
A
decisão da Agên-
cia de Proteção
A m b i e n t a l
(EPA) dos Esta-
dos Unidos de
considerar o eta-

nol produzido a partir da cana-
de-açúcar um biocombustível
avançado – que reduz a emis-
são de dióxido de carbono em
pelo menos 40% na compara-
ção com a gasolina – derruba
uma das principais barreiras
não tarifárias à entrada do ál-
cool combustível brasileiro no
mercado americano e, desse
modo, pode representar a aber-
tura do mercado global para o
produto nacional.

Para entrar no mercado
americano, no entanto, o eta-
nol brasileiro precisa vencer
outros obstáculos – alguns cria-
dos pela política externa do
Brasil, como a perda do apoio
ao produto brasileiro até agora
dado pelo Congresso America-
no Judaico. Por causa da apro-
ximação do governo Lula do go-
verno iraniano chefiado por Ah-
madinejad, o Congresso deci-
diu que não mais se esforçará
pela entrada do etanol brasilei-
ro nos EUA.

Apesar dessa nova dificulda-
de, a certificação do etanol de
cana como biocombustível
avançado pela EPA é importan-
te para o Brasil. O Ato de Segu-
rança e Independência Energé-
tica, de 2007 – que define re-
gras para os EUA alcançarem
as metas de segurança energé-
tica e redução da emissão de
gases de efeito estufa –, estabe-
lece um consumo mínimo de
biocombustíveis de 45 bilhões
de litros em 2010 e de 136 bi-
lhões de litros daqui a 12 anos.
Do total de biocombustíveis a
ser consumido em 2022, 80 bi-
lhões de litros estão reserva-
dos para os avançados, que são

o celulósico (ainda em fase ex-
perimental) e o diesel de bio-
massa, entre outros.

A EPA incluiu o etanol de ca-
na-de-açúcar entre os biocom-
bustíveis avançados, ao reco-
nhecer que, em relação à gasoli-
na, ele reduz a emissão de dióxi-
do de carbono em 61%, bem
mais que o mínimo exigido de
40%. Por isso, do total de 80 bi-
lhões que serão consumidos
anualmente daqui a 12 anos, o
etanol responderá por 15 bi-
lhões de litros. Esse volume cor-
responde a três vezes o total ex-
portado pelo Brasil em 2008.

Em decisão anterior, a EPA
contabilizara os efeitos de emis-

sões associadas ao desmata-
mento provocado pela expan-
são das áreas plantadas com ca-
na, e considerara que a redu-
ção da emissão de dióxido de
carbono em relação à gasolina
seria de apenas 26%. Em estu-
do que apresentou à EPA, a
União da Indústria de Cana-de-
Açúcar (Unica) enfatizou o pa-
pel da cana-de-açúcar como
matéria-prima principal para a
produção de energia limpa e re-
novável – o etanol americano,
que usa basicamente o milho,
reduz em apenas 21% a emis-
são de gases de efeito estufa – e
mostrou que a produção no
Brasil é sustentável, pois a
área plantada com cana repre-
senta pouco mais de 1% da área
agricultável do País.

“O impacto de médio e de
longo prazos dessa decisão é
mais importante até que uma

eventual redução da tarifa de
importação do etanol aplicada
pelos Estados Unidos”, come-
morou o representante da Uni-
ca em Washington, Joel Velas-
co. “A decisão da EPA ressalta
os muitos benefícios ambien-
tais do etanol de cana e afirma
que este combustível avança-
do, renovável e de baixa emis-
são de carbono pode ajudar o
mundo a mitigar os efeitos do
aquecimento global e, ao mes-
mo tempo, diversificar a ma-
triz energética, inclusive nos
EUA.”

Mas o etanol ainda está lon-
ge de ter um mercado global.
Apresentado desde o início da
década como a grande solução
energética para o mundo, para
substituir uma fonte não reno-
vável (o petróleo) e reduzir a
emissão de poluentes, o etanol
ainda não conquistou os fabri-
cantes de veículos e os consu-
midores do mundo inteiro. Fal-
ta uma padronização interna-
cional para transformá-lo em
uma commodity facilmente co-
mercializável nos diferentes
mercados e ainda persistem
barreiras protecionistas em
muitos países. Nos EUA, por
exemplo, há uma tarifa de im-
portação de US$ 0,54 por ga-
lão. Para entrar na União Euro-
peia, o etanol brasileiro paga 19
centavos de euro por litro.

É grande o potencial de mer-
cado para o etanol brasileiro
nos EUA, como mostram os nú-
meros acima citados. Na União
Europeia, o potencial é menor,
pois lá o programa energético
prevê a utilização de 10% de
combustíveis renováveis no
consumo total em 2020. Cálcu-
los da Unica indicam que isso
resultaria na demanda de 14 bi-
lhões de litros de etanol por
ano (outra parte seria atendida
por biodiesel).

P
esquisadores do
Instituto de Pes-
quisas Tecnológi-
cas (IPT) estão,
desde setembro,
revisitando as

áreas de risco da cidade de
São Paulo, identificadas pela
última vez em 2003, para ava-
liar a ameaça de deslizamen-
tos nos pontos ocupados pela
parcela mais carente da popu-
lação. São 562 áreas, na maio-
ria encostas. Em 315, conside-
radas de risco alto e muito al-
to, existem quase 30 mil sub-
moradias. Em boa parte delas,
os pesquisadores encontra-
ram praticamente a mesma si-
tuação de risco identificada há
sete anos, embora a Prefeitu-
ra tenha feito obras de conten-
ção de várias encostas.

O Ministério Público Esta-
dual espera a conclusão dos
trabalhos dos técnicos do IPT
para acionar judicialmente o
Município. Para os promoto-
res, a administração munici-
pal não realizou todas as
obras que havia se comprome-
tido a fazer quando assinou
um Termo de Ajustamento de
Conduta.

Problemas de projeto e fa-
lhas na execução podem ter
ocorrido nas obras da Prefeitu-
ra. Mas o que de fato mantém
milhares de pessoas sob amea-
ça de deslizamentos é a falta
de uma política habitacional
que dê prioridade ao atendi-
mento dessa parcela da popu-
lação e mantenha desocupa-
das as áreas perigosas. Muitas
das obras realizadas são inefi-
cazes porque o solo das encos-
tas continua sendo perfurado
para a construção de novos
barracos, esgotos continuam a
céu aberto descendo morro
abaixo, não há sistemas de dre-
nagem e a população nesses lo-

cais aumenta.
Num dos últimos dias de ja-

neiro, 30 moradias construí-
das no alto de um morro do
Jardim Ibirapuera, na zona
sul de São Paulo, tiveram de
ser interditadas pela Defesa
Civil. Além da declividade
acentuada, o solo estava mais
encharcado do que seria de es-
perar com a chuva porque
abaixo de cada barraco as fos-
sas agravavam o problema.
Em outros pontos da periferia
foram registradas situações
parecidas.

Esse tipo de ocupação se ex-
pandiu na capital desde os
anos 70, quando áreas públi-

cas baldias, localizadas em en-
costas, começaram a ser inva-
didas, no auge do movimento
de migração. Agravou-se nas
décadas seguintes, por causa
de sucessivas crises econômi-
cas que produziram desempre-
go, do êxodo da indústria para
o interior, e do encarecimento
dos imóveis.

Em 2008, conforme os últi-
mos dados oficiais disponíveis,
as favelas paulistanas tiveram
um crescimento populacional
de 4%. Esse aumento foi duas
vezes superior ao crescimento
vegetativo da população da ci-
dade no período, conforme in-
formações da Secretaria Muni-
cipal da Habitação.

Esse crescimento populacio-
nal em áreas de risco anula os
poucos esforços do poder pú-
blico de contenção de encos-
tas. Concluída a construção de

muros de contenção em um
lugar perigoso, surge outro
aglomerado na encosta ao
lado. Ou seja, não serão mu-
ros que livrarão a cidade
das tragédias previsíveis e,
sim, a construção de casas
populares para abrigar essa
população carente, além de
fiscalização permanente pa-
ra que não haja ocupação
das áreas perigosas.

Nos últimos cinco anos, 6
mil famílias foram removi-
das de áreas de risco e 376
obras foram realizadas. A
administração municipal
acredita ter resolvido 70%
dos problemas em áreas
consideradas, pelo IPT, co-
mo de risco alto e muito al-
to. O levantamento que está
sendo feito agora, pelos téc-
nicos do instituto, compro-
vará até que ponto essa ava-
liação é correta.

Há um ano, depois de
uma série de deslizamentos
ocorridos na capital, o Mi-
nistério das Cidades tam-
bém anunciou a aceleração
dos projetos para beneficiar
5,5 mil famílias moradoras
de áreas de risco, sujeitas
às enchentes e desabamen-
tos. Na época, o governador
José Serra e o prefeito Gil-
berto Kassab se reuniram
com o ministro das Cida-
des, Marcio Fortes, que pro-
meteu fazer o possível para
ajudar São Paulo, apesar de
o Ministério não tratar de
medidas emergenciais.

Nesta temporada de chu-
vas que flagela São Paulo,
pelo menos 7 das pessoas
que morreram em aciden-
tes provocados pelas águas
moravam em encostas que
deslizaram. Isto é, não esta-
vam nos 70% de situações
resolvidas.
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em seu artigo Álcool 61% (17/2,
A2). Mas acaba sendo quase uma
piada exigir que o nosso etanol
tenha um equivalente de redução
de emissões maior que o etanol
de milho, atestando a ineficiência
da fonte energética norte-america-
na. A cana não compete com ali-
mento, pois ocupa principalmente
áreas já degradadas para expan-
são de seu plantio e tem uma efi-
ciência imbatível, quaisquer que
sejam os parâmetros agrícolas ou
industriais utilizados. Na introdu-
ção do etanol celulósico, que deve
ocorrer em breve, em face dos
investimentos estatais e privados,
outra batalha será travada, pois
o Brasil terá condições de, nova-
mente, ser vanguarda no assunto.
ADILSON ROBERTO GONÇALVES,

professor da Escola de Engenharia

de Lorena (EEL-USP)

priadi@uol.com.br

Lorena

Educação
É irritante ver que o ministro da
Educação ainda tem espaço no
atual governo, mesmo após a con-
fusão feita com sua precipitação
em mudar o Enem, sem o mínimo
de discussão com a comunidade.
Isso causou problemas aos jovens
e às suas famílias e, no final, ve-

mos que o resultado para a educa-
ção brasileira foi um desastre!
Mas eles não largam a “rapadura”
de jeito nenhum!
MARCOS DE LUCA ROTHEN

marcosrothen@hotmail.com

Vitória

Justiça
Na qualidade de juíza titular de
uma das varas judiciais cumulati-
vas do Estado, com competência
para causas cíveis, criminais, pre-
videnciárias, fiscais, de Juizado
Especial Criminal e da Infância e
Juventude, além de Corregedoria
de Cartórios de Registro Civil,
cumprimento o desembargador
José Renato Nalini pela lucidez do
seu artigo Justiça existe para jul-
gar (16/2, A2) e o Estado por cum-
prir, uma vez mais, sua missão de

veicular artigos de ímpar jaez.
DÉBORA CRISTINA F. ANANIAS

dcmartins@tj.sp.gov.br

Jardinópolis

● Cumprimento o ilustre jurista
Nalini pelo brilhante (e corajoso)
artigo publicado no Estadão. Fui
escrevente de serventia extraju-
dicial e lá trabalhei até a oficializa-
ção no Estado de São Paulo, quan-
do optei por ser escrevente do ofí-
cio judicial. Lidar com processos
já era minha paixão. Ingressei na
magistratura e trabalhei por 15
anos na Vara da Infância de São
Carlos. Hoje estou na Vara da Fa-
zenda de Araraquara. Assim, sei
o quanto as serventias extrajudi-
ciais bem administravam os ofí-
cios judiciais. Na área da Infância
vi muitos pedidos de providên-
cias que não tinham nada de juris-

dicional. E hoje, na Fazenda, vejo
o poder público municipal atolar
o cartório com execuções fiscais
das quais o devedor nem sequer
foi previamente notificado para
pagar, sem contar que grande nú-
mero delas apresenta dados irre-
gulares que impossibilitam a cita-
ção. Em São Carlos consegui fa-
zer o Conselho Tutelar e o Poder
Executivo municipal assumirem
suas responsabilidades em rela-
ção aos problemas sociais que
apareciam na vara. Resultado: o
número de processos caiu signifi-
cativamente. Fui agraciado com
o Prêmio Innovare por tal conquis-
ta e hoje auxilio o Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ) na multipli-
cação dessa prática. Agora, na Fa-
zenda pública, estou tentando fa-
zer a mesma coisa. Já me reuni
com o prefeito daqui para mostrar

que melhor será ele adotar um
sistema administrativo eficaz de
cobrança e só ajuizar quando se
mostrar extremamente necessá-
rio. Muitas pessoas torcem o nariz
para as serventias extrajudiciais.
Dizem que ganham muito e que
passam de pai para filho, etc., etc.
Mas, assim como o desembarga-
dor Nalini, também penso que se-
ria ótimo se voltássemos àqueles
velhos e bons tempos. Mais uma
vez, parabéns pelo extraordinário
artigo. Certamente contribuirá pa-
ra “abrir a cabeça” de alguns. Por
fim, cumprimento o eminente de-
sembargador pela excelente con-
dução do concurso que se encer-
rou dias atrás.
JOÃO BAPTISTA GALHARDO JUNIOR,

juiz de Direito

jbgalhardojr@ig.com.br

Araraquara
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A
tragédia grega virou história
de malandragem, mais um es-
touro de bolha na grande farra
do mercado financeiro. A pri-
meira grande bolha foi a do se-
tor imobiliário, inflada pelos

empréstimos de alto risco e por uma sequên-
cia de operações obscuras e sem sustentação
econômica. Esta explodiu em 2007, provocan-
do um impacto destruidor em todos os merca-
dos. A outra era desconhecida até há poucos
dias. Os problemas do Tesouro grego foram
parar nas primeiras páginas há pouco tempo.
Alguns governos, como o da Grécia, haviam
ido longe demais nos gastos públicos e no endi-
vidamento, mas outros também haviam desar-
rumado suas contas durante a pior fase da cri-
se global. O caso grego logo se destacou, no
entanto, por algumas particularidades.

Seus números eram piores que os dos ou-
tros países, mas havia algo mais grave: os nú-
meros teriam sido manipulados, durante al-
guns anos, para ocultação do estado real das
finanças públicas. Em outras palavras, o país
teria fugido há mais tempo dos padrões fiscais
da zona do euro. Essa trapaça tornava a histó-
ria bem mais feia. Não se tratava apenas de

um tropeço ocasional na condução das finan-
ças públicas. Mas os fatos mais compromete-
dores só se tornaram públicos na semana pas-
sada, a partir de um levantamento publicado
pelo New York Times e logo enriquecido por
outros jornais.

Segundo as últimas informações, a mani-
pulação dos números começou pelo menos
em 2001, logo depois do ingresso do
país na união monetária europeia.
Para se enquadrar nos limites de
endividamento da zona do euro, o
governo grego usou um esquema
elaborado pelo banco de investi-
mentos Goldman Sachs. Emprésti-
mos foram disfarçados como tran-
sações cambiais. Não foram, gra-
ças a esse truque, incluídos no va-
lor da dívida pública.

A descoberta do passa-moleque chamou a
atenção para esse novo aspecto da folia finan-
ceira – a relação pouco transparente de gran-
des bancos com governos europeus. Em “dú-
zias de acordos no continente”, segundo o In-
ternational Herald Tribune, bancos adianta-
ram dinheiro contra a promessa de pagamen-
tos baseados em receitas futuras. “A Grécia,

por exemplo, negociou taxas aeroportuárias e
participação em loterias de anos futuros”, de
acordo com a mesma reportagem.

Pelo menos para os brasileiros essa histó-
ria não é totalmente nova. Também no Brasil
governos hipotecaram em várias ocasiões a
arrecadação futura. Operações e tentativas
de operações desse tipo ocorreram nos três

níveis de administração. Quando
realizadas, contribuíram, quase
sempre, para o desbaratamento das
contas oficiais.

Também não é novidade, para os
brasileiros, a participação de ban-
cos na sustentação da gastança pú-
blica. Isso ocorreu principalmente
quando os governos estaduais po-
diam obter crédito de instituições
sob seu controle. Quando os Tesou-

ros não tinham mais dinheiro de impostos pa-
ra financiar a farra dos governadores, eles po-
diam apelar para os bancos.

Esse expediente era usado com maior em-
penho e piores consequências em anos de elei-
ção. Um governador, segundo se conta, van-
gloriou-se de haver quebrado o banco esta-
dual para eleger seu sucessor. Mas esses ban-

cos eram controlados politicamente. Pelo me-
nos esse componente da baderna financeira
foi eliminado com a privatização ou fechamen-
to da maior parte dos bancos estaduais, com a
renegociação das dívidas de Estados e com a
aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

No caso dos governos europeus, a participa-
ção do setor financeiro independeu do coman-
do político. Os bancos eram privados e contri-
buíram para os desmandos com a oferta de es-
quemas para disfarçar o endividamento de
seus clientes, isto é, dos Tesouros oficiais. Vá-
rios governos, segundo as informações divul-
gadas nos últimos dias, participaram da nego-
ciação de receitas futuras.

Há, portanto, duas novidades: 1) a farra dos
bancos foi mais ampla do que se imaginava e
envolveu também clientes oficiais; e 2) gover-
nos erraram não só por omissão, deixando de
regular o sistema financeiro, mas também
por ação, participando das estripulias. A tare-
fa da União Europeia é, portanto, mais compli-
cada do que se supunha. Será preciso resolver
a crise grega e impedir seu alastramento e,
além disso, aperfeiçoar o controle dos países-
membros, menos confiáveis do que imagina-
vam os otimistas.

A Petrobrás volta
a importar gasolina.

Outra marolinha...?”
EduardoAugustodeCamposPires
eapires@terra.com.br
SãoPaulo
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562 áreas de risco
da capital estão
sendo reavaliadas
mais uma vez

Qualificado como
‘biocombustível
avançado’ por
agência americana
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