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VENDAS DE ASSINATURAS
Capital: 3950-9000
Demais localidades: 0800-014-9000

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO LEITOR
3856-5400
falecom@estado.com.br

PREÇOSVENDAAVULSA
SP,RJ,MG,PReSC: R$2,50 (segunda a sábado) eR$
4,00 (domingo). DF: R$2,50 (segunda a sábado) eR$
4,00 (domingo). ES, RS,GOeMT: R$3,20 (segunda a
sábado) eR$5,80 (domingo) .MS: R$3,20 (segunda a
sábado) eR$4,20 (domingo). BA, SE, PE, TOeAL: R$
4,00 (segunda a sábado) eR$6,00 (domingo). AM,RR,
CE,MA,PI, RN, PA, PB,ACeRO:R$4,50 (segunda a
sábado) eR$7,20 (domingo).

“Começo a ter vergonha de ser
brasileira.” Assim a fazendeira
Maria Lúcia finaliza sua dra-
mática mensagem, inconfor-
mada com a desapropriação
de sua propriedade rural. Não
é para menos. Perdeu o direito
à terra querida por ter preser-
vado um pedaço da floresta
atlântica. A virtude se transfor-
ma em pesadelo.
Localizada no município de

Selvíria (MS), a fazenda foi vis-
toriada em abril de 2006 pelo
Incra. Sua boa condição produ-
tiva resultou num grau de efi-
ciência na exploração, apelida-
do GEE, de 135%, superior ao
índice exigido, de 100%. É sim-
ples entender. O governo esti-
pula índices de produtividade
mínimos para serem alcança-
dos pelos produtores rurais.
Se estiverem abaixo deles, são
classificados como ineficien-
tes, caindo na malha da refor-
ma. Não era o caso.
Existe, porém, outro cálcu-

lo. Trata-se do grau de utiliza-
ção da terra, chamado GUT.
Nessa conta, os técnicos me-
dem quanto da área disponível
do imóvel rural está sendo ex-

plorada. A lei exige, no míni-
mo, 80% de exploração agrope-
cuária sobre a área total. Me-
nos que isso, vai para a refor-
ma agrária.
Aqui residiu o problema da

fazenda em Selvíria. O grau de
utilização da propriedade atin-
giu 68%, abaixo do requerido.
Acabou classificada pela mate-
mática agrária como “grande
propriedade improdutiva”. Se-
rá mesmo um latifúndio?
Longe disso. A fazenda é

exemplar. Acontece que a ava-
liação não considerou efetiva
a reserva florestal da proprie-
dade. Conforme escrito no
próprio laudo oficial de visto-
ria, a mata virgem de fato exis-
te, facilmente comprovada ao
simples olhar. Um tributo à
biodiversidade.
Mas não valeu. O governo

resolveu desconsiderar a área
mantida com floresta. Valeu-
se do argumento de que ela, a
reserva florestal, não estava
averbada, quer dizer, escritu-
rada, no cartório de notas. Nu-
ma manobra de caneta, a gle-
ba natural, moradia de bichos,
foi incluída no cálculo do GUT
como “área aproveitável não
utilizada”. Quer dizer, virou
terra ociosa.
Nesses termos, a fazenda

acabou declarada improduti-
va. Sua reserva florestal foi me-
nosprezada, simplesmente por-
que, repita-se, embora real,
não constava no papel da escri-
tura, gravada, como o governo

quer, com clausura de perpe-
tuidade. A realidade sucumbiu
à teoria agrarista.
Acompanhar as palavras da

proprietária permite entender
o equívoco histórico da refor-
ma agrária brasileira: “Estou
entre aquelas pessoas que vêm
sentindo na pele a fúria arreca-
datória de terras pelo Incra.”
Foi à luta: “Por não concordar
com essa alegação, e mais ain-
da, por não pretender perder a
minha propriedade para o In-
cra, especialmente baseado
num argumento como esse, fo-
mos (eu emeumarido) pessoal-
mente à sede do Instituto, em
CampoGrande, na expectativa
de que pudéssemos reverter
tal quadro, uma vez que a re-
serva florestal existia de fato.”
Continua a missivista: “Os

engenheiros vistoriadores nos
aconselharam a ir ao cartório
e fazer a averbação da reserva
legal, o que foi feito. Porém,
qual não foi a nossa surpresa
quando, na análise do recurso,
o Incra argumentou que o ato
formal não poderia ser, infeliz-
mente, considerado, porque
foi realizado em data poste-
rior à vistoria.” Ora bolas, um
logro.
“Fizemos um recurso, ajun-

tando laudo de engenheiros
por nós contratados e que ava-
liaram a mata existente em
nossa propriedade como Flo-
resta Estacional Decidual e Se-
mi-decidual, portanto, um tipo
de bioma componente da Ma-
ta Atlântica! Mantemos a ma-
ta não porque há uma imposi-
ção legal, mas porque somos
preservacionistas. Entende-
mos que a propriedade rural é
um pontinho dentro do Plane-
ta Terra.” De nada adiantou
espernear.
Não é de hoje que estudio-

sos da questão agrária apon-
tam a influência danosa da de-
sapropriação de terras no des-
matamento. Propriedades
contendo remanescentes nati-
vos do Centro-Sul foram siste-
maticamente invadidas por
sem-terra, contando com a co-
nivência do poder público. Ma-
ta continua sinônimo de terra
improdutiva.
Insuspeito relatório do Ima-

zon, o Instituto do Homem e
Meio Ambiente da Amazônia,
comprova que 15% do desmata-
mento daquela região vem da
reforma agrária. Cerca de 106
mil quilômetros quadrados,
49% da área dos assentamen-
tos mapeados, foram desmata-
dos até 2004. Desde então, a si-
tuação somente piorou.
Pertence à ideologia a ori-

gem dessa peçonha fundiária.
A esquerda tradicional, ao his-
toricamente combater o lati-
fúndio, estimula a derrubada
da floresta. A idéia produtivis-
ta ganhou forma jurídica no Es-
tatuto da Terra, em 1964. Ter-
ra com mata virgem passou a
significar coisa de especula-
dor. A ordem era derrubar tu-

do, em nome do progresso no
campo.
Naquela época, quando

nem se falava em ecologia, fa-
zia sentido. Hoje, com o aque-
cimento global batendo às
portas, novos conceitos se im-
põem. Definitivamente, flo-
resta virgem não pode ser si-
nônimo de ociosidade. Produ-
tores rurais preservacionis-
tas, raros, deveriam ser ho-
menageados, ao invés de de-
sapropriados.
“Hoje (22 de março) saiu o

Decreto de desapropriação
de minha propriedade rural.
Dói ler. Temos ela há mais
de 30 anos. É o sustento de
nossa família. Dela saiu a
educação dos nossos filhos e
é dela que vivemos. Custa-
me a crer que, para esse go-
verno, a minha propriedade
seja improdutiva, apesar de
gerar empregos, utilizar ade-
quadamente o solo e preser-
var o meio ambiente. Agora
só nos resta a via judicial. La-
mentavelmente, vamos gas-
tar o que não dispomos no
momento.”
Dificilmente o tribunal lhe

dará ganho de causa. Sorte
dos sem-terra. Azar dos com-
floresta. ●

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

A dura verdade sobre a con-
clusão, no âmbito da Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC), de um acordo global
de comércio abrangente e
equilibrado é que as negocia-
ções prosseguem aparente-
mente sem perspectiva de su-
cesso, porque as principais po-
tências comerciais – EUA e
UniãoEuropéia (UE) – enfren-
tamproblemas políticos inter-
nos, talvez insuperáveis no
curto prazo, que exigem con-
cessões importantes que al-
guns países em desenvolvi-
mento (Índia) não estão dis-
postos a fazer.
Para entender o que está

realmente acontecendo naRo-
dada Doha de negociações co-
merciais globais é necessário
deixar de lado a retórica ado-
tada por todos os lados e tra-
tar de focalizar os fatos de for-
mamais objetiva.
Negociações – Os governos

do G-4 (EUA, UE, Brasil e Ín-
dia) se têm reunido seguida-
mente, em nome dos 150
membros da OMC, na tentati-
va de superar as diferenças
na área agrícola e na área in-
dustrial no tocante à abertu-
ra de mercado e à redução
dos subsídios. Nesta semana,
o G-4 se reúne mais uma vez,
agora na Índia, com poucas
chances de sucesso.
Iniciativa Lamy – Por inspi-

ração do diretor-geral da
OMC, Pascal Lamy, é possível

que um texto minimalista sobre
as condições (modalidades) pa-
ra abertura de mercados na
área agrícola e industrial seja
apresentado aos países mem-
bros com o objetivo de se poder
dizer que foi obtido um acordo
ainda neste semestre.
EUA e União Européia – En-

quanto essa obra de ficção está
sendo elaborada em Genebra e
os governos e técnicos conti-
nuamo diálogo de surdos, a rea-
lidade, quemuitos se recusam a
aceitar, é que, tanto na Europa
– eleições presidenciais na Fran-
ça – quanto nos EUA – expira-
ção da lei que autoriza o executi-
vo a negociar acordos comer-
ciais, a Trade PromotionAutho-
rity (TPA) e o controle do Con-
gresso pelos democratas –, não
existem condições políticas pa-
ra avançar propostas ou prazos
que signifiquem concessões per-
cebidas domesticamente como
contrárias aos interesses do se-
tor agrícola.
Congresso dos EUA e as nego-

ciações – A conclusão da Roda-
da Doha depende hoje dos hu-
mores do Congresso america-
no. É um assunto essencialmen-
te político, e não técnico. Con-
vém lembrar que a Constitui-
ção dos EUA determina que a
autoridade competente para re-
gular o comércio exterior é o
Congresso, que, por sua vez, de-
lega essa autoridade ao presi-
dente sob certas condições. As-
sim, por que razão os democra-
tas iriam aprovar o TPA e con-
ceder ao presidente Bush, em
fim melancólico de mandato, o
que os republicanos negaram
ao presidente Clinton, em início
demandato? Se uma nova auto-
rização ao Executivo não for
aprovada até 1º de julho, a nego-
ciação comercial abrangente e
equilibrada ficará adiada para
2009, depois da eleição presi-
dencial nos EUA, em 2008.
O último empurrão para en-

terrar de vez as perspectivas de
conclusão das negociações tal-
vez tenha sido a divulgação do
documento Uma Nova Política
Comercial para a América, apre-
sentado pelo Partido Democra-
ta. Vale a pena a transcrição de
seus principais aspectos para
conhecer como, na visão do par-
tido majoritário no Congresso,
o interesse nacional norte-ame-
ricano deve ser defendido:

● Assegurar que os acordos
de livre comércio assinados pe-
los EUAmelhorem o nível de vi-
da dos trabalhadores e criem
novos mercados para os produ-
tos norte-americanos. Solicitar
que os países adotem, mante-
nham e apliquem padrões inter-
nacionais trabalhistas básicos
nas respectivas leis e práticas
domésticas; solicitar a mesma
coisa no tocante à solução de
controvérsias.

● Promover o desenvolvi-
mento sustentável e o combate
ao aquecimento global ao reque-
rer que os países implementem
e apliquem os acordosmultilate-

rais de meio ambiente e solici-
tar que o Peru adote e aplique
leis que proíbam a derrubada
demogno. Restabelecer o equilí-
brio entre a promoção do aces-
so aos mercados de produtos
farmacêuticos e a proteção da
inovação farmacêutica nos paí-
ses em desenvolvimento. Pro-
mover a segurança nacional pe-
la proteção das atividades por-
tuárias nos EUA. Assegurar
que as compras governamen-
tais promovam os direitos ele-
mentares dos trabalhadores e
condições aceitáveis de traba-
lho. Assegurar que os acordos
de comércio não incluam maio-
res direitos aos investidores es-
trangeiros nos EUA do que aos
investidores locais.

● Apoiar trabalhadores, fa-
zendeiros e homens de negó-
cios norte-americanos e, em es-
pecial, o setor manufatureiro, o
mais seriamente afetado. To-
mar providências para penali-
zar os substanciais subsídios
chineses e as violações à pro-
priedade intelectual.

● Abrir os mercados maio-
res e mais dinâmicos para criar
novas oportunidades para os

trabalhadores, fazendeiros e ho-
mens de negócios. Reforçar o
papel do Congresso, incluindo,
como primeiro passo, a comple-
ta parceria nas negociações da
Rodada Doha sobre agricultura
(incluindo a eliminação de bar-
reiras às exportações dos EUA,
tarifárias e barreiras sanitá-
rias), manufaturas (incluindo a
eliminação de barreiras não ta-
rifárias), serviços e solução de
controvérsias.

● Expandir a diplomacia dos
EUA e fortalecer a segurança
nacional pormeio de umprogra-
ma ampliado de comércio e aju-
da para respaldar o desenvolvi-
mento dos países mais pobres.
Aprovar a imediata extensão do
programa de preferências para
os países andinos; atualizar ou-
tros acordos comerciais que pre-
vêem a expansão de programas
e iniciativas com os países em
desenvolvimento, incluindo o
Haiti e os países africanos.
Enquanto persiste o impas-

se, os EUA, a UE e agora a Chi-
na e a Índia avançam a seu mo-
do e rapidamente as negocia-
ções de acordos de livre comér-
cio que abrem mercado para
seus produtos e dão emprego a
seus trabalhadores.
O Brasil, sem uma estratégia

alternativa ao acordo multilate-
ral, está paralisado, esperando
não se sabe o quê. ●

Rubens Barbosa, consultor de
negócios, é presidente do Conse-
lho de Comércio Exterior da Fiesp
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Crisenosaeroportos
Roberto Godoy (8/4, C7) revela
comdetalhes interessantes a ver-
dadeira razão da crise nos aero-
portos. Esses dados,mais os já
divulgados pelo TCU, indicam
comclareza a origem de todos
esses problemas. O corte de ver-
bas destinadas aos equipamentos
de controle de vôo determinado
pela Casa Civil já em 2003 (leia-
se José Dirceu) e os desvios de
verbas na Infraero caracterizam
crimes que precisam ser apura-
dos comamaior urgência. Agora
se podemcompreender as tentati-
vas governamentais de desvio
da culpa, ora para os controlado-
res, ora para a Aeronáutica.
PAULO BRAUN

paulo-braun@ig.com.br

São Paulo
●

Depois de ler na página doEstado
na internet que o presidente Lulla
elogiou, em seu programa de rá-
dio, o comportamento dos contro-
ladores de vôo durante o feriado
daSemana Santa, e comoogover-
no não consegue decidir de que
lado ficar nessa briga, pois não
consegue resolvê-lamesmo passa-
dos seismeses do início da crise,
sugiro que o nomedo programa
seja alterado deCafé com o Presi-
dente paraCafé com Bobagem, e
para tanto deixo umconselho: pre-
sidente, pare de falar (bobagem)
e comece a governar! Chega!!!
JOSÉ MARIO PRADO VIEIRA

jmpvieira@estadao.com.br

São Paulo
●

Gostaria de saber se o presidente
Lulla já temo dia e a horamarca-
dos para que sejam dadas as solu-

ções definitivas para o caos aéreo.
Caso contrário, gostaria de saber
quais as pessoas de quemele está
cobrando, para, quemsabe, a gen-
te poder ajudá-lo nessa cobrança.
JOSÉ CARLOS COSTA

policaio@gmail.com

São Paulo

PECdocalote
Fazendeiros, proprietários de
imóveis pequenos ou grandes
que foramdesapropriados pelo
governo, empresários, fornecedo-
res, servidores que são credores
dos serviços públicos (desapro-
priações e dívidas que viraram
precatórios), está chegando a
PECn.º 12, ou PEC do calote,
pela qual seus créditos em preca-
tórios serão diluídos em leilões
de credores. Pasmem, senhores!

MAURÍCIO AZEVEDO

moiciruam66@yahoo.com.br

São Paulo
●

APEC 12, propondomudança na
formade pagamento de precató-
rios, não apenas “zomba do cida-
dão”,mas, acobertada na “tibieza
do caráter cívico dos brasileiros”
(7/4, B2), representa umverdadei-
ro atentado ao cidadão, um crime
hediondo contra o povo brasileiro.
É precisomaiormobilização da
sociedade organizada contra essa
proposta e outros atentados aos
direitos dos cidadãos.
MINORU TAKAHASHI

minorinho@hotmail.com

Maringá (PR)

TVCultura
Gostaria de fazer uma ressalva

sobre o quadro Galeria de Presi-
dentes da reportagem Cultura ele-
ge hoje novo presidente (9/4, D7),
onde o repórter diz que a qualida-
de da programação caiu. Pesqui-
sas realizadas nos últimos dois
anos apontamumsalto de qualida-
de. Segundo oDatafolha de de-
zembro de 2006, a programação
da TVCultura é avaliada como
ótima e boa por 77%dos entrevis-
tados – só superada pela TVGlo-
bo. Entre os telespectadores habi-
tuais da TVCultura, a avaliação
positiva sobe para 93%, amaior
taxa entre todos os canais avalia-
dos (TVGlobo e Record, 88%).
Foramouvidas 1.224 pessoas.
MARCOS MENDONÇA, presidente

da TV Cultura

São Paulo
●

Sobre amatéria Cultura elege hoje

novo presidente, há que destacar
que o comando da FundaçãoPa-
dre Anchieta é escolhido por um
conselho. Gostaria de saber onde
foi parar a apregoada autonomia
que esse conselho sempre se van-
gloriou de ter, já que agora parece
que os conselheiros estão engolin-
do semdiscussão o nome do jor-
nalista PauloMarkun, imposto por
José Serra. A atitude do governa-
dor, aliás, demonstra seu espírito
antidemocrático, incompatível
com sua função e com os tempos
modernos. Espero que os srs. con-
selheiros da fundação recolo-
quemo tremnos devidos trilhos,
fazendo valer a vontade da socie-
dade, que eles representam, e não
os desejos do caudilho de plantão.
BRUNO REIS SILVA

brunoreissilva1@yahoo.com.br

São Paulo

RubensBarbosaXicoGraziano

SINAIS PARTICULARES

Diretor: Ruy Mesquita
Diretoria Executiva: Célio V. Santos Filho, Ricardo Gandour, Roberto Gazzi

FÓRUM DOS LEITORES

O ESTADO DE S. PAULO

ENDEREÇO
Avenida Eng. Caetano Álvares, 55, 6.º andar, CEP 02598-900

FAX:
011 3856-2920

E-MAIL:
forum@grupoestado.com.br

Esta semana o G-4
se reúne mais uma
vez, com poucas
chances de sucesso

Preservacionistas,
raros, deveriam ser
homenageados, e
não desapropriados
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