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A presidente Dilma Rous-
seff lançou na quinta-
feira o Plano Nacional
de Agroecologia e Pro-

dução Orgânica (Planapo), em
uma cerimônia repleta de reca-
dos políticos e eleitorais. Dilma
reforçou que não adianta cres-
cer se não houver equilíbrio
sustentável, prometeu que os
profissionais do Mais Médicos
vão para as zonas rurais brasi-
leiras e garantiu a ampliação do
Programa de Aquisição de Ali-
mentos e afagou os pequenos
produtores rurais. “Temos que
discutir o futuro do Brasil Rural
e o papel dele no desenvolvi-
mento do País”, defendeu a pre-
sidente.

A presidente deixou para o
chefe da Secretaria-Geral da
Presidência, ministro Gilberto
Carvalho, a tarefa de resolver a
única saia justa na cerimônia.
O ministro da Agricultura, An-
tônio Andrade, vinha sendo
vaiado toda vez que tinha o
nome anunciado. Represen-
tantes de pequenos produto-
res, como Maria Verônica San-
tana, pediam que a presidente
vetasse o projeto de lei que
permite a utilização de agrotó-
xicos e de uma espécie de se-
mente transgênica no campo.

No momento em que um dos
decretos seria assinado, Andra-
de foi vaiado mais uma vez. Gil-
berto Carvalho se levantou e pe-
diu, com gestos de abafamento
feitos com a mão, que a hostili-
dade fosse cessadas. O ministro
obteve sucesso e não houve
mais manifestações contrárias
ao colega. 

O ministro do Desenvolvi-
mento Agrário, Pepe Vargas, re-
conheceu que o plano estava

pronto há mais tempo, mas
que “coube à presidente deci-
dir o melhor momento para
apresentá-lo”. Sem citar o no-
me dos possíveis adversários
em 2014, a presidente justifi-
cou a opção por apresentar a
proposta de agroecologia nesta
semana. “Sempre vai ter al-
guém para perguntar: por que
demorou tanto? É óbvio que le-
va muito tempo para as coisas
acontecerem, porque um pla-
no não pode sair apenas da ca-
beça de três ou quatro pessoas”,
disse Dilma. 

A presidente demonstrou
ainda o desejo de que os produ-
tos orgânicos sejam comerciali-
zados por intermédio do Plano
de Aquisição de Alimentos
(PAA), um programa que prevê
a compra, pelo governo federal,
da produção de pequenos agri-
cultores. Ao explicitar essa von-
tade, mais uma vez, Dilma fez
uma referência indireta à dispu-
ta eleitoral. “Nesta época do
ano, tem sempre alguém fazen-
do perguntas estranhas. Per-
guntaram se o Plano de Aquisi-

ção de Alimentos acabaria. Não
só não vai acabar como será
ampliado”, declarou, sob aplau-
sos da plateia. 

Dilma elogiou a presença de
jovens e mulheres na cerimônia
e confirmou a assinatura de 100
decretos de desapropriação de
terras em condições de serem
utilizadas imediatamente pelos
assentados rurais. Ao lembrar
que o embrião do Plano de
Agroecologia havia sido lançado
durante a Marcha das Margari-
das (movimento criado pelas
mulheres trabalhadoras rurais),
Dilma mencionou novamente,
ainda que de forma indireta, a
disputa política. “Quando assu-
mo um compromisso, eu cum-
pro!”, reforçou, durante o anún-
cio do programa que prevê R$
8,8 bilhões em investimentos
nos próximos três anos. Na ceri-
mônia, Dilma ainda brincou
com os cartazes levados pelo
público: “Queria avisar para vo-
cês que tem um problema comi-
go: eu não enxergo de longe com
acuidade. É uma trabalheira vo-
cês botarem cartazes. Eu aperto

o olho e não consigo ler. Se for
pequenininho (o cartaz), aí que
eu não enxergo mesmo”.

Agricultores

Ao menos entre a plateia, o
discurso de Dilma seduziu parte
dos ouvintes. “As coisas podem
não ter avançado muito no gover-
no atual, mas já conhecemos a
presidente Dilma. Marina ainda é
uma estranha para a gente, não
sabemos o que pode sair dessa
aliança dela com Eduardo (Cam-
pos) nem o que um vice poderá
fazer por nós”, afirmou o produ-
tor rural Antônio Borges dos San-
tos, de Mato Grosso do Sul. 

Já o casal de assentados Cleb-
son Gomes e Cristiane Cavalcan-
ti de Albuquerque – presentes no
evento com a pequena Maria Ce-
cília, de 6 anos, no colo – desta-
cou que os movimentos sociais já
escolheram candidato: Dilma
Rousseff. “Nós conhecemos o
Eduardo, ele governa o nosso es-
tado”, disse Cristiane. Ambos são
de Vitória de Santo Antão, na zo-
na da mata pernambucana. 

A polarização entre Dilma e
Marina ocorreu também em
um seminário sobre o setor elé-
trico realizado na manhã de
quinta-feira. A ministra do Meio
Ambiente, Izabella Teixeira,
afirmou que o governo “tem
evoluído” em questões relacio-
nadas à construção de usinas e
linhas de transmissão, sobretu-
do na Amazônia, “sem que a
discussão ficasse parada no te-
ma bagres e pererecas”, disse,
em referência a uma crítica feita
pelo então presidente, Luiz Iná-
cio Lula da Silva, à burocracia
para a liberação das licenças
ambientais destinadas às gran-
des obras de infraestrutura. 

CCoollaabboorroouu  SSiillvviioo  RRiibbaass

Dilma lança Plano
Brasil Agroecológico
Presidente da República reforça que não adianta crescer se não houver equilíbrio
sustentável e garante a ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos
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Depois de manifestações to-
marem as ruas do Brasil criti-
cando, entre outros problemas,
os gastos com a Copa do Mundo
de 2014 e os preços elevados de
hotéis, ingressos e passagens
aéreas nas cidades-sede, o go-
verno federal lança um comitê
para avaliar as tarifas e a quali-
dade dos serviços oferecidos no
País. A oito meses do início do
Mundial, o grupo interministe-
rial promete, agora, defender os
consumidores dos preços abu-
sivos, que já estão sendo coloca-
dos em prática.

Um levantamento sobre a
cobrança de valores excessivos
em passagens aéreas mostrou
que os gastos dos torcedores
com bilhetes de avião podem
chegar a até R$17.261. No tre-
cho de ida de Brasília a Fortale-
za, por exemplo, o consumidor
terá de desembolsar, no míni-
mo, R$ 3.763, apenas R$ 100 a
menos do que se gastaria para ir
e voltar de Nova York, no mes-
mo período. 

O ministro da Justiça, José
Eduardo Cardozo, afirmou que
o governo tem o entendimento
de que os preços podem se tor-
nar abusivos por causa do me-
gaevento. “Já temos experiência
nisso. Não é à toa que fizemos
uma intervenção nos preços
dos hotéis durante a realização
da Rio+20 e da Copa das Confe-
derações”, alegou.

Para coibir este tipo de ação,
a ministra-chefe da Casa Civil,
Gleisi Hoffmann, disse, por

Comitê para frear gastos
na Copa do Mundo de 2014

meio de nota, que haverá um
monitoramento sistemático do
comportamento dos agentes
envolvidos em relação a preço,
tarifas e qualidade dos serviços.

O comitê é composto pela
pastas já estão envolvidas na
organização do Mundial: Es-
porte, Justiça, Turismo e a Se-
cretaria de Aviação Civil (SAC),
com a inclusão dos ministé-
rios da Fazenda (Receita Fede-
ral e Secretaria de Acompa-
nhamento Econômico) e da
Saúde (Anvisa). 

É constrangedor escrever sobre alguém tão familiar, mas
que, na verdade, não conhece você. Além do que o título aci-
ma é presunçoso, por mais que o cidadão, citado pelo apeli-
do, tenha participado de todas as fases da vida de uma mul-
tidão, desde 1965, quando lançado o primeiro compacto,
com Pedro Pedreiro e Sonho de um carnaval. As músicas de
Chico Buarque são a trilha sonora dos brasileiros. Aqueles
com menos de 48 anos escutam o compositor desde o nasci-
mento. Não apenas as nossas filhas gostam dele, a gente
também gosta — e aqui o primeiro e último trocadilho com
a letra de Jorge Maravilha.

Antes de qualquer consideração, é preciso estabelecer
que, neste espaço, não será apresentado um texto falsamen-
te endereçado a Chico Buarque, um modelo cansado, repeti-
do aos montes. Depois de duas semanas de controvérsia so-
bre as biografias não autorizadas e após todos os pitacos, so-
bram aspectos políticos e econômicos da polêmica, algo
adequado a este espaço. Mas nada digno de direitos de res-
postas ou mesmo processos judiciais. Aos infernos. Trata-se
apenas de um desabafo de quem ficou surpreso com o artigo
publicado no jornal O Globo de quarta (16). A defesa de Chi-
co Buarque do veto às biografias não autorizadas é esquisita,
como se o texto não combinasse com o autor. Algo descolo-
rido, samba sem cadência. Letra chata de uma música pop
mal elaborada.

Bobagens
Primeiro, o apoio à atual legislação é boba e, sim, deve ser

tratada como veto, censura ou qualquer coisa ditatorial que
o valha. Chico Buarque escreve de maneira feia, diria até um

tanto apressada, co-
mo se louco para ter-
minar aquilo ali. Não é
fácil escrever no calor
da hora, aliás é sem-
pre um risco, como
quase tudo na vida. E
mais: antes da perfei-
ção, a pressa é inimiga
da elegância. Com os
atropelos, tudo fica re-
duzido a pequenos ca-
sos para explicar o
conjunto, no caso ex-
plicar a falta de liber-
dade, um item caro à
sociedade. Então, va-
mos aos fatos e às de-
clarações indefensá-
veis, mesmo para ad-
vogados formais e in-
formais de Chico
Buarque. Ainda per-
gunto por qual razão
ele entrou nisso.

Dois artigos do Có-
digo Civil proíbem,
quando acionados, a
biografia de gente pú-
blica, como Caetano,
Gilberto Gil ou políti-
cos, por exemplo. No
texto de Chico Buar-
que, a legislação é ci-
tada como positiva
por ter barrado livros
infames. Um dos ar-
gumentos de artistas
para tal defesa é a in-
vasão de privacidade.
De pessoas públicas,
de gente que decidiu

por conta e risco ser artista ou parlamentar? Êpa, isso não
cola nem aqui nem na Rússia nem na China — ou mesmo na
Arábia Saudita e Cuba —, países que decidiram controlar as
biografias, autorizando apenas as autorizadas pelos biogra-
fados ou parentes. Seria tudo muito monótono para uma vi-
da. Ler apenas o que alguém autorizou ser lido.

Academia
E aqui chegamos ao segundo argumento dos censores: o

erro, a calúnia, a difamação, o aproveitamento de charlatões
fantasiados de biógrafos. Pode ocorrer tal coisa? Claro que
sim, com atores, cantores ou políticos. Mas para isso existem
os processos, os advogados, o próprio mercado editorial
brasileiro, sujeito às regras de conduta. Mas isso não é moti-
vo para vetar a produção literária de não-ficção. E do que fa-
lar sobre as pesquisas acadêmicas? Imagine agora, historia-
dores sendo interpelados por familiares de personagens pú-
blicos. Pode ser um exagero, mas ninguém está a salvo com a
censura. Daí o argumento da ex-ministra Ana de Holanda
ser mais razoável do que o do irmão, Chico. “Afinal, sou filha
de um historiador”, disse ela ao jornal O Globo. O composi-
tor parece ter esquecido de tal detalhe.

A controvérsia das biografias não autorizadas se estabe-
leceu depois da criação do grupo Procure saber, coordena-
do Paula Lavigne, ex-mulher de Caetano Veloso. Era previ-
sível que a controvérsia se estabelecesse com a dupla. Ou
mesmo mensagens truncadas, estridentes e vazias, como
a manifestação de um Black Bloc. Vide a última aparição
do cantor baiano mascarado. Mas com Chico Buarque
imaginava-se algo diferente, com a elegância sutil de Bo-
bô. Sem bolas divididas ou chutes para a arquibancada.
Restou o erro ao dizer que nunca tinha sido entrevistado
pelo biógrafo Paulo Cesar de Araújo e o pedido de descul-
pas meio torto. Foi decepcionante.

Mais uma
carta a Chico

Sabe quando um
texto não
combina com o
autor? O
compositor
decidiu atropelar
tudo, louco para
terminar logo a
tese em defesa da
censura, como
deve ser
chamado o veto
às biografias não
autorizadas. A
pressa é inimiga
da elegância,
sabe-se. Restou o
erro e um pedido
de desculpas
meio torto

Nas
entrelinhas
por Leonardo  Cavalcanti
leonardocavalcanti.df@dabr.com.br
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro,  18, 19 e 20 out.  2013, Primeiro Caderno, p. A7. 




