porém, a hora
de reagir, invertendo a equa-
ção histórica. Moradia digna
precisa casar com ecologia.
Na agenda da proteção dos

recursos hídricos, País afora,
cabe tarefa a todos. A come-

çar damedida básica: o comba-
te ao desperdício. A receita
contra o consumo perdulário
de água contém educação, boa
consciência e uma pitada de re-
pressão. É impossível que as
calçadas continuem a ser lava-
das livremente, como se fosse
normal derriçar água fora.
Atenção, senhoras donas de ca-
sa: umamangueira aberta gas-
ta 280 litros em apenas 15 mi-
nutos de “varrição”. No passa-
do, podia ser suportável. Hoje,
é inadmissível.
Grande contribuição deve

vir da construção civil. O reú-
so da água em condomínios e
plantas industriais ainda enga-
tinha. A captação das chuvas
nas residências parece poesia
de ecologista. Válvulas hidráu-
licas, com pressão sempre des-
regulada, tornam as descar-
gas sanitárias uma afronta à
natureza. Chuveiros elétricos
são verdadeiros criminosos
ambientais.
Durante o triste apagão elé-

trico de 2001, quando a econo-
mia de água significava enfren-
tar a escuridão, descobriu-se
que as pessoas são sensíveis
ao chamamento da responsa-
bilidade. Houve resposta ao
apelo governamental. Nada
melhor que a conscientização
popular.
Reduzir o desperdício de

água é fundamental. Mas, na
ponta inversa da equação, on-
de nasce a água, mora outro
grande perigo. Há também
que proteger a “fábrica de
água”. Senão, um dia, a mina
seca.
O trabalho deve começar

pela recuperação das matas ci-
liares, formando um cordão
verde ao longo dos riachos. A
lei exige 30 metros de largura.
Nas nascentes, o aro vegetado
é de 50metros. Quanto erro se
cometeu no passado,
desmatando a esmo,
deixando peladas as
beiras dos córregos.
Inadvertidamente, pro-
curando terra fértil,
agricultores cultiva-
ram até próximo da li-
nha d’água. Vieram as
enchentes, criando
enormes barrancos.
Ensina a economia

que a escassez define o
preço de um bem. É ine-
vitável, e desejável, a
cobrança pelo uso da
água. A economia aju-
da a ecologia. Dar pre-
ço ao consumo vai me-
lhorar a gestão dos re-
cursos hídricos. Afinal,
ninguém valoriza aqui-
lo que nada vale. Quan-
do dói no bolso, muda o
negócio.
Quem pagaria pela

cobrança da água? Os
tomadores do precioso
líquido: empresas de sa-
neamento, indústrias e
irrigantes. Hoje, no
abastecimento huma-

no se paga, apenas, pelo ser-
viço de tratamento da água.
Na irrigação, atividade gasta-
dora de água, sistemas mo-
dernos de gotejamento de-
vem substituir os perdulá-
rios aspersores.
A taxa pelo uso da água,

assim diz a legislação, deve
ser revertida na proteção hí-
drica da própria bacia hidro-
gráfica. O dinheiro arrecada-
do não engorda o caixa do go-
verno, mas, sim, fica no local.
Isso é bom.
Cresce a proposta de se

utilizar parte dos recursos
da cobrança na remunera-
ção dos “produtores de
água”. Surge novo conceito,
que abarca os proprietários
rurais conservacionistas,
aqueles que preservam a na-
tureza e protegem os manan-
ciais em seu território. O te-
ma é fundamental.
Trata-se de uma recom-

pensa aos agricultores que,
abdicando do uso intensivo
da terra, prestam relevante
serviço ambiental à socieda-
de. Parece utopia. Mas tal sis-
tema funciona na cidade de
Nova York. Lá, bebe-se água
limpa sem tratamento quími-
co. Os gringos pagam pela
proteção das nascentes. E
sai muito mais barato.
O pagamento por serviços

ambientais empresta sinal
positivo à política ambiental.
O meio ambiente é conheci-
do por sempre dizer não. Dar
vantagem econômica aos con-
servacionistas, porém, signi-
fica um belo sim. Um prêmio
aos amigos da água. ●

Xico Graziano, agrônomo, é
secretário do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo. E-mail:
xico@xicograziano.com.br
Site: www.xicograziano.com.br
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Mercosul–uma
novaquestão

Produtor
deágua

RomanoProdi,primeiro-ministro italiano

Eocaoscontinua...
Presidente Lula, pelo amor de
Deus, até quando o usuário do
transporte aéreo vai continuar
sofrendo coma incompetência
ou o descaso dos controladores
de vôo, das companhias aéreas
e demais responsáveis pelo se-
tor? As desculpas são estapafúr-
dias, como sempre: nevoeiro,
chuva, pane nos equipamentos,
etc. Isto é uma vergonha!
ERNESTO ALMEIDA

ernestojmalmeida@uol.com.br

São Paulo
●

Apropalada fragilidade do tráfego
aéreo após a grande colisão de
seismeses atrás nadamais é do
que terrorismo dos controladores
de vôo. Uma forma de terrorismo
jamais imaginada por estas pla-
gas, como ninguémna face da

Terra imaginaria que criminosos
fanáticos fossem jogar jatos co-
merciais contra prédios. Se a lei
não é suficiente para resolver
o problema, qualquer outramedi-
da terá de ser adotada,mesmo
semamparo em lei. É intolerável
umpaís ficar refémdemeia dúzia
de controladores de vôo.
BOB SHARP

bobsharp@uol.com.br

São Paulo

‘Sistemapodre’
Excelente o artigoA revolução da
promoção por mérito (26/3, A2),
do jornalista Fernão LaraMesqui-
ta, que foi buscar na história políti-
co-administrativa americana uma
explicação para nossasmazelas.
Tudo o que ele diz é o que real-
mente acontece em nossas estru-

turas de governo, federal, esta-
dual emunicipal. Quando estudan-
te, aprendi que democracia é o
“governo do povo pelo povo e pa-
ra o povo, e somente para o bem
dele deveria ser exercido”.Mas
o que se vê hoje é uma verdadeira
orgia dos políticos na disputa do
poder pelo poder. E, quando che-
gam lá, querem logo uma veniaga
para seus apaniguadosmontarem
umabomba de sucção no dinheiro
público e, assim, arranjar fundos
emais fundos para sustentarem
seus projetos políticos de se perpe-
tuaremno poder, como no dizer
recente do deputado cassadoRo-
berto Jefferson. Bem que nós já
poderíamos ter aprendido como
exemplo americano.Mas, como
diz o ditado, quando não se apren-
de como erro dos outros nem
comos próprios erros, o jeito é

curtir a pecha dos idiotas que
não aprendemnunca. Comonão
vamos aprender tão cedo, só
nos resta pedir saúde, força e cora-
gempara continuarmos a supor-
tar tamanho fardo, até que as coi-
sas possamumdiamudar.
RUBENS MUNIZ FERRAZ

rferraz4@uol.com.br

São Paulo
●

Excelente o artigo de Fernão Lara
Mesquita. Tanto no funcionalismo
quanto na política, a triste situa-
ção se deve àmudança de perfil
dos que ocupam tais postos. Para
o funcionalismo vão os que que-
rem estabilidade e para a política,
os que procuramumaboquinha.
Poucos, emambos os casos, são
os vocacionados. Amarca comum
entre eles é a incompetência para
se dar bemna iniciativa privada,

que os empurra para o setor públi-
co. Até esta iniciativa da promo-
ção pormérito, pouco importa-
vamos quesitos competência e
produtividade. Tomara que amo-
da pegue e ameritocracia passe a
permear tambémomeio político.
RICARDO SALLES

rsalles@mpca.com.br

São Paulo

Reparação
Srs. deputados federais e senado-
res: é um absurdo a forma como a
Secretaria da Receita Federal vem
procedendo com os contribuintes
que caem namalha fina, confor-
me revelou reportagemdoEstado
(26/3, B1). Há cerca de 1,14mi-
lhão de contribuintes que caíram
namalha fina entre 2002 e 2006,
entre os quaisme incluo. A previ-

são da Receita Federal é de resol-
ver as questões ematé cinco anos
– emSãoPaulo, capital, esse pra-
zo vale atémesmo para agenda-
mento, no qual o contribuinte po-
deria provar que declarou correta-
mente seus rendimentos. Assim,
nos casos de retenção indevida,
emque o contribuinte declarou
corretamente sua situação fiscal,
seria justo que a Receita – ou seja,
o governo – fosse punida como
pagamento demultas, juros e um
porcentual por danos, por não ter
condições (pessoal e tecnologia)
de sequer atender o contribuinte
que deseja provar sua correção.
Os transtornos ocasionados pela
falta da restituição do IRPF po-
demsermuitomais graves do que
uma ocasional falta de recursos
para comprar uma roupa – até
mesmo imóveis podem ser perdi-
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Não parece do nosso
interesse o curso
que vem tomando a
supranacionalidade

Dar vantagem
econômica significa
um prêmio aos
conservacionistas
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