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P lantas transgêni-
cas vieram para fi-
car. E prevalecer.
Suas variedades
passaram a domi-
nar a safra de grãos

no Brasil. Na corrida tecnológi-
ca, ninguém segura a engenha-
ria genética. A ciência vence o
medo obscurantista.

Lavourasgeneticamente mo-
dificadas de soja, milho e algo-
dão, nessa ordem, lideram,
com dois terços, a semeadura
da área nacional. Produtivida-
de, facilidade no trato, econo-
mia de defensivos: aqui as ra-
zões principais que explicam
seu notável desempenho. Pro-
blemas agronômicos, como re-
sistência de ervas invasoras a
herbicidas ou ressurgência de
pragas,existem, mas seasseme-
lham aos das lavouras conven-
cionais. Não se comprovou al-
guma tragédia ambiental, tam-
pouco dano à saúde humana,
decorrente do uso específico
de transgênicos.

Há séculos o melhoramento
genético tradicional tem modi-
ficado os organismos. As varie-
dades atualmente plantadas
ou criadas pouco se parecem
com suas ancestrais: o frango
deixou de ser caipira, o milho
tornou-se ereto, as frutas per-
dem suas sementes. Nenhum
alimento continua “natural”.
O patamar da evolução mu-
dou, porém, quando os cientis-
tas descobriram a possibilida-
de de modificar artificialmente
o DNA das espécies. Sem cruza-
mento sexual.

Tudo começou em 1972. Pes-
quisadores perceberam que pa-
rasitas do gênero Agrobacte-
rium transferiam partes de seu
germoplasma para as plantas
hospedeiras, estimulando nes-
tas a produção de açúcar, do
qual se alimentavam. Quer di-
zer,ocorria na natureza umme-
canismo de transgenia. Dez
anos depois, em Gent (Bélgi-
ca),cientistasconseguiram pio-
neiramenteefetuaratransgêne-
se em laboratório. Em seguida,
certasbactériasforamgenetica-
mente modificadas visando à
produção de insulina humana.
Os diabéticos comemoraram.
A ciência havia dado um tre-
mendo salto no conhecimento.

Desde então as equipes de
ponta, em oficinas públicas e
privadas, passaram a investir
na engenharia genética, turbi-
nando mundialmente a biotec-

nologia. Esta se destacou, ini-
cialmente, na manipulação de
microrganismos. Depois, em
1996, chegou ao campo, com o
lançamento de uma variedade
de soja resistente à aplicação
de herbicida. Começou a gran-
de polêmica. Ativistas ambien-
tais denunciaram a “comida
Frankenstein”. Religiosos con-
denaram os cientistas por ma-
nipularem a vida. A opinião pú-
blica ficou confusa.

Taltemor,compreensível, re-
sultouna propostadeuma “mo-
ratória” de cinco anos, precau-
ção adotada pela União Euro-
peia em 1999. Esse período se
considerava suficiente para
buscar o esclarecimento das
dúvidas sobre a nova tecnolo-
gia.O tempo passou,a engenha-
ria genética evoluiu, os precon-

ceitos religiosos e ideológicos
cederam lugar às evidências
científicas. Novas transgenias
surgiram, barreiras foram cain-
do. Hoje, na agricultura, as va-
riedades modernas, genetica-
mente alteradas, se fazem pre-
sentes em 50 países, plantadas
por 17,3 milhões de agriculto-
res, ocupando 10% da terra ará-
vel do mundo. Não é mais uma
experiência.

Novidades biotecnológicas
continuam surgindo. Entre ani-
mais, desenvolvem-se cabras
transgênicas que produzem
em seu leite uma proteína típi-
ca da teia de aranha, capaz de
gerar polímeros altamente re-
sistentes. Nos vegetais, entu-
siasma a possibilidade da gera-
ção de plantas que suportam
“stress hídrico”. Na Embrapa,
um gene de cafeeiros resisten-
tes à seca foi introduzido em
plantasde fumo, fazendo-as su-
portar a falta de água no solo.
Em Israel, cientistas do Institu-
to de Tecnologia alteraram os
genes de alface, impedindo que
suas folhas murchem após a co-
lheita. Sensacional.

Técnicaschamadas“DNA re-
combinante”invadem amedici-
na. Utilizando-as, o Instituto
Butantã (São Paulo) desenvol-
veu recente vacina contra a he-
patiteB; também pela interven-
ção no genoma viral surgem va-
cinas contra influenza, dengue,

coqueluche e tuberculose. Na
Faculdade de Medicina da USP
em Ribeirão Preto estuda-se
uma vacina transgênica para
combater câncer. Porcos gene-
ticamentemodificados em Mu-
nique (Alemanha) provocaram
fraca reação do sistema imuno-
lógico humano, abrindo cami-
nho para os xenotransplantes.

Bactérias, leveduras e fungos
geneticamente modificados
têm sido utilizados na fabrica-
ção de alimentos há tempos. Es-
sesmicrorganismosatuamdire-
tamente nos processos de fer-
mentação, gerando queijos,
massas, cerveja; ajudam até na
definição do aroma em bebidas
e comidas. Etanol celulósico, a
partir do bagaço da cana ou de
capim, virá de leveduras geneti-
camentemodificadas.Naindús-
tria, osabão empó contêm enzi-
mas,oriundasdebactériastrans-
gênicas,quefacilitamadegrada-
ção de gordura nos tecidos.

Na fronteira da biotecnolo-
gia desenvolve-se aqui, na Em-
brapa, uma incrível técnica –
dospromotores constitutivos –ca-
paz de restringir a manifesta-
ção de certas proteínas transgê-
nicas em folhas e frutos das
plantas modificadas. Ou seja, a
planta será transgênica, mas
seus frutos, ou grãos, escapam
do DNA alterado. O avanço da
engenharia genética, base da
biotecnologia, é extraordinário
em todos os ramos, dando a im-
pressão de que o melhor ainda
está por vir.

Por que, então, diante de tan-
to sucesso ainda há restrições
contra os transgênicos, taxan-
do-os de produtos do mal? Boa
pergunta. A resposta encontra-
se no preconceito criado lá
atrás. A rigor, hoje em dia os
produtostransgênicos, subme-
tidos a legislação super-rigoro-
sa, são bastante seguros para o
consumo. Já outros alimentos,
embora “convencionais”, mais
parecem uma bomba química:
salgadinhos, latarias, maione-
ses, doces insossos, essas goro-
robas, sim, impunemente des-
troem nossa saúde.

Conclusão: transgênico ou
convencional, pouco importa.
Vale o alimento ser saudável.
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A s grandes e rápi-
das transforma-
ções no cenário
internacional, no
campo político e
econômico, dei-

xaram, de certa maneira, a sua
marca nas instituições multila-
terais. A Organização Mundial
do Comércio (OMC)não foiex-
ceção na crise geral do multila-
teralismo.

A complexidade das negocia-
ções internacionais, a diversi-
dade de interesses entre os 159
países-membros, as dificulda-
des causadas pelo processo de-
cisório impossibilitaram o
avançoreal e a conclusão da Ro-
dada Doha. Se a isso for acres-
centado o desinteresse dos
EUA e da União Europeia em
discutir fórmulas multilaterais
para perseguir a abertura de
mercados e a liberalização co-
mercial, fica explicado o final
menos melancólico do que se
anteviadas negociações dos mi-
nistros de Comércio Exterior
em Bali, na semana passada.

Apesar das avaliações iniciais
positivas, os acordos alcança-
dos – facilitação de comércio,
medidas na área agrícola para
garantir a segurança alimentar
e incentivos a países mais po-
bres – não são suficientes para
salvar a Agenda para o Desen-
volvimento, lançada em Doha
em 2002, nem para ressuscitar
a credibilidade da OMC como
fórum de negociações globais.

O limitado resultado de Bali
– quase destruído pela ação dos
países bolivarianos para acabar
com o embargo a Cuba – pro-
longa a agonia da OMC, que di-
ficilmente conseguirá incorpo-
raruma nova agenda para a libe-
ralização do comércio e a redu-
çãodo protecionismo, negocia-
da à margem da instituição.

O acordo de facilitação de co-
mércio, que visa a simplificar os
procedimentos aduaneiros e a
burocracia nas fronteiras, para
as importações e exportações –
que deve beneficiar mais os paí-
ses desenvolvidos – será positi-
vo para o setor privado brasilei-
ro, visto que, por ser obrigató-
rio, forçará o governo a tomar
medidas concretas de desburo-
cratização, como mencionado
em nota do Itamaraty.

A OMC ganhou mandato pa-
ra tentar em um ano retomar as
negociações da Rodada Doha. A
Organização terá de passar por
umprofundo processode refor-

ma institucional se quiser con-
tar com o apoio efetivo dos paí-
ses desenvolvidos. O processo
decisórioconsensual,comoago-
raevidenciado,nãomaisseajus-
ta ao grande número de países-
membros;osprincípiosdotrata-
mento especial e diferenciado e
a impossibilidade de acordos
isolados (single undertaking) es-
tão sendo questionados. Acor-
dos parciais plurilaterais, não
envolvendo todos os países-
membros, como hoje, terão de
ser aceitos, inclusive no tocante
àsregrasOMCplus.Esseéopre-
ço que os países em desenvolvi-
mento terão de pagar.

As novas formas de comércio
internacional,baseadasnainte-
gração das cadeias produtivas
globais e de maior valor agrega-
do–agendadamaioriadosacor-
dos bilaterais e dos mega-acor-
dos regionais de comércio –, es-
tão sendo discutidas e negocia-
das fora da OMC. As regras que
regulamessesacordos –investi-
mento,competição, proprieda-
de intelectual, serviços, de ori-
gem, compras governamentais
– estão sendo discutidas por
grupos de países na Ásia, por
meio da Parceria Trans-Pacífi-
co, e entre os EUA e a União
Europeia. No caso do Acordo
Transatlântico, estão sendo
examinadas também regras re-
lacionadas com a padronização
de bens e serviços. Se e quando

esses entendimentos forem
concluídos, osprodutos agríco-
las do Brasil e do Mercosul, que
têm na Europa seu maior mer-
cado, passarão a competir com
os produtos dos EUA, a maior
potênciaagrícola global,ecerta-
mente nossos produtos terão
suas exportações reduzidas.

O fim das negociações multi-
laterais de comércio no âmbito
da OMC terá profundas conse-
quências para países como o
Brasil. Para se inserir nas novas
formas de comércio global, no
contexto das cadeias produti-
vas,oBrasildeveráter deseajus-
tar, no futuro, a regras que fo-
ram definidas sem a sua partici-
pação e que refletem os interes-
ses dos países desenvolvidos.

O Brasil manteve equivoca-
damente, nos últimos 12 anos,

a estratégia de privilegiar as ne-
gociações multilaterais no âm-
bito da OMC, sem se voltar pa-
ra a necessidade detambém ne-
gociar acordos de livre-comér-
cio, a exemplo de muitos ou-
tros países. O resultado todos
conhecemos, em especial os
empresários: enquanto estão
em discussão mais de 500 acor-
dos, dos quais 354 se encon-
tram em vigor, o Brasil e o Mer-
cosul, à margem desse proces-
so, firmaram apenas três acor-
dos de menor importância co-
mercial, com Israel, Egito e Au-
toridade Palestina. As refor-
mas que a OMC terá de sofrer
para poder retomar a iniciativa
nas negociações multilaterais
colocarão enormes desafios pa-
ra o Brasil, que até aqui sempre
defendeu a Organização, sem
aceitar mudanças em suas re-
gras e seus princípios. O Brasil
atuouconstrutivamenteem Ba-
li para salvar a OMC e evitar
sua irrelevância, mesmo tendo
de abandonar a defesa das con-
cessões em subsídios agrícolas
no contexto da Rodada Doha.
Como o Brasil reagirá a essas
mudanças?

O que acontece no mundo
afeta diretamente os interes-
ses do setor produtivo brasilei-
ro. Governo e setor privado de-
veriam coordenar-se para mu-
dar a atual estratégia de nego-
ciação comercial externa, in-
fluenciada por considerações
políticas e partidárias.

Com a União Europeia, cujas
negociações duram mais de 12
anos, o setor privado pressio-
nou o governo a avançar nos en-
tendimentos no âmbito do
Mercosul, sem ficar amarrado
a considerações ideológicas da
Venezuela nem ao atraso da Ar-
gentina. O governo finalmente
parece ter escutado os empre-
sários e fará proposta para que
se iniciem os entendimentos
entre Bruxelas e os países-
membros do Mercosul que as-
sim o desejarem. Quem não
quiser acompanhar o Brasil fi-
cará para trás. Com isso a Ar-
gentina deve mudar de posição
e acompanhar o Brasil. A Vene-
zuela ficará isolada.

Afinal, ao menos nesse caso,
estamos assistindo a mais prag-
matismo e menos considera-
ções ideológicas.
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VIOLÊNCIA NO FUTEBOL
Insegurança nos estádios

Mais uma vez correm o mundo
imagens de violência em campo
de futebol brasileiro. Resta a anti-
ga discussão sobre a responsabi-
lidade da segurança interna nos
estádios, que já foi feita em São
Paulo nos anos 1980 e até hoje
não tem definição. O ocorrido
em Santa Catarina é a inaceitá-
vel repetição de episódios que
mancham a imagem do nosso fu-
tebol, retrato da falta de legisla-
ção eficiente e da mercantiliza-
ção selvagem do esporte. A re-
percussão constitui inconvenien-
te propaganda para o País, que
em alguns meses vai sediar a Co-
pa do Mundo. Já passou da hora
de as autoridades desportivas, o
governo e o Parlamento busca-
rem legislação e procedimentos
de segurança compatíveis com
as dificuldades do momento. Há
que endurecer contra quem
transforma o esporte em válvula
para a explosão de seus instintos

criminosos. Se a Inglaterra con-
seguiu controlar os temíveis hoo-
ligans, nós também podemos fa-
zer isso com os nossos desordei-
ros. É uma questão de fácil solu-
ção. Basta ter vontade política,
administrativa e social...
DIRCEU CARDOSO GONÇALVES
aspomilpm@terra.com.br
São Paulo

‘Belo’ espetáculo

Para quem está às vésperas de re-
ceber seleções do mundo todo,
nossos torcedores oferecem um
“belo” espetáculo, como o publi-
cado na primeira página do Esta-
dão de ontem. Lamentável.
FLÁVIA DE CASTRO LIMA
lgcastrolima@uol.com.br
São João da Boa Vista

Vergonha

O mundo não precisa ficar preo-
cupado. As vergonhosas demons-
trações de estupidez e barbárie a

que milhões de pessoas assisti-
ram em todo o planeta no do-
mingo não se repetirão durante
os jogos da Copa de 2014 porque
os preços estipulados pela Fifa
não são para brasileiros...
VICTOR GERMANO PEREIRA
victorgermano@uol.com.br
São Paulo

OMC
Protecionismo

Esperamos que a presidente Dil-
ma Rousseff não impeça o flores-
cimento do comércio brasileiro
em âmbito mundial com medi-
das protecionistas, como faz a
Argentina. Ademais, parabéns à
OMC pelo acordo alcançado em
Bali, que teve como protagonista
o brasileiro Roberto Azevêdo,
pois perder a confiança em tal
entidade não seria bom para ne-
nhum país. Entendeu-se que
abrir o comércio a outros países
é mais proveitoso do que o prote-
cionismo. Estamos na era da glo-
balização. Países, conversem!

FELIPE DA SILVA PRADO
felipeprado39@gmail.com
São Paulo

GESTÃO HADDAD
Conselhos Participativos

Dispus-me a ter uma atitude par-
ticipativa para se tentar fazer al-
go por esta nossa tão degradada
cidade e decidi participar da elei-
ção para os conselhos dos bair-
ros, promovida pela Prefeitura.
Primeiro passo: procurar saber
dos candidatos. Surpresa, desco-
bri que no site feito para esclare-
cer a população só havia o nome
dos candidatos, sem nenhuma
outra informação. Como se po-
de votar num nome sem ao me-
nos um pequeno currículo mos-
trando as posições do candidato,
mesmo que superficialmente?
Com toda a paciência liguei para
vários setores da Prefeitura e nin-
guém soube informar nada, até
que o funcionário encarregado
da organização na Sub Sé me dis-
se: “Consulte no Google”! Dá pa-

ra acreditar numa proposta de
participação com essas bases?
Ainda com paciência, consegui
algumas informações a fim de
formar um quadro sobre três ou
quatro candidatos. Domingo,
dia da votação, procurei na inter-
net o local para votar no meu
bairro (Consolação), muni-me
dos documentos necessários,
procurei a localização da escola
onde se daria a votação para o
pessoal da minha zona eleitoral
e lá fui eu disposta a votar nos
candidatos sobre os quais tinha
encontrado informações que se
afinavam com meu pensamento
acerca do bairro e da cidade.
Chegando ao local (cerca de 20
minutos de caminhada da mi-
nha casa), deparei com as portas
fechadas. Bati palmas, procurei
vizinhos, bati nos portões, até
que uma funcionária da escola
apareceu e me disse: “Ah, eles
mudaram o local da votação.
Eles vieram aqui, viram que era
muito pequeno e resolveram fa-
zer numa escola na Rua Humai-
tá. Eu fiquei só pra avisar o pes-

soal”. Isso no dia da votação!
Não tiveram nem competência
para visitar os locais antes da di-
vulgação e avaliar se eram ade-
quados ou não. A Rua Humaitá
pertence à Bela Vista, não ao dis-
trito da Consolação, e fica a 1,5
km do local de votação registra-
do nas listas da Prefeitura. Era
para não votar mesmo. Ou para
votarem só os do “grupo”, arru-
mando uma “justificativa” para
se dizer que poucas pessoas par-
ticiparam porque a população
não se interessa mesmo... Só pos-
so dizer que estamos a anos-luz
de um processo democrático!
SILVANA SANTOPAOLO
silvana@psi.com.br
São Paulo

Decoração de Natal

No Natal do ano passado a nos-
sa cidade foi presenteada com
lindas decorações alusivas à data
e um dos locais beneficiados
com a colocação de pequenos
pontos de luz foi a Avenida Pa-

●✽
RUBENS
BARBOSA

A impressão é de que
o melhor dos avanços
da engenharia genética
ainda está por vir

Acordos alcançados
são insuficientes
para ressuscitar
a sua credibilidade
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Notas & Informações

O crescimento da
frota de veícu-
los do País não
tem sido acom-
panhado, como
deveria, pela ex-

pansão do sistema viário, pela
melhora do transporte coleti-
vo, pelas condições de seguran-
ça nas cidades e nas estradas e
pela formação adequada dos
motoristas. Esse descompasso
é a principal causa tanto do ele-
vado número de acidentes co-
mo dos enormes congestiona-
mentos. Tudo isso mantém o
Brasil como um dos campeões
mundiais de mortos e feridos
no trânsito e faz com que mi-
lhões de pessoas que viajam de
carro e ônibus percam um tem-
po enorme para ir e voltar do
trabalho diariamente.

Reportagem do jornal O Glo-
bo, com base em dados do De-
partamento Nacional de Trânsi-
to (Denatran), mostra que nos
últimos dez anos a frota mais
do que dobrou, chegando a 80
milhões. Ela aumentou 123% –
uma média de 12 mil veículos
por dia –, enquanto o cresci-
mento da população foi de 11%.
O número de carros continua
sendo maior, mas o de motoci-
cletas cresceu muito mais na-
quele período – 256% –, o que
se explica pelo seu preço mais
barato e sua agilidade. Em dez
Estados já existem mais motos
do que carros circulando. E no-
ve deles ficam nas Regiões Nor-
te e Nordeste – Acre, Pará, Ron-
dônia, Roraima, Tocantins, Cea-
rá, Maranhão, Paraíba e Piauí.
O décimo é Mato Grosso.

O sistema viário das grandes

cidades, que concentram o
grosso da frota, ficou muito
aquém das necessidades cria-
das por sua rápida expansão. Is-
so é particularmente grave nas
mais pobres, situadas nas Re-
giões Norte e Nordeste, mas
mesmo em São Paulo o sistema
viário está longe de seguir o au-
mento vertiginoso do número
de carros e motos que entram
em circulação diariamente.

Alguns elementos explicam
por que a situação se agravou
tanto nas últimas décadas. De
um lado, temos incentivos ao
uso do carro, tais como as facili-
dades de financiamento e a re-
dução de tributos oferecidas
nos últimos anos; e de outro,
uma queda nos investimentos
federais em infraestrutura de
transporte desde a década de
1970. Embora eles tenham vol-
tado a crescer a partir da déca-
da de 2000, chegando a 0,29%
do PIB em 2012, ainda ficam
bem abaixo do porcentual de
1976, que foi de 1,84%.

Quanto ao esforço de Esta-
dos e municípios para ampliar e
melhorar o transporte coletivo
– essencial para convencer os
donos de carros a não utilizá-
los para seus deslocamentos diá-
rios –, ele tem ficado bem abai-
xo das necessidades. Exemplo
disso são os investimentos em
metrô e trens de subúrbio. Mes-
mo na região metropolitana de
São Paulo, onde o governo esta-
dual tem aplicado somas consi-
deráveis nesses dois sistemas,
suas deficiências são notórias.
Se ganham em rapidez e pontua-
lidade, perdem na superlotação
– vêm funcionando no limite de

sua capacidade – e no tamanho
ainda acanhado da rede.

O serviço de ônibus é o único
meio de transporte coletivo
que pode ser melhorado a curto
prazo. Mas isso não é feito, por-
que ele é dominado nas princi-
pais cidades por um grupo de
empresas que já ganham muito
bem e não têm interesse em mu-
danças. E não existe prefeito
que se disponha a enfrentá-las.

As duas principais conse-
quências de tudo isso são os
congestionamentos cada vez
maiores, que travam o trânsito
das grandes cidades, e o eleva-
do número de mortos em aci-
dente, que em 2011 – último
com dados consolidados do Mi-
nistério da Saúde – chegou a
43.256, superior em 31% ao de
2003. O número de internações
hospitalares de feridos foi de
112.264, apenas entre janeiro e
agosto de 2013, 55% superior ao
mesmo período de 2003.

Para isso colaboram muito
também, segundo Dirceu Rodri-
gues Alves Júnior, diretor da As-
sociação Brasileira de Medicina
de Tráfego (Abramet), as defi-
ciências da formação dos moto-
ristas e da fiscalização do trân-
sito, tanto nas cidades como
nas estradas. A seu ver, os mo-
toristas brasileiros não apren-
dem a dirigir em condições ad-
versas, que são frequentes, mas
“só a fazer o carro andar”.

Está claro que cuidar dos vá-
rios aspectos do problema levan-
tado pela frota que chegou a 80
milhões de veículos e continua a
crescer só será possível com um
esforço conjunto – nada fácil –
das várias esferas de governo.

O s cariocas Ga-
briel Ferreira e
Diogo Cordei-
ro, ambos de
29 anos; e os pa-
ranaenses Este-

vão Viana, de 24, e William Ba-
tista, de 19, este com o crânio
fraturado, sobreviveram por
pouco de uma briga na Arena
Joinville, domingo. Nenhum
deles foi vítima inocente do
conflito entre torcedores do
Vasco da Gama, do Rio, e do
Atlético Paranaense na última
rodada da série A do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol. Afi-
nal, eles atravessaram todo o
espaço vazio que separava as
torcidas de seus times para evi-
tar conflitos e partiram em di-
reção aos adversários como
uma tribo de bárbaros atacan-
do seus piores inimigos. O re-
sultado foi mais um espetáculo
de selvageria. Mas os quatro
personagens não são os únicos
responsáveis pela briga que os
levou ao hospital.

O clube de Curitiba era o
mandante do jogo. Não pôde,
porém, realizá-lo em seu pró-
prio estádio por causa de outra
briga similar em rodada ante-
rior na capital paranaense. Em
obediência à punição decretada
pelo Superior Tribunal de Justi-
ça Desportiva (STJD), recebeu
os cariocas a mais de 100 quilô-
metros de sua sede. A diretoria
do Atlético foi informada de
que, conforme consenso entre
o Ministério Público (MP) e a
Polícia Militar (PM), sendo o jo-
go um evento particular, a segu-
rança dos torcedores seria res-
ponsabilidade exclusiva do clu-

be anfitrião. Este é que teria de
contratar agentes de empresa
privada para cuidar da torcida,
limitando-se a PM a garantir a
integridade física das estrelas
do espetáculo: jogadores, árbi-
tros e outros profissionais com
acesso ao gramado. Foi provi-
denciada extensa área sem tor-
cedores para evitar choque en-
tre rivais numa disputa nervo-
síssima, em que o mandante
disputava vaga na Libertadores
e o visitante tentaria evitar o re-
baixamento para a série B.

Numa medida de economia
desproporcional aos lucros ob-
tidos pelos clubes em bilhete-
ria de jogos, publicidade e, so-
bretudo, direitos de transmis-
são, apenas seis – três de um
lado e três de outro – agentes
de segurança foram encarrega-
dos de evitar que uma torcida
agredisse a outra. Bastaram 17
minutos de bola rolando para
que ocorresse a briga, com
chutes na cabeça de rivais e o
emprego de barras de ferro ar-
rancadas do estádio. O jogo
foi interrompido e os policiais
tiveram de intervir para evitar
mortes e transportar os feri-
dos da batalha em helicópte-
ros para o hospital.

O MP divulgou nota oficial
garantindo que nada tinha a
ver com a decisão da polícia de
restringir seu trabalho ao gra-
mado. E o comandante do 8.º
Batalhão da PM de Joinville, co-
ronel Adilson Moreira, filoso-
fou: “Estava tudo dentro da nor-
malidade, mas isso (a briga) já
ocorreu em diversos estádios.
Se houvesse policiamento,
ocorreria da mesma forma”. E

transferiu toda a culpa para o
clube, que poderia ter pago à
PM catarinense, que cobra regu-
larmente para dar segurança ao
público em eventos privados.

Da mesma forma como ocor-
re com os vândalos feridos, não
há inocentes em tragédias co-
mo a de domingo. O ministro
do Esporte, Aldo Rebelo, emi-
tiu nota oficial informando que
o governo federal vai procurar
o Conselho Nacional do Minis-
tério Público para “discutir um
entendimento comum” sobre a
atuação da PM em estádios.

Na verdade, o MP nada tem
o que fazer na prevenção da vio-
lência nos estádios, assunto res-
trito à autoridade policial. E o
Estatuto do Torcedor já deter-
mina que torcedor violento se-
ja obrigado a comparecer a
uma delegacia duas horas antes
de um jogo de seu time lá fican-
do até duas horas depois. De-
pendendo da gravidade do deli-
to praticado, o vândalo pode
até ser preso. A lei já existe há
mais de dez anos e em 2009 o
ex-presidente Lula da Silva e o
antecessor de Rebelo no Minis-
tério do Esporte, Orlando Sil-
va, anunciaram uma ação mais
dura contra torcedores briguen-
tos, cambistas e outras pragas
nacionais, além de cadastro de
torcidas, venda de ingressos
em casas lotéricas e monitora-
mento por câmeras. As mudan-
ças do Estatuto foram feitas
principalmente para coibir bri-
gas em estádios. Se a polícia
não abre inquérito, o MP não
denuncia e a Justiça não conde-
na tais delinquentes, só pode
ser por inépcia e descaso.
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O governo brasilei-
ro tem motivos es-
peciais para feste-
jar o sucesso da
conferência minis-
terial da Organiza-
ção Mundial do Co-
mércio (OMC) em

Bali, na Indonésia. O acordo entre
os 159 participantes deu novo fôlego
à maior negociação comercial da his-
tória, a Rodada Doha, reforçou o
prestígio da OMC e foi a primeira vi-
tória do novo diretor-geral da enti-
dade, o brasileiro Roberto Azevêdo.
Ruim para todos, o fracasso teria si-
do um desastre para o Brasil, por-
que seria mais uma derrota do siste-
ma multilateral. Há dez anos a diplo-
macia petista pôs de lado os acor-
dos com os países mais desenvolvi-
dos, adotou uma política terceiro-
mundista e subordinou a estratégia
brasileira a um Mercosul cada vez
mais emperrado pelo protecionis-

mo argentino. Ao mesmo tempo,
manteve a bandeira do multilatera-
lismo, enquanto no resto do mundo
se multiplicavam acordos bilaterais
e inter-regionais.

Embora modesto em termos mate-
riais, o pacote de Bali renova as pos-
sibilidades do multilateralismo.
Mas novos avanços serão trabalho-
sos e acordos parciais continuarão
sendo construídos. Em alguns ca-
sos, esses acordos poderão criar re-
ferências para a negociação mais am-
pla. Isso poderá ocorrer, por exem-
plo, na área de serviços, a partir de
entendimentos entre várias grandes
economias, incluídas a americana e
a chinesa.

O governo brasileiro insistirá num
erro perigoso, se continuar fora dos
grandes arranjos parciais de comér-
cio. O primeiro passo de uma ação
mais eficiente será concluir um acor-
do com a União Europeia, com ou
sem apoio argentino. Os europeus já

mostraram disposição de avançar
nesse entendimento, mesmo com a
participação de apenas alguns paí-
ses do Mercosul. Caberá à diploma-
cia brasileira, se for capaz de realis-
mo no âmbito regional, criar uma so-
lução para o impasse no bloco.

Será prudente seguir o mesmo cri-
tério nas próximas etapas da Roda-
da Doha, buscando objetivos ambi-
ciosos e estimulando os parceiros re-
gionais a tomar o mesmo caminho.
O pacote de Bali só foi fechado quan-
do o prazo inicial já estourava. Algo
parecido havia ocorrido no lança-
mento da rodada, em 2001, no Ca-
tar, quando a negociação se esten-
deu muito além do tempo previsto.
Mas a agenda era imensamente mais
complicada e inovadora.

Em Bali, o compromisso mais im-
portante foi sobre a facilitação de co-
mércio – medidas para desburocrati-
zar e simplificar entradas e saídas
de mercadorias e dar mais transpa-

rência às regras. Ainda assim, será
preciso oferecer assistência a alguns
países para a realização do trabalho.
Muito mais difícil foi o entendimen-
to em torno da pretensão indiana de
manter subsídios à formação de es-
toques de segurança alimentar.

Também foram acertados benefí-
cios para os produtores africanos de
algodão e os ministros do mundo ri-
co reafirmaram o compromisso de li-
quidar em alguns anos os subsídios
à exportação. Pacto semelhante ha-
via sido firmado em Hong Kong, em
2005, para cumprimento até o fim
deste ano. Mas, com a paralisação
da rodada, em 2008, a promessa foi
abandonada. Foi combinada em Ba-
li, também, uma discussão de regras
para a administração de cotas tarifá-
rias – parcelas nem sempre preen-
chidas de importação com impostos
reduzidos.

Mas a agenda total é muito mais
ampla e os negociadores terão um

ano para definir o roteiro. De toda
forma, destravar a rodada foi uma
realização importante. A OMC foi
salva da irrelevância. Além do mais,
a superação da crise internacional
deverá criar um ambiente mais pro-
pício a compromissos globais.

Tecnicamente, está reaberto o ca-
minho da modernização do comér-
cio global. Só a facilitação de proce-
dimentos poderá, segundo estimati-
va muito citada, abrir espaço para
mais US$ 1 trilhão de negócios, gra-
ças à redução de custos e à simplifi-
cação de operações. Mas, para esse
passo, foi preciso também vencer a
resistência de Cuba, Venezuela, Ni-
carágua e Bolívia. Seus representan-
tes cobraram o fim do bloqueio co-
mercial dos Estados Unidos a Cuba,
ameaçando vetar o acordo e levar a
reunião ao fracasso. Acabaram re-
cuando, mas deixaram clara, mais
uma vez, a qualidade das alianças
ideológicas do governo brasileiro.
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O Brasil e o sucesso da OMC

“O foguetinho deu chabu.
Mais R$ 300 milhões
foram literalmente para
o espaço. Ou seja, nossa
saúde, nossa educação,
nossa segurança...”

ALBERTO BASTOS CARDOSO
DE CARVALHO / SÃO PAULO,
SOBRE O FRACASSO DO
LANÇAMENTO DO SATÉLITE
BRASILEIRO, NA CHINA
albcc@ig.com.br

“Esse governo não tem
capacidade nem para
contratar alguém com
experiência na área.
Agora quem arca com o
prejuízo? Os trouxas, né?”

JOSÉ ROBERTO PALMA / SÃO
PAULO, IDEM
palmapai@ig.com.br

caembu, que, infelizmente, a
exemplo de outros bairros, care-
ce de uma iluminação melhor e
com a decoração em suas árvo-
res todos os que por ali passa-
vam puderam encantar-se com a
luminosidade e a beleza visíveis
a distância. Este ano, infelizmen-
te, ao que parece seremos priva-
dos desse espetáculo tão bonito,
apesar do valor do IPTU e de ou-
tros impostos que pagamos, e de-
veremos continuar na escuridão.
VERA AUGUSTA V. BERTOLUCCI
veravailati@uol.com.br
São Paulo

ELEIÇÃO NA USP
Esclarecimento

Agradeço a menção nominal do
professor doutor Renato Janine
Ribeiro no artigo de domingo
(Sucessão nervosa) no caderno
Aliás sobre eleições na USP:
“Adotou-se uma medida sim-
ples, defendida havia anos, entre
outros, por Hernan Chaimovich
e por mim”. Por oportuno, escla-

reço que a sugestão de amplia-
ção do colégio eleitoral, com a in-
clusão de Congregações e Conse-
lhos de Departamento, apresen-
tada numa comissão de que par-
ticipei, foi feita depois que a mi-
nha proposta inicial de eliminar
eleições e instituir uma Comis-
são de Busca fora amplamente
derrotada. Quanto à minha posi-
ção sobre eleições, recentemen-
te voltei a me pronunciar contra
eleições diretas: “No mundo das
universidades de pesquisa, a lide-
rança se conquista, sim, mas não
pelo discurso populista, o voto
universal, pela associação a parti-
dos políticos ou a corporações.
Liderança, nas instituições aca-
dêmicas de fronteira, está sem-
pre relacionada com academia,
excelência, visão contemporâ-
nea e inserção nacional e interna-
cional” (Jornal da Ciência,
e-mail 4.850, de 6/11/2013).
HERNAN CHAIMOVICH, professor
sênior, Departamento de Bioquími-
ca, Instituto de Química
hchaimo@gmail.com
São Paulo

Um desafio e tantoInépcia e descaso em jogo

● “Quanta ignorância. O dinheiro não foi desviado. Isso é investi-
mento! Lamentavelmente houve uma falha no lançamento.”
JOÃO DOS REIS

● “Mais um exemplo do Brasil mandando o dinheiro do povo pa-
ra o espaço. Literalmente dessa vez.”
GUILHERME LIMA ALCÂNTARA

● “Continuem no projeto, vamos lá! Isso não é nada perto do
que roubam por aí. Passo estratégico, sigam!”
MARCELO GONÇALVES

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




