
O
Brasil terá em
2010 uma safra
de grãos mais
que suficiente pa-
ra garantir o
abastecimento in-

terno e a exportação, se estiver
certa a nova estimativa daCom-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab). Mas a margem
de lucro dos produtores poderá
sermais apertada, ou até negati-
va em alguns Estados, se os pre-
ços internacionais não melhora-
rem. O crescimento da econo-
mia chinesa – já se fala em ex-
pansão de 9,1% no próximo ano
– deverá ser um dos principais
pilares de sustentação dos mer-
cados. Por enquanto, não há
grande expectativa quanto à
aceleração dos negócios, à recu-
peraçãodoemprego eaoaumen-
to do consumo nos Estados Uni-
dos, namaior parte da Europa e
no Japão. O cenário poderá me-
lhorar, se os novos estímulos
anunciados pelos governos ame-
ricano e japonês apressarem a
retomada das contratações.

A Conab projeta para a safra
2009-2010 uma produção de
140,6milhões de toneladasdece-
reais, fibras e oleaginosas. Se a
estimativa se confirmar, será
uma safra 4% maior que a ante-
rior, mas 2,4% menor que a da
temporada 2007-2008, a maior
da história. Mas a composição
da safra será desequilibrada.

O volume total só aumentará
por causa da produção de duas
lavouras. A de soja, estimada
em 64,6 milhões de toneladas,
um novo recorde, será 12,9%
maior que a anterior. A de fei-
jão, projetada em 3,7 milhões de
toneladas nas três colheitas do
período, será 5,3% superior à da
safra 2008-2009, de acordo com
novo cálculo da Conab.

Para as demais lavouras – al-
godão, arroz, girassol, mamona,

milho, trigo e outros cereais de
inverno – o cenário é de redu-
ção. No final da temporada, só
os estoquesde feijão e de soja de-
verão ter aumentado. Todos os
demais deverão diminuir duran-
te o ano-safra. O suprimento se-
rá suficiente e não hápor que es-
perar problemas para os consu-
midores, mas o governo agirá
comprudência, em 2010, se pro-
videnciar bons incentivos para o
plantio da safra seguinte.

Diante da perspectiva de um
anopouco promissor em termos
financeiros, a bancada ruralista
já semexe, emBrasília, para con-
seguir mais uma renegociação
das dívidas de agricultores. A

campanha pelo refinanciamento
já se tornou rotineira, pouco im-
portandoa situação real dospro-
dutores. O governo geralmente
cede, até porque uma boa parte
de sua base parlamentar apoia a
concessão do benefício. Em ge-
ral, a renegociação é estendida
tanto aos produtores necessita-
dos e habitualmente bons paga-
dores quanto àqueles mais abo-
nados e nem sempre afeitos a li-
quidar compromissos com os
bancos.

Com isso, o Tesouro assu-
me um encargo maior do que o
necessário para socorrer os
agricultores de fato necessita-
dos. Além de injusta, essa rene-
gociação é um desperdício de
recursos e um fator de agrava-
mento da situação fiscal. Mais
produtivo e mais barato será o
governo acompanhar commui-
to cuidado a evolução dos negó-

cios em cada segmento da agri-
cultura para intervir na comer-
cialização, se necessário, ou pa-
ra conceder outro tipo de aju-
da. Será importante manter o
foco nos produtores em real di-
ficuldade por causa do merca-
do desfavorável ou de outros
problemas circunstanciais.

As perspectivas do merca-
do cambial continuam preocu-
pantes para os exportadores.
Neste ano, os brasileiros foram
prejudicados pela combinação
de dois fatores – a depreciação
do dólar e a contração do mer-
cado global. A receita de expor-
tações do agronegócio deve fi-
car emUS$ 64,7 bilhões, segun-
do estimativa da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) divulgada nessa
terça-feira. Esse valor é 10,9%
inferior ao do ano passado.

O melhor desempenho foi o
dos exportadores de soja, com
faturamento de US$ 17,9 bi-
lhões, praticamente igual ao
do ano passado. Mas o volume
embarcado deve passar de 39
milhões para 46 milhões de to-
neladas, segundo a projeção.

O dólar depreciado continua-
rá atrapalhando os negócios da
agropecuária e da indústria em
2010, segundo projeções cor-
rentes no mercado financeiro.
As estimativas captadas na pes-
quisa Focus do Banco Central
indicam uma cotação de R$
1,70 para o dólar no fim deste
ano. Para o fim de 2010 o valor
projetado é de R$ 1,75, ainda
muito baixo, dizem empresá-
rios de todos os setores.

O volume de grãos e oleagi-
nosas previsto para a safra
2009-2010 indica uma forte de-
manda de transporte, na fase
da comercialização, e um pro-
vável aumento de custos. É pre-
ciso incluir também esse fator
no rol das preocupações.

A
pedido da Asso-
ciação dos Juí-
zes Federais do
Brasil (Ajufe), o
Conselho Nacio-
nal de Justiça

(CNJ) está julgando um “pedido
de providência” que pretende
dar à corporação as mesmas
vantagens funcionais que o Mi-
nistério Público concede aos
seus integrantes, principalmen-
te emmatéria de férias e benefí-
cios financeiros extras. Os juí-
zes federais afirmam que a pro-
posta de equiparação tempor fi-
nalidade dar “nova interpreta-
ção”àLeiOrgânicadaMagistra-
turaNacional e alinhar duas fun-
ções públicas, a de promotor e a
de magistrado, que começaram
a ser “aproximadas” em dezem-
bro de 2004, com a aprovação
da Emenda Constitucional 45,
que introduziu a reforma do Ju-
diciário e criou oCNJ.

Entreoutros benefícios, ama-
gistratura federal quer receber
o auxílio-alimentação e o auxílio-
moradia, já concedidos aos pro-
curadores da República. A cor-
poração tambémreivindica o di-
reito de vender um terço das fé-
rias – o que pode acarretar um
gasto de mais R$ 234,7 milhões
anuais para os cofres públicos.
Ao mesmo tempo que defende
esses benefícios, a magistratura
vemacompanhando atentamen-
te a votação da Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
48, que regulamenta as férias in-
dividuais e coletivas de juízes e
promotores. De autoria do sena-
dorValter Pereira (PMDB-MS),
em sua versão original a PEC48
acrescentava mais 19 dias de fé-
rias anuais aos 60 dias que já
são concedidos àmagistratura.

Tradicionalmente, os tribu-
nais brasileiros encerram suas
atividades no dia 19 de dezem-
bro e só as retomam em 6 de ja-

neiro. A Justiça alega que a in-
terrupção do trabalho – não há
publicações de despachos e a
contagem dos prazos proces-
suais é suspensa– é feita paraas-
segurar as férias coletivas de ou-
tra corporação, a dos advoga-
dos. Por isso, a versão original
da PEC 48 excluía esses 19 dias
da contagem dos 60 dias de fé-
rias a que amagistratura temdi-
reito. Com isso, os juízes passa-
riam a ter 79 dias de férias. A
medida era tão absurda que a
Comissão de Constituição e Jus-
tiça do Senado teve o bom senso
de suprimi-la do texto.

Tanto o pedido da Ajufe ao
CNJ quanto a PEC 48 foram

mal recebidos no âmbito doExe-
cutivo, do Legislativo e da pró-
pria Ordem dos Advogados do
Brasil. E não era para menos,
uma vez que os integrantes do
Judiciário são os únicos funcio-
nários públicos do País que tra-
balham só dez meses por ano e
ganham 13 salários. Para os tra-
balhadores da iniciativa priva-
da, que são submetidos àConso-
lidação das Leis do Trabalho
(CLT), as férias são de 30 dias.

Segundo a magistratura, es-
se privilégio existe para atrair
as “mentes mais capacitadas”
para o Judiciário. “O juiz não
tem sábado e domingo, não ga-
nha hora extra e não tem limite
de horas trabalhadas. Muitas
vezes leva trabalho para casa e
é obrigado a morar em locais
de difícil acesso”, disse o presi-
dente da Ajufe, Fernando Mat-
tos, em entrevista ao site Con-

sultor Jurídico. “A questão é:
que juiz queremos? Amagis-
tratura não pode ser uma ati-
vidade de passagem, mas o
ápice dos mais vocaciona-
dos”, concluiu.

O problema é que quem
paga a conta financeira desse
“atrativo” são os contribuin-
tes. Além disso, quem depen-
de da Justiça para preservar
seus direitos é prejudicado
pelas constantes interrup-
ções das atividades forenses.
Essa éumadas causasdamo-
rosidade da instituição.

Segundo o site Consultor
Jurídico, computando-se fins
de semana, feriados, pontes,
férias, recessos e folgas, os juí-
zes trabalham só metade do
ano. “Em comparação com
osdias efetivamente trabalha-
dos pelos trabalhadores em
regime da CLT, o Judiciário
labuta 55 dias a menos. Fé-
rias, os magistrados têm em
dobro. Feriados, 7 a mais –
sem contar o recesso de fim
de ano e a licença-prêmio
que, somados, dão 36 dias.
No fim das contas, os empre-
gados da iniciativa privada
folgam 139dias e osmagistra-
dos, 194”, mostra a pesquisa.

Ao explicar por que 60mi-
lhões de processos estão pa-
rados nos tribunais, os juízes
sempre invocam a sobrecar-
ga de trabalho, a estrutura
precária e a falta de servido-
res.Mas deixamde lado o nú-
mero de dias em que a Justi-
ça não funciona, por causa
das absurdas vantagens cor-
porativas de seusmembros.

Justamente por isso a so-
ciedade espera que, emnome
do respeito aos contribuintes,
que sustentamcomseu traba-
lho a custosa e paquidérmica
máquina judicial, o CNJ rejei-
te o pedido da Ajufe.
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põe às claras como agiramdema-
neira solerte e traiçoeira para com
osmunícipes em todo o episódio,
desde a celeridade comque o au-
mento foi anunciado e aprovado
semmaiores discussões com a
sociedade até amentira de que
não se trata de aumento,mas de
correção da planta genérica de
valores, como ouvi o prefeito Kas-
sab cinicamente dizer na Jovem
Pan.Muito oportuna, pois, a suges-
tão do leitor sr. Carlos Janeba no
Fórum de 5/12: vamos todos fazer
umboicote e pagar o IPTU no úl-
timo dia do ano, como ele nos in-
formaque a população fez em
Santos, forçando a Prefeitura pau-
listana a voltar atrás na sua preten-
são de escorchar o contribuinte.
PAULO AFONSO DE SAMPAIO AMARAL

drpaulo@uol.com.br

São Paulo

Calotedosprecatórios
É inacreditável a caradura dos
nossos políticos. Perderam total-
mente a capacidade de se enver-
gonhar diante de atos osmais in-
fames. Suasmaléficas intenções
são escancaradas: tudo para os
governantes e a população “que
se lixe”. O nobre senador Renan
Calheiros impõe o recebimento
dos precatórios, se recebidos, em
15 anos, sujeitos a leilão de des-
contos. Quantomais necessitado
o credor,maior seu prejuízo. O
digníssimo senador Romero Jucá
aprovou em junhomedida provi-
sória que reduz o índice de corre-
ção dos precatórios: o da Cader-
neta de Poupança substituirá os
juros de 1%aomês,mais corre-
çãomonetária, que são concedi-
dos por sentença. Enorme prejuí-
zo para o credor. Afronta à deci-

são judicial. Mais verbas para cam-
panhas eleitorais e “cuecões”.
GASTÃO MORATO

gastaomorato@uol.com.br

São Paulo

● OeditorialA vergonhosa PEC do
Calote (7/12, A3) coloca comcla-
reza e precisão a gatunagemde
nossosmaus governantes, extraí-
da da promiscuidade abjeta de in-
teresses escusos e particulares da

classe políticamercenária, preocu-
pada só com seus privilégios. Pre-
catório só existe neste país tupi-
niquimporque a cultura política,
sempre acostumada a conchavos
desde os primórdios, fazia nego-
ciatas para pagar as dívidas públi-
cas, daí a criação de uma fila de
ordemcronológica para os credo-
res. Portanto, se a cultura fosse
honesta, não haveria dívida e, por
conseguinte, nenhumprecatório.
Mas como a desonestidade sem-
pre foi a tônica, temos o instituto
do precatório, que nadamais é
senão um cheque sem fundos, um
título podre ou umdocumento
que o portador, depois de anos a
fio de luta na Justiça,mostra para
todomundo que temumdiploma
de otário expedido pelo Judiciário.
A paciência tem limites. Os cons-
tituintes de 1988, eleitos para de-

fender o povo, já de chapa introdu-
zirama primeiramoratória para
pagamento dos precatórios em
oito anos (artigo 33, ADCT, 1989
a 1996), sem juros de qualquer
espécie, apenas atualização dos
valores. É vasta a difusão dos pro-
pósitos bem-intencionados que
fez surgir esse primeiro calote – o
montante da dívida pública im-
pagável e a necessidade demora-
tória. A inadimplência continuou
e veio a segundamoratória, para
pagamento emdez anos (artigo
78/ADCT, 2001 a 2010), quando
havia ainda débitos pendentes da
primeira. Agora vemuma terceira
vergonhosa PECdo Calote para
pagamento, numa das opções, em
15 anos – e as demais vão para
a eternidade, considerando omon-
tante da dívida e o porcentual
anual previsto para o pagamento,

alémdo leilão do crédito como
maior deságio. Enfim, émesmo o
maior calote. É importante lem-
brar que existem ainda pendentes
de pagamento saldos da primeira
e da segundamoratórias, que vão
para o balaio da terceira. É pos-
sível acreditar que este país é sé-
rio, comos políticos que temos?
E ainda somos obrigados a votar
e ouvir promessas de campanha!
PEDRO STÁBILE NETO

pstabile@uol.com.br

Santo André

Surreal
É inacreditável, mas existe em
Brasília umgrupo pró-Arruda.
Puro surrealismo candango.
JOSÉ PIACSEK NETO

bubapiacsek@yahoo.com.br
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A
abstenção de quase 40% dos
participantes do Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) de 2009, amaior já re-
gistrada desde a criação da
prova, há 11 anos, é o desdo-

bramento natural da sucessão de equívocos
que as autoridades educacionais cometeram
a partir do momento em que tentaram con-
verter esse importantemecanismode avalia-
ção em bandeira política com vistas às elei-
ções de 2010. Dos 4,1 milhões de inscritos,
apenas 2,5 milhões fizeram o teste no último
fim de semana. Com 1 milhão de inscritos,
São Paulo foi o Estado que registrou o maior
número de ausentes, com um índice de abs-
tenção de quase 46,9%.

Concebido como um teste optativo e apli-
cado pela primeira vez em 1998, o Enemsem-
pre gozou de enorme credibilidade no meio
estudantil, batendo recordes sucessivos de
inscrições.

SegundooCensoEscolar daEducaçãoBá-
sica, o índice de inscrição no Enem atinge
80%dos estudantes da 3ª série do ensinomé-
dio. Enquanto seguiu critérios rigorosamen-
te pedagógicos, a prova foi o principal instru-

mento de avaliaçãodas escolas públicas e pri-
vadas, dando ao Ministério da Educação
(MEC) condições de identificar as diferen-
ças entre elas e de tomar asmedidas necessá-
rias para reduzi-las.

As coisas começaram a mudar no primei-
ro semestre deste ano, quando o MEC deci-
diu reformular o sistema de avaliação, com o
objetivo de utilizá-lo como alterna-
tiva para os vestibulares e de unifi-
car o processo seletivo nas univer-
sidades federais.

Inspirada no modelo educacio-
nal dos EstadosUnidos, a proposta
foi bem recebida pelas instituições
de ensino superior. Elas só reco-
mendaram que a mudança fosse
feita sempressa e complanejamen-
to adequado, para não comprome-
ter a excelente imagem do Enem perante os
alunos do ensino médio e pôr em risco o ca-
lendário das universidades.

As autoridades educacionais, porém, des-
prezaram a advertência e agiram de modo
açodado, procurando persuadir universida-
des a substituir os vestibulares pelo Enem
ainda em 2009. À medida que o MEC imple-

mentou o “novo” Enem a toque de caixa, pa-
ra usá-lo como trunfo político a serviço de
um projeto eleitoral, o que se temia aconte-
ceu. Desde o início, houve falhas gritantes de
infraestrutura, com o colapso da rede de in-
formática do MEC, que não estava prepara-
da para dar conta do alto número de inscri-
ções pela internet.

Depois, os Correios atrasaram a
entrega dos cartões de inscrição. A
definição dos locais da prova tam-
bém gerou problemas, pois muitos
candidatos teriam de se deslocar
para cidades distantes até 330 qui-
lômetros de suas residências.

A falha maior, no entanto, foi de
logística e de segurança, com o va-
zamento da prova na madrugada
de 1º de outubro, dois dias antes de

sua realização, quando oEstadopublicou re-
portagem mostrando a tentativa de venda
das questões.

Confirmado o vazamento, o teste teve de
ser anulado, o que obrigou o MEC a gastar
R$ 33 milhões apenas com a contratação de
uma gráfica para a impressão de uma nova
prova. E, para não pôr em risco o calendário

escolar, as mais conceituadas universidades
doPaís, como aUSPe aUnicamp, desistiram
de utilizar os resultados do “novo” Enem em
seus processos seletivos.

Nas últimas semanas, quando se imagina-
va que todos os problemas para a realização
do Enem de 2009 já haviam sido contorna-
dos, surgiram outros. Umdeles foi a elabora-
ção de questões com nítido viés político e
ideológico, que acabaram sendo anuladas.
Outro problema foi a elaboração de pergun-
tas confusas e com erros conceituais, que
também tiveram de ser anuladas.

Além disso, após o término do Enem, no
domingo, as autoridades educacionais divul-
garam um gabarito oficial errado, o que as
obrigou a retirá-lo do ar, sob a justificativa
de que o site doMEC estava “embaralhado”.

Com tudo isso, o que foi planejado para ser
uma prova inovadora afetou a credibilidade
do Enem, o que é reconhecido até pelo gover-
no.O número recorde de abstenções dá ame-
dida do desafio que ele terá de enfrentar pa-
ra tentar recuperar a imagem daquele que,
quando a racionalidade administrativa ainda
imperava no MEC, era um dos mais eficien-
tesmecanismos de avaliação escolar do País.

PECdoCalote:
ospolíticosdo

Brasilmerecemum
impeachmentcoletivo!”
LuigiVercesi
luver44@terra.com.br
Botucatu
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Leia mais cartas
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Contadas todas as
folgas, os juízes
trabalham só
metade do ano

A produção será
satisfatória, mas a
margem de ganho
poderá diminuir
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