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SINAIS PARTICULARES

Muita gente
confunde as
o r q u í d e a s
com parasi-
tas. Mas não
tem nada que

ver. As parasitas vivem à custa de
seus hospedeiros, neles introdu-
zindo suas raízes para lhes sugar
a seiva. Esse fenômeno, próprio
das chamadas ervas más, não
ocorre com as orquídeas. Elas
simplesmente “moram” sobre
as árvores.

Epífita: assim se denomina bo-
tanicamente a sua situação. Em-
bora existam espécies terres-
tres, normalmente as orquídeas
se apresentam longe do chão, es-
tabelecendo uma associação sa-
dia com as árvores, agarrando-
se aos galhos com suas grossas
raízes, sem prejudicar ninguém.
Lá em cima, buscam luz som-
breada e aproveitam-se da água
e dos nutrientes que encontram
nas cascas da parceira, cheias de
materiais em decomposição, en-
riquecidos com a poeira trazida
pelos ventos. Vivem numa boa,
sem atrapalhar ninguém.

As flores de orquídeas encan-
tam a humanidade há milênios.
Surgidas há 84 milhões de anos,
as orquídeas espalharam-se pe-
lo mundo, inexistindo apenas na
Antártida. Dizem que Confúcio,
o grande filósofo oriental, por
elas se interessou, indicando
que foram os chineses os primei-
ros a destacá-las em sua cultura
ornamental. Na Europa, os gre-
gosprimeiro a admiraram, curio-
samente denominando-a orchis,
palavra que significa “testícu-
los”. Supõe-se a estranha deno-
minação pela semelhança de
uma espécie de orquídea, descri-
tana época por Teofrasto de Les-
bos, como ostentando dois pe-
quenos tubérculos subterrâ-
neos. Acabou confundida, sim-
bolicamente, com a virilidade.

Colecionadores e aficionados
sempre zelaram pelas orquídeas
deformaamadora, pouco comer-
cial. Seu cultivo exige estufas
adequadas, nas quais se busca re-
produzir o microclima – umida-
de e luz – das matas onde se es-
condem.Outra razãoé seu restri-
to florescimento, verificado ape-
nas uma vez ao ano. Lindas e ra-
ras,assim sempreforam conside-
radas as orquídeas.

Há muitas décadas, porém, es-
sa históriacomeçou a mudar. Tu-
do se iniciou com a descoberta
do processo de hibridação vege-
tal, por meio do qual se realiza,
em laboratório, o cruzamento
de duas espécies nativas de or-
quídeas, gerando um descenden-
te inusitado. No Brasil, somente
por volta de 1950 a técnica come-
çou a ser pioneiramente aplica-
da por um médico mineiro, o dr

Alberto Carlos Pereira Junior,
de Guaxupé.

Professor de Biologia e apaixo-
nado por essas maravilhosas flo-
res, após anos de tentativas e er-
ros promovendo a germinação
das minúsculas sementinhas
das orquídeas cruzadas no labo-
ratório doméstico, onde aprimo-
rava sua docência em Biologia, a
hibridação ganhou seu lado co-
mercial nos viveiros Rinaldi, des-
tacado floricultor paulista de en-
tão. Quem testemunhou a histó-
ria foi Tonico Pereira, seu filho
jornalista.

Oaprimoramento das varieda-
des ganhou impulso decidido
quando, mais tarde, os pesquisa-
dores descobriram o uso da clo-
nagem na reprodução das plan-
tas. Isso foi fundamental porque
normalmente os híbridos são es-
téreis, ou seja, não se reprodu-
zem sexuadamente. Então, por

meio da clonagem, consegue-se
produzir milhares de idênticos
descendentes da planta escolhi-
da. Elessurgem a partir do meris-
tema, ou gema de crescimento,
aquela bolotinha que se observa
na base dos bulbos das orquí-
deas. Dê uma olhada.

Estima-se que atualmente se
cultivem 100 mil híbridos de or-
quídeas no mundo, inscritos
obrigatoriamente na Royal Hor-
ticultural Society, em Londres.
É para lá que acaba de ser envia-
da a solicitação do registro da
Rhynchosophrocattleya Ruth Car-
doso, uma deslumbrante orquí-
dea desenvolvida pelo desem-
bargador e orquidófilo paulista
Damásio de Jesus.

Com flores amarelas e um pe-
queno detalhe vermelho no labe-
lo,a nova orquídea foi apresenta-
da na inauguração do Orquidário
Ruth Cardoso, situado ali no Par-
queVilla Lobos,nacapital paulis-
ta.Obra dosarquitetos DécioTo-
zzi e André Graziano, o capricha-
do orquidário é único no mundo.

Única e especial também foi
Ruth Vilaça Corrêa Leite, nasci-
da em Araraquara, no interior de
São Paulo, no início da primave-
ra de 1930. O Brasil jamais se es-
quecerá da simpática primeira-
dama que odiava bajulação, pre-
ferindo ostentar sapiência.

Antropóloga, professora uni-
versitária (na USP), sua trajetó-
ria de vida combinou ensino e
pesquisa com liderança na socie-
dade civil. A defesa dos direitos
das mulheres e dos jovens, o for-
talecimento da democracia, a
construção de uma ordem mun-
dial mais justa foram os princi-
pais campos de atuação de Ruth
Cardoso em prol do desenvolvi-
mento e da paz social.

Durante o mandato presiden-

cial de seu marido, Fernando
Henrique Cardoso, Ruth fun-
dou e presidiu o Conselho da Co-
munidade Solidária. A iniciativa
mobilizou parcerias entre ON-
Gs, universidades, empresas e
governos para a construção e a
difusão de programas sociais
inovadores. Contra o clientelis-
mopolítico, a favor da emancipa-
ção humana.

Intelectual famosa,jamais per-
deu o jeito simples de viver. Gos-
tava de cozinhar, adorava quitu-
tes, colecionava vidraria, fazia
amizades, adorava plantas e flo-
res. Ruth Cardoso foi, realmen-
te, exemplar.

Para ela escrevi um singelo
poema, tristemente inspirado
no dia de seu falecimento, quan-
do me ocorreu homenageá-la su-
gerindo ao governo construir o
orquidário que hoje leva seu no-
me, um local de exposição das
mais belas flores que existem.

“Sobre sua lápide repousava
uma enorme flor de cattleya.
Quem ali a colocou para espan-
tar a tristeza da morte sabia de
seu gosto pela vida. Meiga, singe-
la, cultivava o hábito das pessoas
simples do interior. Intelectual,
professora, curtia a existência
com graça e ternura, sempre
acompanhada pelas flores, as or-
quídeas em especial. Era o que
eu mais pensava naquele mo-
mento dolorido: Ruth Cardoso
era uma flor de pessoa.”
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N este semestre,
pela última vez
no governo Lula,
o Brasil assumiu
a coordenação
do Mercosul.

O ministro Celso Amorim,
em recente discurso em Monte-
vidéu,noParlamento do Merco-
sul, reafirmou que a integração
da América do Sul é a priorida-
denúmero um da política exter-
na brasileira e que o fortaleci-
mento do bloco é uma questão
de honra do governo Lula.

Num exercício positivo de
transparência para com a opi-
nião pública nacional, nesse
pronunciamento e em entrevis-
ta recente, Amorim delineou as
intenções brasileiras para a reu-
nião presidencial desta semana
em Foz do Iguaçu. Disse que é
preciso pensar grande e dar um
salto qualitativo, com a aprova-
ção de uma série de medidas
que venham a definir metas pa-
ra avançar na conformação ple-
na da união aduaneira, visando
à criação de um ainda distante
mercado comum.

Foram alinhadas mais de 15
propostas que serão discutidas
pelos presidentes dos quatro
países membros. O amplo pro-
grama repete algumas das pro-
postasapresentadas em dezem-
bro de 2004, quando o governo
brasileiro delineou um ambicio-
so projeto de revitalização do
Mercosul – Objetivo 2006 –,

aprovado dois anos depois co-
mo Programa de Trabalho
2004-2006, com pouco ou ne-
nhum resultado desde então.

Dentre as medidas propostas
pelo governo brasileiro caberia
mencionar, pelo significado pa-
ra a consolidação da união adua-
neira, a discussão das exceções à
Tarifa Externa Comum (TEC) e
a definição de metas para sua eli-
minação gradual, sempre levan-
do em conta as sensibilidades de
todos os sócios. Cabe também
lembrar o apoio à expansão do
comércio de serviços, à negocia-
ção de acordo de garantia de in-
vestimentos, à adaptação dopro-
tocolo de compras governamen-
tais do Mercosul, à necessidade
de ser dado tratamento mais fa-
vorável aos sócios do que aquele
que, isolada ou coletivamente,
está sendo conferidos a tercei-
ros países.

Adicionalmente, há uma am-
pla agenda visando ao aprofun-
damento dos aspectos sociais, a
ser examinada pelo recém-cria-
do Instituto Social do Mercosul,
que começará a funcionar em
breve em Assunção (Paraguai).

As propostas apresentadas
por Amorim são coerentes com
a retórica da prioridade que o
Brasil atribui ao Mercosul, mas,
mesmo aprovadas pelos presi-
dentes na próxima reunião do
conselho, parecem estar fada-
das a ter destino idêntico ao do
programa de 2006. Dificilmente
haverá disposição política para
levá-las adiante, entre outras ra-
zões, porque mudaram as cir-
cunstâncias em que o processo
de integração hoje se desenvol-
ve na América do Sul e no âmbito
do Mercosul.

As realidades políticas e co-
merciais são muito diferentes
das existentes quando da cria-
ção do Mercosul, em 1991. Em
1992, quando exerci a função de
coordenador nacional, o Brasil
fez proposta semelhante para a
execução de uma série de medi-
das no que ficou conhecido co-
mo o cronograma de Las Leñas,
com resultados insuficientes.

As divergências e diferenças
políticas que surgiram com o
aparecimentodo movimento bo-
livariano, liderado por Hugo
Chávez, e, nos últimos anos, a
emergência da China como o pri-
meiro parceiro comercial de
muitos países da região, o Brasil
incluído, tornaram o exercício
denegociação no âmbitodo Mer-
cosul mais difícil e com poucas
chances de sucesso. O bloco per-
deu espaço político para outras
instituições, como a Unasul. A
crescente projeção externa do
Brasil, por outro lado, está tor-

nando o Mercosul e a América
do Sul pequenos para os interes-
ses brasileiros.

Daspropostas anunciadas, tal-
vez a mais discutível seja a intro-
dução na estrutura do Mercosul
de uma figura política que dê um
rosto aogrupo. Essa personalida-
de, na visão do governo brasilei-
ro, deveria ter funções substanti-
vas, com atribuições para pro-
por iniciativas sobre matérias re-
lacionadas ao processo de inte-
gração e para articular consen-
sos entre os Estados sobre te-
mas relevantes para o bloco.

Do ponto de vista brasileiro, a
propostade criarumafigura polí-
tica como presidente do Merco-
sul ou seu secretário-geral deve-
ria ser mais bem examinada, por
ser claramente inconveniente.
Não convém ao Brasil, no atual
estágio de integração do bloco,
cogitar da criação de uma instân-
ciacompoder deiniciativa. Ame-
nosque ocargo esteja sendo pen-
sado para o presidente Lula ou
para o ministro Celso Amorim,
para atender a interesses políti-
cos de curto prazo, o que parece
pouco provável. Só em pensar
que o cargo possa ser preenchido
porpersonalidadesdeoutrospaí-
ses membros ou que essa figura
possa ser um político venezuela-
no, depois de completado o pro-
cesso de adesão de Hugo Chávez
ao Mercosul, podemos avaliar o
potencial de risco para o Brasil.
Como as decisões continuarão a
ser tomadas por consenso, não
se prevendo nem a discussão e
muito menos a instituição do vo-
to ponderado, a tendência será o
Brasil ficar isolado nas matérias
de real importância para nós.

Penso que o processo de inte-
gração regional e sua negociação
no âmbito do Mercosul têm de
ser revistos à luz das transforma-
ções que estão ocorrendo com
grande impacto na região. Do
ponto de vista do Brasil, o que
nos interessa agora é ampliar os
acordos comerciais e abrir corre-
dores de exportação no Pacífico
para as exportações brasileiras
serem mais competitivas no
mercado asiático, em particular
no chinês. O comércio intra-
Mercosul e intrarregional conti-
nuará a crescer com ou sem o
bloco. O Mercosul político e so-
cial terá mais visibilidade do que
o comercial. A integração física
não apresenta controvérsias
nem disputas e poderá avançar
com mais rapidez.

O futuro governo poderá con-
tinuar a apontar o Mercosul co-
mo prioridade máxima na retóri-
ca oficial. Na prática, porém, se o
Brasil realmente se interessar,
os resultados concretos virão da
integração física.
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de pessoa

GOVERNO DILMA
A nau ministerial

Não me interessa saber quem in-
dica os nomes do próximo gover-
no, mas gostaria de entender se a
proposta deles é a de formar um
Ministério ou montar um elenco
para refilmar Frederico Fellini.
Só sei que, dia após dia, uma no-
va personagem, mais bizarra que
a da véspera, vai engatando nesse
trenzinho e o PT, Lula à frente,
segue sua nau.
STANISLAW CORDEIRO
ratles2@hotmail.com
São Paulo

IMPOSTO DE RENDA
Maldade

Esse congelamento da tabela do
Imposto de Renda em 2011 é
uma última maldade que o gover-
no Lula quer fazer antes de de-
sencarnar. Talvez para se vingar

da classe média, que preteriu sua
candidata na última eleição.
Com a inflação sendo repassada
aos salários, isso vai tirar um
monte de gente da isenção, além
de promover a mudança de faixa
de outro tanto. Merecia ser ques-
tionado na Justiça, por ser injus-
to e ilegal.
RONALDO GOMES FERRAZ
ronferraz@globo.com
Rio de Janeiro

Reajuste dos descontos

Quando é para arrecadar (tungar
o bolso do contribuinte, pessoa fí-
sica ou jurídica), os órgãos da Re-
ceita Federal têm uma agilidade
fora do comum. Mas sobre o rea-
juste dos descontos ninguém fala
nada, e a classe média cada vez
mais vai afundando para a catego-
ria dos pobres.
WALTER SIMÕES
waltersimoesdx@hotmail.com
Santos

CONTROLE ESTATAL
Contradições

O Estado de domingo nos brin-
dou com dois artigos – Papel sem
pé não corre, de Gaudêncio Tor-
quato, e Riscos das atividades eco-
nômicas online, de Oliver Fonta-
na (A2) – que nos permitem no-
tar certa dissonância em relação
comparativa do conteúdo de am-
bos. Gaudêncio constata que o
desenvolvimento do País não se
dá de maneira célere porque o
Brasil de ontem não deixa. A pre-
cariedade do serviço público e as
deficiências dos fatores humanos
colaboram para o atraso, até com
a contenção do PIB. Propõe um
programa de capacitação dos qua-
dros, ao lado de redução da buro-
cracia, a exemplo de outros paí-
ses. Já Oliver preconiza um con-
trole legal sobre a internet (que
se vem expandindo e progredin-
do de modo exemplar), pelo po-
der público, o que, na sua opi-

nião, já se faz tarde. O controle es-
tatal estrito por meio de leis e re-
gulamentos seria essencial para
proteger e dar segurança ao cida-
dão. Eu me surpreendo com es-
sas visões opostas da realidade
brasileira desses brilhantes articu-
listas, mas tendo a acreditar que
devemos retirar, e não promover
controles puramente formais,
principalmente nas atividades
que comprovadamente vêm fun-
cionando muito bem sem eles.
ADEMIR VALEZI
valezi@uol.com.br
São Paulo

Stecks e tomadas

Parabéns a Denis Rosenfield pelo
artigo Liberdade e doença (6/12,
A2). Estes dias passei grave cons-
trangimento ao comprar, com re-
ceita, Amoxicilin para preparo
pré-cirúrgico. Tive de fornecer to-
dos os meus dados, assinar um
documento em que garantia o

uso pessoal do medicamento e
sua não devolução(?). Na receita
havia também Decadron e Ali-
vium (que já possuía). “Ou com-
pra agora, ou não compra mais.”
Que terror! Que documento é es-
se? E se eu não estivesse presen-
te, por dificuldade? O mesmo ter-
ror está ocorrendo com as novas
tomadas brasileiras. É sério, a
bomba vai estourar logo. Todo
ano, nesta época, reformo o meu
estúdio de gravação. São mais de
30 aparelhos com tomadas de to-
dos os tipos. “Está proibido! Só
com a tomada brasileira” – o japo-
nês que por anos me atendeu es-
tá proibido por lei de vender to-
madas e stecks nos formatos (an-
tes e internacionalmente)
usuais. Pergunto: é lei? Deveria
ser norma. Não há no mercado
stecks com a nova tomada e tal
modificação custará um salário
de deputado, pois grande parte
dos equipamentos usa fontes ex-
clusivas e blindadas. Estão lou-
cos, e o povo (hoje propriedade

exclusiva) que se dane.
MARCOS FICARELLI
ficareli@terra.com.br
São Paulo

CUMPRIMENTOS
Caboré e credibilidade

Como presidente da Associação
das Empresas de Loteamento e
Desenvolvimento Urbano (Ae-
lo), cumprimento o Estado pela
conquista do Prêmio Caboré e pe-
la eleição desse jornal como o de
maior credibilidade na mídia bra-
sileira. Com mais de um século
de tradição democrática, o Esta-
do é um patrimônio do País.
FLAVIO AMARY
presidente@aelo.com.br
São Paulo

Humberto Werneck

Além dos outros motivos, tantos,
tenho agora mais um para abrir,
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Processo de integração
tem de ser revisto à luz
das transformações com
grande impacto na região

Nossa primeira-dama
inesquecível, Ruth
Cardoso jamais perdeu
o jeito simples de viver
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