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SINAIS PARTICULARES

A agricultura brasi-
leira vai bem. O
Brasil é hoje um
dos principais ato-
res mundiais na
produção de soja,

milho, café, etanol, carne bovi-
na, algodão e frutas. Até vinho e
espumantes são produzidos eex-
portados. Os agricultores fazem
seu papel, mesmo com condi-
ções adversas nos transportes
para escoamento da produção,
com esparsos e caros financia-
mentos e sem uma sustentável
política de seguro agrícola para
cobrir os prejuízos das intercor-
rências do clima.

Ao mesmo tempo, questiona-
mentos ambientais trazem preo-
cupação e intranquilidade em ra-
zão da insegurança na definição
do marco regulatório ambiental
da agricultura brasileira. Qual a
regra sobre reserva legal (RL) e
área de preservação ambiental a
ser observada? A legislação será
novamente alterada? Quem não
observou a lei terá anistia? Quem
seguiu a norma e se enquadrou
será prestigiado? São dúvidas e
mais dúvidas nessa questão.

A atual legislação, consolida-
da no Código Florestal de 1965, é
ultrapassada e desvinculada da
realidade econômica do setor
produtivo primário, mesmo já
tendo sido alterada várias vezes
nos últimos anos. Determina a
instalação e conversação de uma
RL em cada propriedade rural,
independentemente do seu ta-
manho, com área equivalente a
20% de sua extensão no Centro
Sul do País, destacada no docu-
mento imobiliário e informada
ao órgão ambiental do seu Esta-
do. A essa RL se somam as áreas
de proteção permanente
(APPs), como matas à beira de
rios e nascentes, em encostas e
topos de morros, por exemplo.

Os pequenos e médios pro-
prietários rurais são castigados
porum excessivorigor burocráti-
co dos órgãos ambientais e sub-
metem-se a restrições despro-
porcionais àdimensão da sua gle-
ba, muitas vezes sendo obriga-
dos a recuperar e deixar inertes
áreas destinadas no passado à
produção agrícola.

Mesmo assim, não parece que
o sistema seja eficiente para a
preservação e conservação am-
biental dobioma. Criam-se“pílu-
las” de preservação, isto é, áreas
nativas desvinculadas umas das
outras, sem integração, cada
uma situada numa diferente pro-
priedade rural. Não vejo como
esse sistema de “pílulas” possa
atender ao elemento ambiental
da função social da propriedade,
princípio e norma previstos na
Constituição da República.

A preservação ambiental alia-

da a uma produção agropecuária
sustentável é o desejo de todos
osque queremo desenvolvimen-
todo País. Deoutro lado,éinacei-
tável a visão preconceituosa e ra-
dical para com os produtores ru-
rais, em especial os pequenos e
médios, que não tinham o con-
ceito do ilícito ao explorarem
economicamente as áreas hoje
consideradas como RL e APP.

Não preservar a RL ou as APPs
pode caracterizar crime, justifi-
car a abertura de inquérito poli-
cial e ação penal. No interior de
São Paulo, onde vivi e trabalhei
por vários anos, constantemen-
te a polícia e o Ministério Públi-
co intimam agricultores a se ma-
nifestarem sobre a preservação
da RL e das APPs, em total falta
de sintonia com a realidade eco-
nômica do setor produtivo pri-
mário.Há uma indevida crimina-
lização dos agricultores brasilei-

ros, que durante anos explora-
ram suas terras trazendo empre-
go e progresso ao País, sem nun-
ca terem sido informados sobre
a ilicitude do fato.

O governo e o Parlamento bra-
sileiros podem dar tranquilida-
de ao setor agrário, ou melhor,
podem definir o marco regulató-
rio ambiental da agricultura
com bom senso, harmonizando
os interesses do setor produtivo
primário com a desejada preser-
vação ambiental. Essa definição
trará um ambiente econômico
estável para propiciar investi-
mentos, elevação da produtivi-
dade, produção de riqueza e de-
senvolvimento para todos e para
o País. Para que isso ocorra sugi-
ro duas providências.

Primeiro, devem ser aprova-
das as alterações do Código Flo-
restalconformeo relatóriodode-
putado Aldo Rebelo, já aprovado
em agosto de 2010 na Comissão
Especial.Entre as mudançaspro-
postas, vejo como fundamental
para os pequenos agricultores a
aprovação da dispensa da consti-
tuição de RL em áreas considera-
das pequenas propriedades ru-
rais, com até 4 módulos fiscais, o
que significa aisenção de RL para
propriedade com até aproxima-
damente 80 hectares no Estado
de São Paulo. Também é impor-
tante a alteração do código para
considerar incluídas na área de
RL as APPs, como as matas cilia-
res e de encostas. Em alguns ca-
sos, somando ambas, chega-se a
50% e até 70% da área do imóvel
comodestinadaàpreservaçãoto-
tal. As alterações mencionadas
terminariam com a exigência de
criação das mencionadas “pílu-
las” de preservação ambiental.

Não faz sentido desviar da ge-
ração de empregos e riqueza as

terras férteis do interior de São
Paulo, hoje produtivas e consoli-
dadascomo áreasde intensa pro-
dução agrícola. Levá-las à inércia
emnomedapreservaçãoambien-
tal, criando-se “pílulas de preser-
vação”, é um contrassenso, um
atentado à inteligência.

Em segundo lugar, as ações go-
vernamentais deincentivo à agri-
culturae de preservação ambien-
tal do meio rural deveriam ser
centralizadas num novo e único
órgão, uma Agência Nacional de
Política Agrária, autarquia fede-
ral aser criadaa partir da estrutu-
ra dos Ministérios da Agricultu-
ra e do Desenvolvimento Agrá-
ria e de órgãos como o Incra e o
Ibama. Uma estrutura de fiscali-
zação, normatização e regulação
nos moldes das outras agências
traria eficiência para estabele-
cer um novo marco regulatório
ambiental do setor rural brasilei-
ro. Há bons técnicos nos órgãos
federais e estaduais de promo-
ção da política agrária e da políti-
ca ambiental.Mas carecem de es-
trutura adequada e de uma legis-
lação orgânica e sensata com vis-
ta à promoção da preservação
ambiental nas propriedades ru-
rais, valor importante e necessá-
rio, aliado ao aprimoramento da
produção agropecuária, que
abastece as cidades de alimen-
tos e matéria-prima de origem
vegetal ou animal.
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E stiverecentemen-
te na Índia, pela
terceira vez. A
obra Contrastes e
Confrontos, do
sempre atual Eu-

clides da Cunha, veio-meà men-
te. O país, que ingressou há al-
guns anos no fechado clube nu-
clear, planeja lançar um fogue-
te à Lua em breve e tem uma
dezena de centros de excelên-
cia – os Indian Institutes of
Technology, moldados a partir
do norte-americano Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) –, convive com uma das
maiores concentrações de ren-
da do globo e com níveis de po-
breza aterradores.

Com mais de 1,2 bilhão de ha-
bitantes, a Índia representa
17,5% da população mundial –
ante 19,4% da China. Tendo
uma taxa de natalidade mais al-
ta, em poucos anos a Índia se
tornará o país mais populoso
do planeta. De acordo com da-
dos oficiais, 1% da população in-
diana é de milionários e bilioná-
rios (55 em 2010, segundo a re-
vista Forbes); 10% integra a clas-
se média alta e outros 13%, a
classe média baixa. Os restan-
tes 960 milhões, ou 77% dessa
população, vivem abaixo do ní-
vel de pobreza, com poucas
chances de inclusão na econo-
mia de mercado.

Segundo o primeiro-minis-
tro da Índia, Manmohan Singh,

os 77% da população que vivem
com menos de R$ 1 (20 rupias)
por dia são chamados de pobres
e vulneráveis; 88% desse grupo é
formado por castas e tribos; 85%
são muçulmanos; a maior parte
é analfabeta e sofre de desnutri-
ção. Eles emergem como uma es-
pécie de coalizão dos discrimina-
dos socialmente e economica-
mente abandonados.

O sistema de castas, abolido
formalmente pela Constituição
indiana, e o hinduísmo, uma es-
pécie de união de crenças com
estilo de vida, são em grande par-
te responsáveis pela aceitação
dessa situação e pelo conformis-
mo dos mais pobres. Essa reali-
dade não impede, em casos isola-
dos, contudo, a ascensão social e
mesmo política, como ocorre no
Estado de Kerala, onde uma mu-
lher vinda da classe mais pobre e
membro do Partido Comunista

governa há mais de 20 anos.
Durante as minhas duas sema-

nas entre Goa, Rajastão e a capi-
tal, Nova Délhi, dois assuntos se
mantiveram prioritariamente
na mídia: inflação e corrupção.

A economia cresce à taxa de
cerca de 10% e a inflação, medi-
da pelo índice de preços ao con-
sumidor, chegou a 8,5%, puxada
pela alta dos preços dos alimen-
tos. O governo, preocupado
com a erosão da renda dos mais
pobres e com a repercussão polí-
tica do aumento dos sinais infla-
cionários, estava tomando medi-
daspara reduzi-la a7% nos próxi-
mos meses.

No quesito corrupção, chama-
do de “temporada de fraudes”,
discutiam-se os bilhões desvia-
dos pelo funcionário responsá-
vel pela organização dos Jogos
da Comunidade Britânica, em
Nova Délhi; a perda de US$ 40
bilhões na venda de concessões
detelecomunicações; e o desapa-
recimento de mais US$ 40 bi-
lhões no Estado de Uttar Pra-
desh destinados a programas
subsidiados de alimentos e com-
bustível para os pobres. Publi-
cou-se que 75% dos parlamenta-
res e membros das Assembleias
Legislativas têm registros crimi-
nais ou estão sendo investiga-
dos, pelo equivalente à nossa Po-
lícia Federal, por delitos que vão
desde desvio de recursos públi-
cos a assassinatos.

O governo da Índia começou a
adotar medidas concretas con-
tra políticos poderosos. Um mi-
nistro de Estado foi demitido e
outro, que dirigia a organização
dos jogos, foi preso, juntamente
com o ministro das Comunica-
ções, responsável pela concor-
rência na sua área de atuação. As
licitaçõesonline estão sendo am-

pliadas e um projeto de lei que
reforma o processo de compras
governamentais está sendo dis-
cutido.A situação despertou tan-
ta reação na opinião pública que
o primeiro-ministro Singh, que
raramente concede entrevistas,
se sentiu obrigado a ir à televisão
responder a perguntas de jorna-
listas sobre os escândalos e so-
bre as providências que o gover-
no estava tomando. No meio da
entrevista,a que assisti, o primei-
ro-ministro candidamente ob-
servou que seu partido não tinha
maioria no Congresso e, como
se tratava de um governo de coa-
lizão, teria de atuar com cautela
para punir os culpados. Do con-
trário, teria de convocar eleições
a cada seis meses...

O debate público sobre a cres-
cente onda de escândalos adiou
as decisões já tomadas pelo go-
verno a respeito das reformas es-
truturais e paralisou o Parlamen-
to, pela ação da oposição, que de-
sejava uma comissão de inquéri-
to para apurar as fraudes.

A discussão sobre as priorida-
des do governo e do Congresso –
sem que haja acordo político pa-
ra aprovação – inclui também as
reformas política, tributária, da
previdência social e trabalhista.
Para os próximos cinco anos o
governo já anunciou ambicioso
plano de investimento, de mais
de US$ 1 trilhão, destinado a me-
lhorar as condições precárias da
infraestrutura nas estradas, nas
ferrovias, nos portos, além de bi-
lhões adicionais para o reequipa-
mento das Forças Armadas e o
bem-estar social. Tudo isso, co-
mentava-se, virá a aumentar as
oportunidades de corrupção e
de escândalos.

Nós, aqui, no Brasil, que não
estamos acostumados com es-
ses problemas, estranhamos...

Depois de conhecer mais de
perto a situação social da esma-
gadora maioria da população da
Índia, ficou reforçada minha
convicção de que o Brasil só não
resolverá a situação de miséria
em que se encontram ainda cer-
ca de 16 milhões de concidadãos
senão quiser. Conhecidas as difi-
culdades dos governos da Chi-
na, da Índia e da Rússia para au-
mentar a inclusão social, o Brasil
apresenta um quadro, embora
ainda doloroso, administrável.
Comparando a qualidade dos
centros de excelência e de algu-
mas universidades da Índia com
o nosso cenário universitário, re-
fletido nos lamentáveis resulta-
dos para o Brasil em recente pes-
quisa, também ficou reforçada
minha certeza de que a reserva
de mercado universitário brasi-
leiro tem de ser quebrada para
permitir, como na maioria dos
países, a competição intelectual
com estrangeiros qualificados.
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A necessária reforma
do Código Florestal

DÍVIDAS PERDOADAS
E quem paga a ‘festa’?

Já que os rombos do PT e do
PSDB vão ser cobertos com di-
nheiro público, vem a questão: as
dívidas dos eleitores/contribuin-
tes, que estão pagando essa “fes-
ta”, serão perdoadas também?
Como uma barbaridade dessas
pode ser legal?
MÁRIO ISSA
drmarioissa@yahoo.com.br
São Paulo

INFLAÇÃO
Voto distrital

O que tem que ver inflação e sis-
tema eleitoral? Tudo. Quando
até os preços administrados pelo
governo acendem a inflação, a
quem podemos reclamar corte
de gastos públicos para valer?
Não temos parlamentares com-
prometidos com os seus eleito-

res. Somente se a existência ime-
diata deles dependesse dos eleito-
res haveria uma gestão coerente.
Ninguém se sente responsável
pela aprovação de um Orçamen-
to que faça o governo gastar só
no que é prioritário – educação,
saúde, segurança e infraestrutu-
ra. Tolera-se que a presidente co-
meta ingerência numa empresa
privada, enquanto não consegue
nem administrar minimamente
o PAC. Precisamos de voto distri-
tal, campanhas com contato dire-
to com os eleitores e maior con-
trole do parlamentar. Então po-
deríamos influenciar as ações de
combate à inflação.
GABRIEL DOS ANJOS VILARDI
gabrielvilardi@hotmail.com
São Paulo

Era só o que faltava

Parece que agora não falta mais
nada: os preços administrados pe-
lo governo fazem a inflação rom-

per o teto da meta (7/5, A1). Ah,
falta, sim! Falta liberar o controle
das licitações da Copa para que
empreiteiras possam roubar
mais e pagar melhores comis-
sões. E não podemos exigir nada
dos nossos deputados: eles com-
pram o cargo e não se importam
com o cidadão, precisam é fazer
valer o mandato. E nós precisa-
mos de mais poder para o eleitor,
para termos o País que quere-
mos. Se não atuar satisfatoria-
mente, o deputado devia ser reti-
rado do cargo antes do fim do
mandato. Isso só é possível com
o voto distrital. Só assim tería-
mos alguém para nos defender.
FILIPE RIBEIRO DE CARVALHO
filipe_rcarvalho@hotmail.com
São Paulo

Binóculo invertido

Qualquer manual de economia
conceitua a inflação como sendo
a alta dos preços, causada, na

maioria das vezes, pela produção
menor do que a demanda. Entre-
tanto, o sr. Guido Mantega, após
o governo haver estimulado o
consumo de todas as maneiras
possíveis, invertendo o binóculo,
em vez de promover o aumento
da produção, joga no colo da po-
pulação a responsabilidade de
anestesiar o “dragão”, pregando
a diminuição das compras.
CAIO AUGUSTO BASTOS LUCCHESI
cblucchesi@yahoo.com.br
São Paulo

Peça decorativa

O ministro (?) diz que não quer
matar a galinha dos ovos de ouro
e que é para os empresários es-
quecerem os reajustes. Já o presi-
dente (?) do Banco Central reco-
menda aos cidadãos que adiem
seu ímpeto de compra e acredita
que, em algum dia de algum ano,
a inflação convergirá para a meta
de 4,5% ao ano. Agora, ficamos sa-

bendo que os combustíveis são
os culpados de tudo! Precisamos
mesmo é de umas medidas supe-
rextramacroprudenciais, tais co-
mo a remoção imediata dessa pe-
ça decorativa do Ministério da Fa-
zenda! Talvez funcione...
NELSON PENTEADO DE CASTRO
pentecas@uol.com.br
São Paulo

Leões e gatinhos

Infelizmente, não temos um mi-
nistro da Fazenda caçador de
leões. Temos é um medíocre
apresador de gatinhos e de ou-
tros animais menores. Porque a
inflação nossa, com o rompimen-
to da meta de 6,5%, merece um
combate adequado e eficiente.
Não adianta torcer nem dizer
que devemos esperar o ano todo
para depois criticar. O fim do
ano está longe e a inflação não se
pode empurrar com a barriga. E
o povo sente-a no bolso. Diz o ca-

boclo que é impossível chupar ca-
na e assoviar ao mesmo tempo.
Nunca se viu combater a inflação
com aceleração da economia e ju-
ros baixos andando juntos e dei-
xando à vontade a demanda de
um mercado estimulado pelo
complexo de riqueza, incentiva-
do pelo anterior presidente. O ca-
ra é muito ruim para a presidente
Dilma Rousseff. Troque-o antes
do seu grande desgaste!
JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO
carneirojc@ig.com.br
Rio Claro

Redemoinho

E agora, presidenta Dilma? Seu
antigo chefe gastou demais para
agradar a todos e deixou uma be-
la herança maldita, que começa a
mostrar a cara. Até os preços vi-
giados pelo governo vêm para ali-
mentar a inflação. Sua equipe se
mostra tolerante com a escalada
dos preços e o gasto público se-
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LEO MARTINS

Em minhas duas semanas
no país, dois assuntos
se mantiveram na mídia:
inflação e corrupção

É preciso harmonizar
os interesses do setor
produtivo com a desejada
preservação ambiental

Text Box
Imagem

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A2.




