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U
tilizando me-
nos de 10% do
território nacio-
nal, a agricultu-
ra brasileira
tornou-se um

dos grandes fornecedores do
mercado mundial de alimen-
tos, graças aos esforços dos
empreendedores do campo,
que buscam incessantemente
a atualização das técnicas de
cultivo, a utilização de varieda-
des mais adequadas e produti-
vas e amodernização dosméto-
dos de condução de seus negó-
cios. Assim, esses empreende-
dores têm conseguido superar
as adversidades naturais e al-
cançar altos índices de eficiên-
cia que asseguram safras re-
cordes mesmo sem aumento
notável da área plantada.
Muitomais eles poderiam fa-

zer se tivessem mais liberdade
para plantar. Mas sua ativida-
de está sendo tão cerceada por
decisões como a delimitação
de áreas cada vez maiores pa-
ra reservas ambientais ou indí-
genas e por restrições crescen-
tes ao uso da terra, com a impo-
sição de pesadas multas e san-
ções, que o próprio ministro da
Agricultura, Reinhold Stepha-
nes, a considera “engessada”.
Stephanes reconheceu que

o “engessamento” da área pa-
ra produção agrícola no País é
muito maior do que se costu-
ma informar e anunciou que
seuMinistério fará uma pesqui-
sa para dimensionar com preci-
são os limites que, nos últimos
anos, foram impostos à agricul-
tura. Ao participar em São
Paulo do Congresso daAssocia-
ção Brasileira de Agribusiness
(Abag), o ministro declarou
não temer a extinção das flores-
tas, “mas sim a extinção da
área agricultável do Brasil”.
Stephanes estima que cerca

de 70% do território brasileiro
tem algum impedimento para
a atividade agropecuária, por
causa da presença de reservas
indígenas, áreas de quilombo-
las, assentamentos agrários ou
outras formas de restrição. Da-
dos apresentados pela Abag
são um pouco menos ruins pa-
ra a agropecuária: a produção
rural poderia dispor de 39% do
território nacional (ou seja, a
área com restrição correspon-
deria a 61% do País).
Em artigo publicado no Es-

tado há dois meses, o profes-
sor Denis Lerrer Rosenfield,
da UFRS, apresentou o quadro
mais detalhado que se pode tra-

çar com base nos dados ofi-
ciais disponíveis – do IBGE, do
Incra e da Funai. As lavouras
permanentes ou de ciclo mais
longo, como café, cítricos e fru-
tíferos, ocupam 18,8 milhões de
ha, ou 2,2% do território nacio-
nal. Já as lavouras temporá-
rias, de ciclo anual, como fei-
jão, milho, soja, trigo, arroz e al-
godão, ocupam 57,9 milhões de
ha, ou 6,8% do território. As flo-
restas plantadas, por sua vez,
ocupam 5,6 milhões de ha, ou
0,7% do território. Em resumo,
as atividades agrícolas ocu-
pam 9,7% das terras do País. A
agropecuária, por sua vez, ocu-
pa 172,3 milhões de ha, ou
20,2% do território.
Os assentamentos registra-

dos pelo Incra, de sua parte,
ocupam 77,4 milhões de ha
(9,1% do território), as áreas in-
dígenas totalizam de 105,6 mi-

lhões a 109,1 milhões de ha, de-
pendendo da fonte da informa-
ção, ou de 12,4% a 12,8% do to-
tal. Por fim as áreas de quilom-
bolas citadas nas reivindica-
ções em exame pelas autorida-
des somam 25 milhões de ha,
ou 2,9% do total. Essas restri-
ções correspondem a pratica-
mente um quarto (de 24,4% a
24,8%) do território nacional.
O Decreto nº 6.514 – de 22

de julho de 2008, dispondo so-
bre infrações ambientais – au-
mentará significativamente as
restrições à atividade agrope-
cuária, começando por impor a
averbação, num prazo de 120
dias, de reserva legal de 20%
de todas as propriedades – pra-
zo impossível de ser cumprido
–, sob pena de multa de até R$
500,00 por ha. Note-se que não
se trata de conservar área flo-
restal já existente – como deter-
mina a lei –, mas de reservar
para reflorestamento áreas tra-
dicionalmente usadas na agri-
cultura. “É um ponto insano”
do decreto, reagiu o secretário
da Agricultura de São Paulo,
João Sampaio. Só no Estado de
São Paulo, calcula Sampaio, a
norma impediria o cultivo em
3,5 milhões de ha. “Isso acaba-
ria com bilhões de reais em re-
ceitas e com milhares de em-
pregos.”
Em nome da proteção de ín-

dios ou da defesa do meio am-
biente, direitos essenciais, co-
mo o de propriedade, estão sen-
do limitados até mesmo por
meio de portarias de autorida-
des de segundo escalão, como
o presidente da Funai, que, no
mês passado, demarcou como
terras indígenas uma área que
pode chegar a aproximadamen-
te um terço do território deMa-
to Grosso. A portaria é uma sé-
ria ameaça à principal ativida-
de econômica do Estado.

S
e ainda restavam
dúvidas sobre a
conversão da
União Nacional
dos Estudantes
(UNE) em força

política auxiliar do governo,
elas foram desfeitas pela deci-
são do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva de enviar ao Con-
gresso um projeto que autori-
za aUnião a indenizar a entida-
de pela demolição de sua sede,
que ficava no número 132 da
Praia do Flamengo, no Rio de
Janeiro, durante a ditadura.
Na década de 60, a UNE foi

um dos principais focos de re-
sistência à ditadura militar.
Em abril de 1964, quando a en-
tidade era presidida pelo go-
vernador de São Paulo, José
Serra, militares invadiram o
prédio e o incendiaram, após
agredir os estudantes que nele
se encontravam. Dezesseis
anos depois, o que restou das
instalações foi demolido por or-
dem do então presidente João
Figueiredo e no local fez-se um
estacionamento.
Há anos, a UNE conta com

um projeto de reconstrução de
sua sede desenhado por Oscar
Niemeyer, com um custo esti-
mado em R$ 30 milhões. Em
seu discurso, Lula prometeu
ajuda financeira para a realiza-
ção desse projeto. Mas, como
o governo não pode transferir
dinheiro do contribuinte para
uma entidade que não é públi-
ca, ele recorreu ao expediente
jurídico da “indenização”. A
mensagem que o Executivo en-
viará ao Congresso fixará o va-
lor da reparação, que será usa-
do para custear a obra.
“Não quero culpar uma ou

outra pessoa, quero culpar o
Estado brasileiro, do qual hoje
sou o presidente da República.
A UNE, por tudo que fez neste

país, por tudo o que significou
na luta pela democracia, ja-
mais deveria ter sido destruí-
da. Ela deveria ser sempre
enaltecida”, disse Lula, após
uma confusa peroração sobre
“vilões” e “heróis” na vida polí-
tica brasileira, destinada a pôr
água na fervura da polêmica
sobre a Lei da Anistia. Na oca-
sião, ele também deu a enten-
der que, se os dirigentes da
UNE apresentarem ao gover-
no algum tipo de projeto de na-
tureza “social”, ela poderá re-
ceber recursos de instituições
financeiras oficiais a título de
prestação de serviços.
Nomesmo dia em que o pre-

sidente fez essa afirmação, o
Ministério da Saúde assinou
um convênio no valor de R$
2,8 milhões para o projeto “Ca-
ravana da UNE”. Trata-se de
um ônibus que percorrerá to-
do o País para “discutir” te-
mas de saúde, educação e cul-
tura em 41 universidades.
Convênios desse tipo ilus-

tram a estratégia que tem sido
utilizada pelo governo para fi-
nanciar ONGs vinculadas ao
PT e entidades pseudofilantró-
picas mantidas por centrais
sindicais. Essa é uma forma de
distribuição de dinheiro públi-
co para fazer política, o que le-
vou o Senado a instalar no ano
passado uma CPI para investi-
gar esses gastos.
Desde a ascensão de Lula

ao poder, em 2003, a UNE vem
atuando como entidade chapa
branca do governo. Entre

2004 e 2005, ela foi utilizada
para mobilizar apoio para o
polêmico projeto de refor-
ma universitária elaborado
pelo Ministério da Educa-
ção, que se encontra engave-
tado. Em troca, a UNE é be-
neficiada por convênios e ou-
tras benesses, como omono-
pólio na expedição de cartei-
ras de estudante, o que ren-
de uma vultosa receita para
a entidade, há muito tempo
controlada pelo PC do B,
graças ao desinteresse da
maioria dos universitários
pela UNE.
Não é por acaso que anti-

gos líderes estudantis estão
criticando a entidade, acu-
sando-a de ter se desfigura-
do por suas notórias vincula-
ções com o governo. “A
UNE não é exatamente o
que foi no passado. Antiga-
mente, era uma oposição in-
transigente. Hoje, ela não se
manifesta muito, sobretudo
nos momentos que envol-
vem alguma luta política em
Brasília”, diz, por exemplo,
o deputado Fernando Gabei-
ra. “A UNE teve uma posi-
çãomuito branda, quase ine-
xistente, no caso do senador
Renan Calheiros. Isso mos-
tra que ela perdeu um pou-
co daquele impulso que ti-
nha no passado.”
Na mesma solenidade

em que Lula discursou, a
presidente da UNE, Lúcia
Stumpf, afirmou que a enti-
dade representa “o simbolis-
mo de resistência contra a
ditadura”. Desde que anti-
gos opositores do regimemi-
litar passaram a receber ge-
nerosas compensações fi-
nanceiras do Estado por
sua militância política, esse
tipo de argumento se desmo-
ralizou.
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A
mais alta Corte de Justiça do
País reagiu, prontamente, à
verdadeira afronta que lhe fi-
zera a Polícia Federal (PF),
ao algemar, ao mesmo tem-
po, 32 presos naOperaçãoDu-

pla Face, logo depois que o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) decidiu, na semana passa-
da, editar texto disciplinando o uso de alge-
mas. É como se a corporação policial preten-
desse exacerbar, deliberadamente, toda a
“espetacularização” que lhe tem atribuído –
e criticado – o presidente doSupremo, secun-
dado pelo próprio presidente da República.
No crescendo de sua descabida busca de au-
tonomia e desprezando as reações aos exces-
sos praticados em suas eficientes operações,
a Polícia Federal já agia como se fora um Po-
der independente, quando encontrou na Jus-
tiça uma barreira efetiva a suas pretensões.
O Judiciário demonstrou, por decisão de

sua instânciamaior, que em nome da Consti-
tuição e do Estado Democrático de Direito
não tolerará, neste país, a reproduçãode “po-
lícias políticas” que vicejaram em ditaduras
e totalitarismos do mundo contemporâneo,
com suas estruturas burocráticas autôno-

mas e rituais de intimidação acima das pró-
prias funções. Assim é que, em tempo recor-
de, redigiu e aprovou uma Súmula Vinculan-
te – que obriga, portanto, todas as instâncias
judiciais – determinando punição severa pa-
ra policiais que algemarem pessoas sem ne-
cessidade. A decisão reforçou o que a Supre-
maCorte já decidira, no julgamento que anu-
lou a condenação do pedreiroAnto-
nio Sergio da Silva a 13 anos emeio
de reclusão, por homicídio, pelo fa-
to de a “inexperiente” juíza – por
curiosa coincidência filha do vice-
presidentedoSupremo– ter permi-
tido que o réu permanecesse com
algemas durante o julgamento, o
que o tornava exposto ao júri “co-
mo se fosse uma fera”.
A partir de agora só será lícito o

uso de algemas emcasos justificados e as jus-
tificativas devem ser feitas por escrito. Os
casos previstos são a resistência do preso, o
risco de sua fuga e o perigo que possa causar
à integridade física, própria ou alheia. Se não
for obedecida essa regra, poderá ser aplica-
da ao agente ou à autoridade que a desrespei-
tar umapunição severa, de natureza discipli-

nar, civil ou penal, assim como poderá ser
anulada a prisão ou a ação processual, caben-
do ainda responsabilização do Estado por
eventual reparação. Pela rapidez e pela ener-
gia com que tais regras foram estabelecidas
se percebe o quanto o SupremoTribunal Fe-
deral se empenhou em deixar claras suas
atribuições, perante a sociedade, num mo-

mento em que vinha sendo, siste-
maticamente, desafiado.
O superintendente daPolícia Fe-

deral emMato Grosso afirmou que
a decisão de usar algemas na Ope-
ração Dupla Face obedeceu ao ma-
nual da corporação. “O departa-
mento é umórgão fundadonospila-
res da hierarquia e da disciplina” –
disse o delegado Oslaim Campos
Santana. Nada contra “os pilares

da hierarquia e da disciplina” – antes, pelo
contrário. Só que, justamente, em razão de
tais “pilares”, omanual de procedimentos de
uma corporação policial não pode estar aci-
ma do que deliberou a Suprema Corte – pou-
co antes de mais uma de suas espetaculosas
operações.
Não foi sem razão, a propósito, que disse o

presidente daOrdemdos Advogados do Bra-
sil (OAB), Cezar Britto: “É lamentável e mui-
to perigoso o desrespeito da Polícia Federal
ao mais importante tribunal de Justiça do
País” (...) “Ao afirmar que portaria da polícia
émais importante que a Constituição, o dele-
gado encarregado da operação presta um
desserviço à Nação.”
Em certo momento do depoimento que

prestou à CPI dos Grampos o juiz Fausto
MartinDeSanctis – responsável pelas autori-
zações dadas à Polícia Federal, na Operação
Satiagraha, que deu origem a toda a celeuma
PF versus STF – afirmou: “Temos que fazer
uma lei adequada ao nosso país. Não adianta
querer fazer lei de país civilizado, porque es-
te país não é.” Quer dizer, então, que para
esse magistrado o Brasil tem que adotar um
ordenamento jurídico primitivo, atrasado,
porque a civilização – cremos que ele se refi-
ra à ocidental – ainda não chegou a estes tris-
tes trópicos, como se ainda permanecêsse-
mos em tabas indígenas?
Só que o Supremo mostrou que a coisa

não é bemassim.NoBrasil existe umordena-
mento jurídico que o torna um paísmais civi-
lizado do que o juiz pensava.

neladas. Passados esses cinco
anos e pouco, o “seguro-desem-
prego” consomeR$ 649milhões e
a produção continua no nível de 1
milhão de toneladas.Mas o núme-
ro de felizes pescadores cresceu
para 400mil. Em termos de produ-
tividade, queda de 77%. Como o
time não está ganhando, vamos
mudar paraMinistério da Pesca.
MARIO HELVIO MIOTTO

mhmiotto@ig.com.br

Piracicaba

Estratégiaeleitoreira
Vamos deixar de conversamole!
Toda essa arenga doministro
TarsoGenro, ao tentar ressuscitar
o tema da punição para ex-tortu-
radores de presos políticos, não
passa de uma estratégia eleitorei-
ra, com o objetivo de ocupar es-

paços namídia, paramanter viva
a sua pretensão de ser aceito por
seus colegas do PT como opção
na escolha do substituto do presi-
dente Lula na eleição de 2010. Afi-
nal, se fosse para desenterrar os
crimes praticados pelos torturado-
res, Tarso Genro deveria, até por
uma questão de decência, defen-
der a reabertura de todos os pro-
cessos interrompidos pela anistia,
inclusive dos que tratavamdos
“justiçamentos” feitos por grupos
guerrilheiros. Todos os que vive-
ramos difíceis anos de chumbo da
ditaduramilitar sabemque ex-
cessos e transgressões foram co-
metidos por ambos os lados. Va-
le a pena, pormotivos tãomesqui-
nhos, reabrir velhas feridas?
JÚLIO FERREIRA

julioferreira.net@gmail.com

Recife

Inflação
Amatéria ‘Meta de 4,5% somente
em 2010’ (14/8, B9), sugere, ba-
seada em fonte não revelada, que
oministro da Fazenda, Guido
Mantega, em seu discurso aos
empresários na CNI, trabalha com
umcenário de inflação semelhan-
te ao domercado financeiro, ou
seja, de conversão da inflação pa-
ra o centro dameta somente em
2010. AAssessoria deComuni-
cação Social doMinistério da Fa-
zenda esclarece que em sua apre-
sentação oministromostrou pro-
jeções doBoletim Focus e enfati-
zou que todos os índices de infla-
ção já apresentamdesacelera-
ção e que a expectativa é que ela
caminhe emdireção ao centro
dameta a partir de 2009, e não
somente em2010, conforme des-
taca o título damatéria.

CARMEN VIEIRA DA CUNHA, chefe da

Assessoria de Comunicação Social

carmen.cunha@fazenda.gov.br

Brasília

VerbasparaoSamu
A reportagem SP só investe 4% do
que orçou para o Samu (9/8, C10),
de Vitor Soriano, desinforma os
leitores, pois ignora informações
importantes transmitidas ao repór-
ter e erra nas informações relati-
vas ao orçamento: 1) Foram igno-
radas as informações enviadas ao
repórter sobre a evolução do in-
vestimento no Samu ao longo dos
últimos anos. Em2004 foram
executados cerca de R$ 1milhão.
Em2005 o valor executado pra-
ticamente dobrou, chegando a
quase R$ 2milhões. Em2006 a
execução foi de aproximadamen-

te R$ 6milhões e, em2007, apro-
ximou-se dos R$ 10milhões. Ago-
ra, em 2008, somente no primei-
ro semestre já foram executados
aproximadamente R$ 14milhões.
2)No título, no gráfico e novamen-
te no primeiro parágrafo, a repor-
tagemerra ao afirmar que ape-
nas 4%do orçamento haviam sido
comprometidos. O valor compro-
metido, na realidade, é o valor exe-
cutado (empenhado), o que corres-
ponde a aproximadamente 15%
do valor orçado. O valor executado
foi confundido como valor liqui-
dado (ou seja, que já foi realizado
e pago). 3) Pior, a reportagem não
informa que cerca deR$ 60mi-
lhões do orçamento de 2008 se-
rão destinados, até o fim do ano, à
disponibilização de novas tecnolo-
gias que tornarão o Samupaulista-
no omais bemequipado do País.

Essa informação foi transmitida
ao repórter ao longo de sua apu-
ração e reforçada pelo coordena-
dor da Autarquia HospitalarMu-
nicipal e do Samu, dr. Paulo Kron,
ementrevista. 4) Ao longo des-
ta gestão, o número demédicos
do Samu praticamente triplicou.
Eram cerca de 50 em2004 e ho-
je são aproximadamente 140. 5)
Somente em recursos humanos
para o Samu a SecretariaMunici-
pal da Saúde (SMS) investe cer-
ca deR$ 50milhões anualmente.
MURILO PIZZOLOTTI, coordenador de

Comunicação da SMS

saudeimprensa@prefeitura.sp.gov.br

São Paulo

N. da R. – Os dados sobre a exe-
cução orçamentária estão no
site da Secretaria Municipal de
Planejamento.
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Cercoàagricultura

Submissa ao
governo a UNE
trata agora é de
ganhar dinheiro

Imposições legais
absurdas trazem
prejuízos e
reduzem empregos
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