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A s grandes trans-
formações por
que passa o mun-
doglobalizado es-
tão propiciando
algumas oportu-

nidades que o Brasil não pode
deixar passar. A abertura do
mercado global para terras ra-
ras brasileiras é uma delas.

Terras raras são um grupo de
17 tipos de metais não ferrosos
de nomes estranhos: lantânio,
neodímio, ítrio, promécio, cé-
rio, praseodímio, samário,euró-
pio, gadolínio, térbio, dispró-
sio, hólmio, érbio, túlio, itérbio
escândioe lutécio.Relativamen-
te abundantes na natureza, têm
propriedades químicas seme-
lhantes e misturados a outras
substanciaissãoutilizadosnafa-
bricação desde produtos sim-
ples como isqueiros até super-
computadores, iPods, painéis
solares e em aplicações milita-
res em virtude de sua força mag-
nética, que permite grande mi-
niaturização dos componentes.

A produção desses minerais
está concentrada (97%) na Chi-
na, que detém um terço das re-
servas mundiais. China, Rússia,
EUAe Austrália,juntos, têm cer-
ca de 70% das reservas globais.
Índia, Rússia, Brasil, Malásia e
EUA são outros produtores,
marginais.

Segundoestudosdo Congres-
so dos EUA, a demanda global
está crescendo significativa-
mente, passando de 134 mil to-
neladas em 2010 para 180 mil
toneladas em 2012, represen-
tando um mercado de cerca de
US$ 10 bilhões.

A questão das terras raras ga-

nhou dimensão política e estra-
tégica quando a China, depois de
incidente pesqueiro com o Ja-
pão, ameaçou reduzir as cotas de
exportação para esse país. Ao
mesmo tempo, as autoridades
chinesas deixaram saber que ha-
veria uma redução de 40% das
cotas de exportação para o mer-
cado mundial para proteger o
meio ambiente.

A notificação feita ao Japão e a
gradual redução das cotas nos úl-
timos cinco anos repercutiram
imediatamente no mercado e o
preço desses metais disparou.
Em vista da reação internacio-
nal, Pequim desmentiu a redu-
ção das cotas, com pouco efeito
para estabilizar o mercado, mas
recentemente aumentou a taxa-
ção sobre o produto.

EUA e Europa denunciaram a
China por prejudicar a produção
de produtos sensíveis ociden-

tais. A atitude do governo chi-
nês, caso mantida no futuro, po-
derá desencadear uma guerra co-
mercial de grande repercussão,
dada a natureza estratégica des-
ses metais. O controle sobre as
terras raras pode dar à China, no
futuro, forte vantagem tecnoló-
gica e aumentar sua capacitação
militar em relação aos EUA.

O domínio chinês sobre pro-
dutos de que os países industria-
lizados, em especial os EUA, de-
pendem de maneira tão vital,
sem fontes alternativas no curto
prazo, fezo governode Washing-
ton se movimentar para esclare-
cer os objetivos da China. O De-
partamento de Defesa e o Con-
gresso produziram documentos

para identificar possíveis
riscos para a segurança na-
cional norte-americana.

Os países da Europa, a
Coreia do Sul e os EUA co-
meçaram a buscar fontes
alternativas para diminuir
a dependência da China.
O Japão,o maior consumi-
dor mundial, iniciou nego-
ciações com a Mongólia e
o Casaquistão para come-
çar a exploração de novas
jazidas desses minérios.

O Brasil é um dos pou-
cos países com reservas
confirmadas de tais miné-
rios. Recentemente se
anunciou a descoberta de
jazidas de tálio. Ocupan-
do a terceira posição, de-
pois da China e da Índia,
segundo o US Geological
Survey, o País teria uma
das maiores reservas do
mundo.

A importânciaestratégi-
ca desses produtos torna
urgente a definição de
uma política de produção

e de comercialização para aten-
der ao interesse nacional. Grupo
de trabalho interministerial, in-
tegrado pelos Ministérios das
Minas e Energia e da Ciência e
Tecnologia, está examinando o
assunto e deverá proximamente
propor uma política de fomento
àproduçãoe àcapacitação tecno-
lógica para tornar viável a explo-
ração desses minérios.

Sinalizando políticas corretas
e coerentes com o interesse do
País, o relatório sugere a conve-
niência da negociação de acor-
dos bilateraiscomerciaise cientí-
fico-tecnológicos. Empresas de-
tentoras de know how para a fa-
bricação de produtos de alta tec-
nologia, na base de terras raras,
poderiam associar-se, por meio
de parcerias público-privadas,
para a implantação no Brasil de
uma cadeia produtiva, competi-
tiva e ambientalmente correta,
quepoderia tornar viável, no lon-
go prazo, a exploração das jazi-
das até aqui inexploradas, em ra-
zão do pouco interesse demons-
trado pela indústria nacional.

O alto custo da exploração, as-
sociado às complexidades técni-
cas, explica a reticência do setor
privado em investir e as dificul-
dades da empresa Indústrias
Nucleares do Brasil (INB), a es-
tatal responsável pela política
de lavra e comercialização das
terras raras.

O Ministério da Ciência e Tec-
nologia está procurando atrair a
companhia Vale para explorar
as terras raras e utilizar o miné-
rio em produtos de maior valor
agregado. Estão sendo manti-
dos igualmente entendimentos
com a Alemanha para desenvol-
ver programa de cooperação
nessa área.

O Brasil tem uma oportunida-
de excepcional de negócio e terá
uma posição estratégica se apro-
veitar essa janela de mercado.

Assim como ocorre com o urâ-
nio, os minerais raros radioati-
vos são monopólio estatal, exer-
cido pela INB. Uma política ra-
cional tanto dos minerais radioa-
tivos quanto dos raros deveria
passar pela abertura, como se dá
com o petróleo, da exploração
pelo setor privado, com todas as
cautelas e os controles que exis-
tem hoje na área petrolífera.

A demandaglobal para diversi-
ficar as fontes de suprimento
das terras raras coloca o Brasil
em posição privilegiada para
não só atrair novas tecnologias,
como também participar de um
promissor mercado externo. O
interesse externo sobre as reser-
vas brasileiras é grande. Impõe-
se a aprovação de regras claras
de longo prazo que defendam o
interesse nacional e possam
atrair investimento para a explo-
ração dessa riqueza.
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A agricultura esteve
em voga na políti-
ca destes dias. Me-
lhor dizendo, par-
ticipoudasconver-
sas. Vejam que

curiosas frases foram ditas:
● Do senador Demóstenes

Torres, em entrevista à revista
Veja: “Vivemos em um momen-
to crítico, de total submissão.
No final das contas, o Congresso
se comporta bovinamente”.

● Do ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso, questionado
a respeito de sua posição atual
sobre as drogas: “Só quem é bur-
ro não muda de opinião diante
de fatos novos”.

●Do jovem Dayvini Nunes, do-
no do apartamento alugado pelo
ex-ministro Antônio Palocci:
“Eu não tenho como bater de
frente com essas pessoas. Sou
um laranja”.

A alusão pejorativa à agricultu-
ra tem se tornado, há tempos,
uma característica típica da ora-
tória brasileira. Não se conhece
outra nação onde a linguagem
carregue tamanho preconceito
contra o campo. Triste povo
que, mesmo sem o perceber,
achincalha seus agricultores.

A lista das figuras de lingua-
gem depreciativas do mundo ru-
ral soa enorme. “Vá plantar bata-
tas” é uma das mais antigas. Diz-
se que a frase nasceu na época
gloriosa de Portugal, quando a
navegação e a pesca empresta-
vam prestígio à sociedade, res-
tando desdém pela vida sofrida
na agricultura. Tida como ali-
mento vulgar, a solanácea caleja-
va e sujava as mãos dos que a
produziam.

Alimento básico da civilização
inca,a batata encantou os coloni-
zadores espanhóis, que logo a le-
varam para a Europa. O sucesso
de sua aceitação leva muita gen-
te a pensar que o alimento tem
origem alemã. Uma das razões
decorre do fato de que, em 1740,
Frederico II, o Grande, baixou
norma obrigando seus súditos
na Alemanha a consumirem ba-
tatas para enfrentar a constante
ameaça da fome. Ainda hoje, so-
bre seu túmulo, no Palácio de
Sans-Souci, depositam-se bata-
tas para lembrar o gesto pátrio.

Nem sempre facilmente se ex-
plica a origem das metáforas ne-
gativas utilizadas com gêneros
agrícolas. A própria batata, que
mereceria uma homenagem,ser-
ve ao desabono.

Descascar um abacaxi, outro
exemplo, não exige tanto esfor-
ço assim para justificar algo pe-
noso, conforme a linguagem po-
pular utiliza na descrição de mis-
são inglória. Mas pegou.

O caso da laranja sempre me
pareceu o mais estranho. No Di-

cionário Houaiss da Língua Por-
tuguesa se encontra que laranja,
em economia, remete a indiví-
duo, nem sempre ingênuo, utili-
zado em práticas fraudulentas
contra o fisco ou com dinheiro
ilícito. Ser “laranja” significa,
portanto, um disfarce do mal.

Mas qual seria a motivação se-
mântica do termo? O engana
trouxa recai sobre a laranja por
ser ela azeda? Ou por causa da
coloração amarela por fora, na
casca, e branca por dentro, no ba-
gaço? Ninguém duvida que o Pa-
locci esconda algo estranho nes-
sa história de sua grana milioná-
ria. Só não entendo eu qual o ale-
górico pecado da fruta.

Já o coitado do burro sai injus-
tiçado sempre que, aos olhos de
uma pessoa, outra não toma
boas decisões. Dizer, entretan-
to, que fulano é burro afronta a
natureza, pois o asinino é um

animal bem inteligente. Caute-
loso, o bicho fez história no
transporte de cargas em terre-
nos difíceis e encostas íngre-
mes, onde um cavalo facilmente
despencaria. O burro, ousua mu-
lher, a mula, empacam por astú-
cia, não por teimosia.

Fernando Henrique, um ho-
mem sabidamente perspicaz, es-
tá correto. Quem não muda nun-
ca de opinião é dogmático, perde
razão. As Ideias e seu Lugar intitu-
la um dos seusensaios mais insti-
gantes sobre as teorias do desen-
volvimento. Ter ele caído na ar-
madilha da linguagem precon-
ceituosa mostra o quanto o vício
está incorporado nos ditos popu-
lares. Para mostrar sua flexibili-
dade intelectual poderia
alternativamente ter dito:
“Não sou uma pedra”! Pa-
rada no mesmo lugar.

Do burro ao boi. O Con-
gresso Nacional, aos
olhos do povo, parece
uma casa de doidos. O se-
nador Demóstenes Tor-
res, porém, teve alguma
inspiração ao contrário, li-
gada à mansidão, para ca-
racterizarem sua entrevis-
ta o lado bovino daquela
Casa.Asubmissão doCon-
gresso ao poder do Execu-
tivo é um sério problema
apontado por ele, motivo
depreocupaçãodosdemo-
cratas republicanos. Ago-
ra, achar que toda boiada é
lânguida significa desco-
nhecer a complexidade da
pecuária. Cutuca touro
bravo pra ver!

Certodesprezo ao caipi-
rismo se esconde no pre-
conceito urbanoide con-
tra o campo. Nas festas ju-
ninas o desdém aparece

disfarçado nos exagerados feti-
ches do caboclo, tais como o cha-
péu de palha desfiado do tipo es-
pantalho, aquele dentinho pinta-
do de preto para parecer bangue-
la, o sapatão velho de bico fura-
do. Em vez de homenagem, refle-
tem um horroroso mau gosto
que deforma a visão das crianças
sobre os homens do interior, de-
preciando-os, igualando-os to-
dos ao triste personagem Jeca
Tatu. Pedagogia zero.

O passado escravocrata e lati-
fundiário, aliado aos problemas
ambientais do presente, como o
desmatamento, certamente aju-
da a cultivar na opinião pública
uma imagem negativa da nossa
agricultura. Vista caolhamente,
suas mazelas se destacam, as gló-
rias se escondem. Nesse olhar
deformado, o atraso ido subjuga
a modernidade rural.

A ideologia urbana, auxiliada
por infelizes metáforas, transfor-
ma o positivo em negativo, crian-
do uma maldade que ridiculari-
za o mundo rural. Poderia ser di-
ferente. Bastaria as pessoas se
apegarem às jocosas figuras de
linguagem. O Palocci caiu do ca-
valo. Fernando Henrique mexeu
com um vespeiro. Demóstenes
cutucou a onça.

Loucoda vidacom as autorida-
desalemãs, que equivocadamen-
te jogaram sobre as costas dos
agricultores espanhóis a culpa
por aquele surto bacteriológico,
bradou o representante da Espa-
nha, Francisco Sosa-Wagner,
brandindo nas mãos um exem-
plar do legume: “É preciso recu-
perar a honra do pepino”.

Tá certo o homem!
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SINAIS PARTICULARES

Fundado em 1875
Julio Mesquita (1891-1927)
Julio de Mesquita Filho (1927-1969)
Francisco Mesquita (1927-1969)
Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Terras raras,
questão estratégica
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Metáforas
infelizes

SIGILO ETERNO
Sepultar provas

A presidenta vai patrocinar mano-
bra e atender à reivindicação de
Fernando Collor e José Sarney pa-
ra evitar que documentos “ultras-
secretos” sejam divulgados. Ora,
ora, se isso for aprovado, vai ser
difícil o povo brasileiro saber a
verdade sobre falcatruas de am-
bos; passaportes especiais de últi-
ma hora; mensalão e mensalei-
ros; motivo real para anistiar Ce-
sare Battisti; a morte dos prefei-
tos Toninho, de Campinas, e Cel-
so Daniel, de Santo André; quan-
to foi sacado em dinheiro vivo na
boca do caixa por meio dos car-
tões corporativos nas mãos da fa-
mília Silva e dos petralhas duran-
te o desgoverno anterior e, princi-
palmente, nos últimos dias de
2010. Ou seja, estão tentando se-
pultar as provas para fugir de pro-
váveis condenações. E o povo bra-
sileiro continua calado. Por quê?

CLAUDIO D. SPILLA
Claudio.Spilla@CSpilla.org
São Caetano do Sul

Autoritarismo

O que é isso, dona Dilma? Onde
está o bom senso? Querer a manu-
tenção eterna do sigilo dos docu-
mentos por reivindicação de Sar-
ney e de Collor (logo dessas figu-
ras...) constitui verdadeira agres-
são à História. Intentar privar os
historiadores de tomar conheci-
mento da História real em seus
trabalhos de pesquisa e tornar do-
cumentos inacessíveis ao conheci-
mento público são atitudes de
viés autoritário e um desserviço à
nossa cultura. É oportuno lem-
brar à presidente Dilma que to-
dos os acontecimentos históricos
são de relevância ímpar para nos-
sa formação. Com o seu conheci-
mento podemos melhor nortear
as nossas ações e os nossos pas-
sos no presente. É de lamentar

uma pretensa iniciativa dessa or-
dem, que, a se efetivar, coroará,
sem dúvida, o retrocesso.
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

Mais blindagem

Primeiro queriam colocar morda-
ça na imprensa. Agora querem si-
gilo eterno para documentos “ul-
trassecretos”. Sem esquecer, co-
mo diria Odorico Paraguassu, o
“apagamento” do impeachment
de um ex-presidente, que voltou
a ser par(a)lamentar. O Estadão
continua censurado há vergonho-
sos quase dois anos! Pergunto: vi-
vemos realmente numa democra-
cia? “Apenasmente”, como diria
Odorico, para alguns... Que têm
muito interesse em acobertar to-
das as nomeações de apadrinha-
dos e familiares e seu atos secre-
tos. É de virar o estômago...
RENATO CAMARGO

natuscamargo@yahoo.com.br
São Paulo

Acesso às informações

Por que, como cidadão, não pos-
so ter acesso a informações “pú-
blicas” contidas em documentos
oficiais? Se o Brasil é, de fato,
uma democracia e os governan-
tes são eleitos pelo povo, tornan-
do-se assim meros representan-
tes deste, o que pode impedir-me
de conhecer o teor de tais docu-
mentos? É claro que há alguns de-
les que, em função da segurança
nacional, deverão ser resguarda-
dos durante um certo período de
tempo. Mas “sigilo eterno”? O
que há de tão grave que a popula-
ção não possa tomar conhecimen-
to? O que se esconde por trás dis-
so? Não acredito que em outros
países ditos democráticos exista
classificação tão rígida. Por últi-
mo, vindo de quem vem tal reco-
mendação (Collor e Sarney!), é

bom pôr as barbas de molho e
abrir bem abertos os dois olhos!
HELEO POHLMANN BRAGA
heleo.braga@hotmail.com
Ribeirão Preto

Utilidade

Qual a utilidade histórica de um
documento sob sigilo eterno?
Não seria mais sincero e leal des-
truí-lo? Mas em nenhum caso é
necessário. Dentro de meio sécu-
lo ninguém mais distinguirá a di-
tadura de Getúlio Vargas da dita-
dura dos militares. Os partidos já
serão outros e, quem sabe, os
seus caciques também...
ROGERIO BELDA
rbelda@terra.com.br
São Paulo

COPA 2014
Vale voto, mané

O Corinthians é devedor de uma

nota preta em impostos, taxas,
Previdência e ações trabalhistas.
Certo? Mas a Prefeitura de São
Paulo vai conceder-lhe R$ 420 mi-
lhões em incentivos fiscais, para
o Itaquerão. Enquanto isso, hospi-
tais reduzem atendimentos ou fe-
cham por não suportarem os pre-
juízos. Isso é legal? Pode até não
ser, mas que dá votos, isso dá.
SÉRGIO BARBOSA
sergiobarbosa@megasinal.com.br
Batatais

ATROPELAMENTOS
Ciclistas e esportistas de rua

Infelizmente, é preciso acontecer
uma catástrofe para pensarmos
que as ruas de São Paulo não são
indicadas para a prática de espor-
tes. A grande razão é que a popula-
ção não tem o preparo suficiente,
a cidade cresceu demais e tem
um volume de carros muito gran-
de. Alguns bairros ainda têm con-
dições, mas nas avenidas princi-
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Muamar Kadafi

LEO MARTINS

A demanda global para
diversificar as fontes de
suprimento põe o Brasil
em posição privilegiada

No preconceito
urbanoide contra o
campo se esconde certo
desprezo ao caipirismo
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