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SINAIS PARTICULARES

A recente alta dos
preços dos produ-
tos agrícolas e dos
alimentos nova-
mente desperta si-
nais alarmistas no

Brasil e no mundo: temores de
pressões inflacionárias, amea-
ças de desabastecimento e agra-
vamento do problema da fome
em algumas regiões do planeta.
Na esteira da alta vêm as revol-
tas de consumidores e o risco de
queda de governos, com desta-
que para os recentes levantes no
mundo árabe, que é notório im-
portador líquido de alimentos.
De fato,seolharmos para aHistó-
ria, não faltam exemplos de con-
flitos e guerras causados pela fal-
ta de commodities agropecuá-
rias, energéticas e minerais.

É, todavia, também verdade
que o problema da fome no sécu-
lo 20 esteve e está muito mais
relacionado com a falta de renda
do que com a disponibilidade
globalde alimentos. A imensa in-
jeção de tecnologia como melho-
ramento genético, a introdução
de insumos modernos, a mecani-
zação, a biotecnologia, o manejo
das lavouras, a integração das ca-
deias produtivas, a melhoria nos
transportes e da armazenagem e
aglobalização dos mercados per-
mitiram que a produção de ali-
mentos explodisse e juntamen-
te com ela a população mundial,
permitindo ao mesmo tempo
um forte crescimento do nível
de urbanização e darenda per ca-
pita nas principais economias
emergentes.

Nas últimas quatro décadas, o
Brasil tornou-se o terceiro
maior exportador mundial de
produtos do agronegócio e refe-
rência notável de competitivida-
de na área tropical do planeta,
com uma pauta cada vez mais di-
versificada, gerada por sistemas
eficientes de produção de ali-
mentos, bebidas, fibras, rações e
agroenergia. Um setor que ex-
porta hoje US$ 76 bilhões, gera
16 milhões de empregos apenas
no campo, interioriza o desen-
volvimento e incorpora alta tec-
nologia, tendo se tornado bench-
mark global em diversas cadeias
produtivas.

Mas, ainda assim, nos últimos
anos temos assistido a recorren-
tes problemas de oferta em im-
portantes regiões agrícolas do
planeta em razão de inundações,
chuvas excessivas, secas, doen-
ças e outros fatores inerentes ao
sistema. Os estoques dos princi-
pais grãos encontram-se no ní-
vel mais baixo dos últimos 30
anos e muitos especialistas já
preconizam que caminhamos
para uma década com déficits es-
truturais de oferta no mundo.

O primeiro impacto da alta

dos preços agrícolas são as análi-
ses precipitadas e as recomenda-
ções equivocadas de políticas.
Tal é o caso da carta do presiden-
te da França, Nicolas Sarkozy,
que propõe a velha e fracassada
receita da formação de estoques
reguladores e controles de pre-
ços pelos governos centrais. Não
é de espantar que a proposta de
controlar a oferta, em vez de ex-
pandi-la, venha exatamente de
umpaíscampeãoemgerardistor-
ções nos mercados agrícolas
mundiais.Oclássicoprotecionis-
mo da Política Agrícola Comum
da União Europeia tem profun-
das raízes francesas. No acesso
aos mercados, são tarifas altíssi-
masecotasdeimportaçãoaplica-
dascirurgicamentesobreascom-
moditiesmais importantes,esca-
ladas tarifárias que protegem
contra a importação de produtos
de maior valor adicionado e toda

sorte de barreiras não tarifárias.
Na produção e na exportação,
sãosubsídios altamentedistorci-
vos que deterioram a concorrên-
cia mundial. A solução para am-
pliar a oferta mundial e reduzir o
preço das commoditiesagrícolas
não é mais intervenção governa-
mental no mundo, mas sim me-
nos distorções, com a redução
das tarifas, cotas, subsídios e ou-
tras proteções que impedem que
a plena expressão das vantagens
comparativas se manifeste.

Internamente, é hora de refle-
tirsobreaimensaresponsabilida-
de que esta nova crise global re-
presenta para a agricultura brasi-
leira. O Brasil é o país mais bem
posicionado do planeta para dar
um salto de produção nas ca-
deias produtivas da agricultura
comrentabilidade e sustentabili-
dade. Mas esse setor tem sido al-
tamente prejudicado pela valori-
zação do câmbio, pelos gargalos
da infraestrutura, pelas deficiên-
cias da defesa sanitária, por um
conflito cada vez mais insano en-
tre desenvolvimento agrícola e
conservaçãoambiental,semcon-
tar os inaceitáveis conflitos agrá-
rios e as restrições aos investi-
mentosnaampliaçãodaáreaagrí-
colabrasileira. Naquestão doCó-
digo Florestal, por exemplo, cor-
remos o risco de ver imensas
áreas produtivas sendo compul-
soriamente transformadas em
florestas, ao mesmo tempo que
continuamos permitindo o des-
matamento de imensas áreas de
florestas com baixa aptidão agrí-
cola. Isso porque depois de 500
anos ainda não fizemos um sim-
ples zoneamento capaz de apon-
tar onde deve ficar a agricultura e
onde devem ficar as florestas.

Éhoradeconstituirumaverda-
deira força-tarefa público-priva-

da para atuar organizadamente
ante o desequilibro de oferta que
se desenha no mundo. Em vez de
taxar, incentivar. Em vez de con-
trolar a oferta e a demanda, ex-
pandir a produtividade. Fazer
comqueaeficiênciajáobtidaden-
tro das propriedades rurais che-
gue às estradas, ferrovias, hidro-
vias e aos portos. Equilibrar de-
senvolvimento agrícola e conser-
vaçãoambiental,modernizarale-
gislação trabalhista no campo,
ampliar os investimentos nacio-
naiseestrangeiros,aumentarara-
cionalidade efortalecer as nossas
instituições. Este é certamente
umimportantedesafioparaono-
vo governo, com repercussões
não apenas para o Brasil, mas pa-
ra o planeta, já que até 2050 será
necessário aumentar em 70% a
produção agrícola mundial.

Confúcio, o famoso sábio chi-
nês, dizia que, “apesar das mui-
tas conquistas da humanidade,
devemos a nossa existência aos
primeiros 20 centímetros de so-
lo e ao fato de chover”. É verda-
de! Mas, além da água das chuvas
e dos minerais do solo, a civiliza-
ção moderna, globalizada, urba-
na, consumista e hiperconecta-
da só existe porque o homem de-
senvolveu tecnologias agrope-
cuárias que trouxeram imensos
ganhos de eficiência e importan-
tes quedas nos preços reais dos
alimentos.Esteéomomentocer-
to e o país certo para avançar
com firmeza nessa equação.
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Duranteacampa-
nha presiden-
cialtergiversou-
se ao afirmar
que o governo
José Serra teria

acabado com programas como
o Escola da Família, criado na
gestão anterior, do governador
Geraldo Alckmin. De quando
em quando a polêmica reapare-
ce. A afirmação briga com os fa-
tos. Ao contrário, a boa prática
da gestão pública justifica ple-
namente o ajuste feito no pro-
grama na gestão anterior.

O Programa Escola da Famí-
lia consiste em abrir as escolas
nos fins de semana para ativida-
des da comunidade (esporte,
cultura e capacitação). Nessas
ocasiões, alunos universitários
servem como monitores, rece-
bendo uma bolsa equivalente
ao valor da mensalidade da sua
faculdade. Trata-se de um bom
programa, que é importante pa-
ra as escolas situadas em comu-
nidades carentes, onde são pou-
casas oportunidades de ativida-
des nos fins de semana.

Na sua concepção original to-
das as 5.300 escolas da rede de-
veriam ser incluídas. Em 2007
uma avaliação constatou que
em muitas escolas – especial-
mente as de áreas de classe mé-
dia e alta – o programa não tinha
o impacto esperado, pois as co-
munidades não compareciam.
Constatou-se,portanto,aneces-

sidadedoajuste, porqueosmoni-
tores recebiam a bolsa sem que
houvesse atividades nas escolas
onde deveriam atuar.

O programa passou a abranger
apenas as escolas onde havia de-
manda. No ano passado havia
2.341escolasdaredeestadualpar-
ticipantes. O número de monito-
res do programa naquele ano foi
de 23.054, cerca de 60% do pico
de2006.Onúmeromédiodemo-
nitores por escola aumentou de
7,8para 10,7.Em2006, cadaesco-
la aberta no fim de semana aten-
dia, por ano, 1.200 membros da
comunidade; no ano passado es-
se número passou a 2.100. Além
disso, qualquer escola pode pas-
sar(ouvoltar)aintegrar oprogra-
ma mediante solicitação do seu
diretor. Em termos qualitativos
pode-se dizer, portanto, que o
programa foi aperfeiçoado –
nem reduzido nem eliminado.

Processo semelhante ocorreu
com as Escolas de Tempo Inte-
gral, instituídas no final de 2005
com a meta de abranger 500 uni-
dades. Inicialmente foram sele-
cionadas escolas onde havia con-
dições de espaços ociosos para
permitir as atividades no contra-
turno. No ano passado havia 320
escolas em tempo integral, onde
estudavam mais de 83 mil alunos.
Adiminuiçãodonúmeroseexpli-
ca por três razões: municipaliza-
ção de várias escolas que eram de
tempointegral;atendimentoàde-
manda do ensino de nove anos; e
solicitação expressa da comuni-
dade escolar – especialmente
pais–,dadaanecessidadedeman-
terosfilhosematividadesfamilia-
res,situaçãomuitocomumempe-
quenos municípios e escolas ru-
rais.Nesteúltimocasoestãotam-
bém as que atendem à população
de classe média e de cidades do
interior onde há oportunidades
paraatividadesdeesporteecultu-
ra em entidades especializadas.

Nos últimos quatro anos colo-
cou-se ênfase nos processos de
ensino e aprendizagem. O currí-
culo para todas as séries do ensi-
no foi o eixo unificador da políti-
caeducacionaldo governo.OSis-
tema de Avaliação Educacional
de São Paulo (Saresp), criado na
gestão do governador Mário Co-
vas,foiaperfeiçoadometodologi-
camenteapartirde2007parator-
ná-lo comparável no tempo e
compatível com a metodologia
das avaliações nacionais e inter-
nacionais. Os resultados dessa
avaliação, juntamente com os da-
dos do fluxo escolar, definem o
Índice de Desenvolvimento da
EducaçãodoEstado deSãoPaulo
(Idesp) e metas concretas a se-
rem alcançadas até 2030, desdo-
bradasemmetas anuaisdeevolu-

çãoparacadasegmentodaeduca-
ção básica em cada escola.

O sistema de bônus foi criado
ainda no governo Covas, com o
objetivo inicial de premiar a assi-
duidade dos professores. Em
2007 o programa passou a pre-
miar as equipes escolares pelo re-
sultado do processo ensino e
aprendizagem medido pelo
Idesp de cada segmento e de cada
escola. Trata-se de uma nova ten-
dêncianomundo,quevemsendo
praticada em alguns países e co-
piada por outros Estados a partir
da experiência de São Paulo, mas
em nenhum caso num sistema
tão vasto quanto o deste Estado.

Outro eixo da política educa-
cional foi a definição de um novo
marco legal e institucional para
as carreiras do magistério, tendo
como base a realização de exa-
mes/concursosecursosdeforma-
ção continuada para os professo-
res, todos referenciados no currí-
culo do Estado de São Paulo.

Os resultados do conjunto de
políticas foram muito positivos,
segundo as avaliações da própria
secretaria, do Ministério da Edu-
cação (MEC), e as internacio-
naisconduzidaspela OCDE e pe-
lo Banco Mundial, o que reco-
menda que sejam mantidas no
próximoquatriênio, com osajus-
tes necessários. Por exemplo, já
estava identificada desde o ano
passado a necessidade de redefi-
nição dos ciclos de aprendiza-
gem em função da adoção do sis-
temadenove anosdo ensinofun-
damental.Da mesmaforma,éne-
cessário promover a ampliação
dos programas já existentes de
recuperação de aprendizagem.

Por outro lado, é preciso con-
templar a ampliação da atenção
integral aos alunos da rede esta-
dual, como foi compromisso de
campanha do governador Alck-
min. O tempo integral poderia
seroferecidopormeiodetrêsmo-
dalidades: ampliação do número
deescolasdetempointegral;cria-
ção de escolas-polo para ativida-
des no contraturno para alunos
de outras unidades próximas; e
atividades extracurriculares para
alunos da rede estadual (“aluno
em tempo integral”), ampliando
o programa iniciado no governo
anterior na área de idiomas.

Aperfeiçoar os programas que
provam ser eficazes é dever de
qualquer administrador públi-
co, independentemente de iden-
tidade partidária entre sucedido
e sucessor. Um grande exemplo
disso foi o que ocorreu na área
da educação na gestão Serra em
relação a seus antecessores e
que temos a certeza virá tam-
bém a se realizar neste novo go-
verno, como, aliás, já foi explici-
tamente assegurado pelo gover-
nador Alckmin.
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DO MEC EM SÃO PAULO

Rumo na
educação
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MARCOS
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Alta dos preços agrícolas,
ameaça ou oportunidade?

SALÁRIO MÍNIMO
Metamorfose

Como dizem os especialistas na
área, em política tudo é possível.
Quem diria que o fervoroso sindi-
calista de antanho Luiz Inácio Lu-
la da Silva chamaria os atuais
membros dos sindicatos de
“oportunistas” por defenderem
um valor acima de R$ 545 para o
salário mínimo?! Uma crítica im-
pensável de um ex-líder sindical,
crítico feroz das iniciativas de go-
vernos passados. Para proteger a
sua pupila, hoje exercendo a Pre-
sidência da República, as asserti-
vas do destemido contestador de
outrora se voltam agora contra
os sindicatos. Essa nova atitude
de Lula mais uma vez nos ensina
que a política tem mesmo o po-
der de transformar a mente das
pessoas. Mas, segundo os dita-
mes de Maquiavel, sempre por
pura conveniência.
FRANCISCO ZARDETTO

fzardetto@uol.com.br
São Paulo

Sindicallistas & sindicalistas

O ex-presidente Lulla chamou
os líderes sindicais de “oportunis-
tas” por exigirem salário mínimo
acima dos R$ 545 oferecidos pelo
governo. Voltando no tempo, es-
pecificamente para a década de
1970, em São Bernardo do Cam-
po, o metalúrgico Lulla iniciava a
sua carreira pública promovendo
greves e exigindo melhores salá-
rios para os trabalhadores da in-
dústria automobilística. Como se
vê, não há grandes diferenças en-
tre essas duas situações, a inter-
pretação está relacionada confor-
me o lado em que se coloca, em
ambos os casos se constata que
todo sindicalista é um oportunis-
ta, está em seu DNA.
JOSÉ CARLOS DEGASPARE
degaspare@uol.com.br
São Paulo

INFLAÇÃO
A conta apareceu

Nem tudo são flores. Inflação de
0,83% em janeiro. A maior dos úl-
timos anos. O anterior presiden-
te lambuzou-se no mel e refeste-
lou-se no banquete dos gastos de
seu interesse. Mas a conta preci-
sa ser paga, para não pesar nas
costas dos trabalhadores, porque
o imposto da inflação dói no lom-
bo de quem produz. E, então, pa-
ra que a conta seja paga, a atual
presidente precisará cortar gas-
tos e fazer a magia difícil de impe-
dir que ocorra pirataria nas ver-
bas orçamentárias, em que os in-
tegrantes da “base aliada e não
amiga” estão de olho e desejosos
de partilha, para suas finalidades,
nobres e não nobres. Doravante
é que vamos verificar se temos à
frente do País uma “dama de fer-
ro” ou uma comandada do “Luli-
nha paz e amor”...
JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

carneiro@claretianas.com.br
Rio Claro

COMÉRCIO EXTERNO
Apoio contra os chineses

Será que agora o “novo” Itama-
raty, nas mãos de um verdadeiro
“patriota”, vai reconhecer, sem
ranços ideológicos, que a adesão
à Alca poderia ter sido um negó-
cio da China?
SERGIO S. DE OLIVEIRA
ssoliveiramsm@hotmail.com
Monte Santo de Minas (MG)

Assimetrias

Fez muito bem o nosso ministro
da Fazenda, Guido Mantega, em
reclamar a Tim Geithner da exis-
tência do déficit de US$ 7 bilhões
e fumaça nas nossas relações co-
merciais com os EUA. Num mun-
do justo, todos os países devem
apresentar simultaneamente su-

perávit comercial...!
ALEXANDRU SOLOMON
alex101243@gmail.com
São Paulo

CORREIOS
Eficiência

Causou-nos estranheza a expres-
são de Everardo Maciel, no artigo
Ministério da Eficiência e Desburo-
cratização (7/2, B2), de que os
Correios estariam em “estado de
terra arrasada”, pois a empresa,
em que pesem dificuldades natu-
rais de percurso, continua entre-
gando, todos os dias, mais de 35
milhões de objetos em aproxima-
damente 45 milhões de domicí-
lios e estabelecimentos comer-
ciais e suas mais de 12 mil agên-
cias cumprem com diligência o
seu papel de atender milhões de
brasileiros em todos os 5.565 mu-
nicípios existentes no País.
FAUSTO WEILER, analista, Depar-
tamento de Relacionamento Insti-

tucional dos Correios
fausto@correios.com.br
Brasília

CIDADE DO SAMBA
Incêndio

R$ 20 milhões arriscados sem se-
guro, isso é típico da temeridade
brasileira. Galpões com material
inflamável, solvente, tinta e con-
gêneres, umbilicalmente ligados
na Cidade do Samba, no Rio de
Janeiro, sem nenhum distancia-
mento entre eles, permitiam ao
homem médio prever a deplorá-
vel ocorrência. A informalidade e
a improvisação caracterizam o
maior e melhor carnaval do mun-
do, o que não é exceção neste
país, que, se já deixou de ser pou-
co sério, seguramente não prima
pelo profissionalismo em diver-
sos campos de suas atividades.
AMADEU R. GARRIDO DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo
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GILDA FIGUEIREDO
PORTUGAL GOUVÊA

Quarta-feira de cinzas

LEO MARTINS

Foram muito positivos
os resultados das
políticas adotadas nos
últimos anos no Estado

É hora de constituir uma
força-tarefa para
enfrentar o desequilíbrio
de oferta no mundo
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