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No último domingo, este jor-
nal dedicou outramatéria à po-
lêmica em torno de uma deci-
são do secretário municipal de
Serviços, Andrea Matarazzo.
A decisão foi a de construir
rampas de cimento áspero
com declive da parede para a
pista, demodo a evitar que pes-
soas continuem amorar nos es-
paços laterais da passagem
subterrânea que une duas ave-
nidas da capital, a Paulista e a
Doutor Arnaldo. A medida re-
cebeu críticas, em particular
de monsenhor Julio Lancellot-
ti, de conhecida atuação na de-
fesa de menores, mendigos, ca-
tadores de lixo e moradores de
rua em geral.
A matéria deste jornal tam-

bém abordou a personalidade
desses dois descendentes de
italianos, um povo conhecido
pelo empenho com que se en-
volve em discussões de muito
palavrório, em que por vezes a
emoção se sobrepõe à razão.
Com ou sem essas influências
de origem, uma das partes da
celeuma tem argumentado nes-
sa linha.

Também no domingo, e pa-
ra não saber do fato apenas pe-
la polêmica, passei pelo local,
vindo na direção da Paulista, e
com atenção lateral maior que
a habitual. Pouco antes do fim
da passagem havia um peque-
no grupo de pessoas acomoda-
do na calçada do lado direito da
faixa de trânsito, claramente
em condições de vida detestá-
veis. Do outro lado, observei
um espaço desocupado que me
pareceu ser o das tais rampas,
que umcrítico chamou de “anti-
mendigo”, e que noutras avalia-
ções na mesma direção consti-
tuem parte de detestável políti-
ca municipal de “higienização”
ou “higienista”, voltada para ex-
pulsar pobres do centro da cida-
de de São Paulo. Vale lembrar
que esses termos têm conota-
ções raciais e de exclusão so-
cial quando aplicados a um ca-
so como esse.
Entrando na polêmica, vejo

a questão de outra forma. Do la-
do da Prefeitura, o que houve e
ainda prossegue é uma ação tí-
pica de suas atribuições, de seu
dever, de sua responsabilidade:
a de evitar que grupos de pes-
soas vivam em locais não desti-
nados e adequados a essa finali-
dade. Aliás, o que de fato sur-
preende nessa e noutras ações
similares é que a Prefeitura as
esteja tomando – e não se omi-
tindo, como muitas vezes ocor-
ria em administrações anterio-
res – e que haja gente tirando
conclusões precipitadas e insus-
tentáveis quanto ao que é feito.

Grupos de moradores de
rua são também propícios à
participação de delinqüentes,
que o secretário disse à reporta-
gem ter encontrado no local.
Mesmo que não encontrasse,
ali é grande o potencial para
ação delituosa ou de outra for-
ma inconveniente, pois o trânsi-
to local costuma engarrafar-se
dentro da passagem subterrâ-
nea, facilitando a abordagem
demotoristas e passageiros.
O grupo que vi não me im-

pressionou pelo tamanho, mas
sua reduzida dimensão não é
bom argumento para sustar a
intervenção. Ao contrário, esse
estágio é o mais adequado para
agir, pois a permissividade esti-
mularia o crescimento do pro-
blema. Isso, inclusive, com ris-
cos para seus componentes, em
face da estreiteza do local onde
se acomodame do intenso trân-
sito de veículos, que adquire
mais velocidade à noite. Se algu-
madessas pessoas fosse atrope-
lada – e algumas correm risco
ainda maior pelo uso de bebi-
das alcoólicas, freqüente nes-
ses grupos –, a Prefeitura pode-
ria ser criticada por não tomar
as devidas providências.
Moradores de rua são um

problema comum nas grandes
cidades domundo, e aqui muito
mais grave pela magnitude que
assume. A saída, contudo, não é
transformar a cidade num fave-
lão, mas oferecer abrigo ade-
quado a essas pessoas, como os
albergues noturnos. Sei que is-
so nem sempre resolve o proble-
ma, pois algumas delas têm tra-
ços de comportamento que as
levam a recusar esse tipo de
apoio. Há, contudo, lugares
mais oumenos inadequados pa-
ra os moradores de rua, que,
por essa ou outras razões, per-
manecem nessa condição, e es-
se local que causoumaior celeu-
ma claramente se inscreve en-
tre os primeiros.
Vários viadutos da cidade

há muito tempo tiveram fecha-
da sua parte de baixo não utili-
zada para trânsito e, em alguns

casos, foi dado uso adequado
ao espaço assim preservado, in-
clusive para projetos sociais.
Boa parte das praças e parques
está dotada de altas e fortes
cercas metálicas, fechadas à
noite, para evitar seu uso incon-
veniente, além de problemas
para os demais munícipes, cuja
maioria, felizmente, não está
namesma condição. De ummo-
do geral, a população percebe a
necessidade desses fechamen-
tos e cercas e não me consta
que sejam vistos comomedidas
de “higienização”.
O convívio social, obviamen-

te, exige regras, pois, do contrá-
rio, vira bagunça, com todos os
riscos que a acompanham. As-
sim, problemas como o aponta-
do não devem ser encarados
com permissividade, pois esta
só irá agravá-los, numcírculo vi-
cioso, já que a deterioração da
cidade enfraqueceria também
sua função econômica, dimi-
nuindo os recursos destinados
à solução de seus problemas.
Portanto, há locais na cida-

de próprios para alguns usos e
impróprios para outros, segun-
do avaliação do senso comum.
Se for para deixá-lo de lado,
além uma liberação geral do es-
paço público urbano para resi-
dência ou dormitório, seria o
caso de pretender também que
igrejas como a de monsenhor
Lancellotti também fossem uti-
lizadas para acolhimento de
moradores de rua.
Logo, não há como designar

como “higienização” as ações
que a Prefeitura vem tomando
em casos como esse, pois as
odiosas conotações que esse ter-
mo tem não estão identificadas
nas práticas até aqui adotadas,
plenamente justificáveis no seu
alcance e na sua necessidade.●

RobertoMacedo, economista
(USP), comdoutorado pela

UniversidadeHarvard (EUA),
pesquisador da Fipe-USPe

professor associadoà Faap, foi
secretário dePolítica Econômica

doMinistério daFazenda

Uma das palavras mais pro-
nunciadas no Brasil ao longo
dos últimos anos é “reforma”.
Projetos não faltaram. Alguns
sematerializaramdepois demu-
tilados e fragmentados, outros
se perderampelos caminhos po-
líticos de suas tramitações e ain-
da outros aguardama oportuni-
dade de voltar à discussão. To-
dos padecem da inexistência
dos elementos essenciais: diag-
nóstico preciso, projeto consis-
tente e planejamento adequado.
Acabam não resolvendo os pro-
blemas, mesmo quando sacrifi-
camdireitos e afetam a vida dos
cidadãos e suas expectativas.
O agronegócio sustenta o

País há décadas. Os números
são inquestionáveis: em 2004,
as exportações relacionadas ao
agronegócio atingiram US$ 39
bilhões, ante importações de
US$ 4,9 bilhões, ou seja, houve
umsaldo positivo deUS$ 34,1 bi-
lhões. Considerando que o supe-
rávit de toda a balança comer-
cial foi de US$ 33,7 bilhões, con-
clui-se que o conjunto dos de-
mais setores, agronegócio à par-
te, registrou um déficit de apro-
ximadamenteUS$ 400milhões.
Os dados referentes ao pri-

meiro semestre deste anomos-
tram que o agronegócio conti-
nua crescendo, apesar das pre-
visões de safra menor, causa-
da por problemas climáticos,
e da valorização do real em re-
lação ao dólar, fator prejudi-
cial às exportações. O saldo da
balança comercial do setor
nos primeiros seis meses é de
US$ 17,7 bilhões.
Os resultados apresentados

pela cultura da soja são bem
um demonstrativo do potencial
agrícola do País. Comprodutivi-
dade superior à americana e
custos inferiores, tudo leva a
crer que dentro de alguns anos
a produção brasileira superará
a dos Estados Unidos. Mesmo
afetada pelas intempéries, a
próxima safra de soja deve cres-
cer em relação à do ano passa-
do, ficando acima de 50milhões
de toneladas, ante uma previ-

são inicial de 60milhões de tone-
ladas, bem mais próxima da sa-
fra americana (66milhões de to-
neladas). Outras culturas tam-
bém apresentam resultados ex-
pressivos, como é o caso do ar-
roz, que deve ter safra recorde,
acima de 13 milhões de tonela-
das. Aprodução de carnes (fran-
gos, bovinos e suínos) também
mostra evolução significativa.
Muitos analistas internacio-

nais já apontam o Brasil como o
maior produtor mundial de ali-
mentos dentro de alguns anos.
O diagnóstico não é difícil de
ser feito. Amaior área agricultá-
vel disponível no planeta está
no País: são cerca de 100 mi-
lhões de hectares ainda disponí-
veis para a produção agrícola.
O Brasil utiliza hoje menos de
70 milhões de hectares. Some-
se a isto um crescente aumento
de produtividade verificado por
um grande leque de culturas ao
longo dos últimos anos, graças
ao investimento em pesquisa e
ao desenvolvimento de novos
cultivares e de tecnologias mais
adequadas às nossas condições
climáticas e de produção. E, pa-
ralelamente ao crescimento da
agricultura e da agropecuária,
a indústria de alimentos se de-
senvolveu, ganhou competitivi-
dade e destaque em várias
áreas, tornando-se um elemen-
to fundamental na geração de
empregos e renda.
Nãohá projeto de desenvolvi-

mento para oBrasil que descon-
sidere o agronegócio. A área dis-
ponível para utilização agrícola
é fator competitivo único, até
porque nenhum país dispõe de
condições sequer parecidas
com a situação brasileira. A ne-
cessidade de gerar empregos é
outro fator decisivo na opçãope-
lo agronegócio, no qual postos
de trabalho são criados a partir
damenor necessidade de inves-
tir recursos financeiros, quan-
do a comparação é feita com ou-
tros setores da economia. Entre-
tanto, a existência de tantas con-
dições favoráveis demonstra,
para além de todo o progresso

obtido, que ainda estamos longe
de um desempenho que possa
ser considerado ideal.
O Brasil precisa melhorar

sua posição no comércio inter-
nacional e isso não se fará sem
planejamento e ações eficazes
que partam de exemplos para-
digmáticos. Se foi possível com
a soja, então é possível fazer o
mesmo com outros produtos.
Mas há uma série de fatores
atravancando a cadeia produti-
va. Para que funcione precisa-
mos de estradas melhores, por-
tos ágeis, modernos e de baixo
custo, logística mais apurada
(com escoamento otimizado e
menor tempo de estrada) e um
crescimento exponencial da ar-
mazenagem no âmbito das fa-
zendas (nos paísesmais avança-
dos, mais da metade dos silos
existentes são rurais, quando
no Brasil eles representam cer-
ca de 15%). O financiamento da
produção (incluindo plantio,
compra de máquinas e equipa-
mentos) é melhor que há cinco
anos, mas ainda está longe do
desejável: falta, por exemplo,
vincular o empréstimoaoprodu-
to. E falta também formar mais

recursos humanos em todos os
níveis, o que implica estimular a
criação de cursos voltados para
o agronegócio (precisamos de
mais engenheiros agrícolas,
agrônomos, técnicos e tecnólo-
gos), amplificar a tecnologia de
equipamentos, desenvolver e
disponibilizar cultivares adequa-
dos para umnúmeromais varia-
do de produtos e investir na ga-
rantia de sua qualidade final.
Voltando ao tema das refor-

mas, apesar da atmosfera posi-
tiva que cerca uma das áreas
mais sadias do governo, a da
agricultura, creio que se trata
de reformar, sobretudo, certas
concepções ultrapassadas que
dificultam as ações políticas do
agronegócio, como a ênfase do
imediatismo e uma excessiva
preocupação com o próprio
quintal. É, de fato, importante
construir uma estratégia de
oportunidades, porém é preci-
so fazê-lo no contexto de um
projeto de visão estratégica do
futuro cuja consistência seja a
medida do retorno social obti-
do em qualidade de vida, a ocu-
pação de um espaço internacio-
nal compatível com o potencial
agrícola brasileiro e, por fim, o
fortalecimento do agronegócio
e de suas numerosas conexões
com o processo de desenvolvi-
mento do País como um todo.●

JoséTadeu Jorge, engenheiro
deAlimentos, é reitor

daUniversidadeEstadual
deCampinas (Unicamp)
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Homemdesorte
Lulaestácomsorte.Alémdeaeco-
nomiairmuitobem,ainflaçãoes-
tarcontrolada(háatédeflaçãoem
algunsíndices),davitóriadeAldo
RebeloparapresidentedaCâmara
(derrotandoaoposição–PFLe
PSDB),doisfatosnovosencobrem
osescândalosdoPT:aprisãodo
sr.PauloMalufeseufilhoeacor-
rupçãodejuízesdefutebol.Com
tudoissoopresidentejáretomoua
campanhaparaareeleição.Os
partidosdeoposiçãoquetomem
cuidado,principalmenteoPSDB,
paranãoterde irchamarFHC.
OLYMPIO FÉLIX DE A. CINTRA NETTO

SãoPaulo

Mentirasrepetidas
“Nenhumamúsicafariasucesso
senãofosserepetidamuitasve-

zes”,disseLula(5/10,A4).Esteé
omotivoderepetir tantoquenão
sabiadospagamentosaosdeputa-
dos.Vairepetiratéquesetorne
verdade.Eleachaqueacreditare-
mos.Em2006saberemosquan-
tosdesavisadoseleconvenceu.
NICOLA W. FORTE

wforte@ig.com.br

Santos

Questãodefé
Oatestadodefinitivodequetodos
osbrasileirossãoidiotas foipassa-
dopelosr.AldoRebelo.Comoex-lí-
derdogovernoecoordenadorpolí-
tico,declarouementrevista,após
aposse(30/9):“Nuncaacreditei
queomensalãoexistisse.”Dápara
acreditarnasuafuturagestão?!
JOÃO ERNESTO VARALLO

SãoPaulo

Desarmamento
Nãohádúvidaqueoplebiscitoéa
melhorformadeopovoexpressar
suaopinião.Penaquenãoseja
aproveitadoparagrandepartedos
problemasbrasileiros.Eagorava-
mosgastarumafortunanumacon-
sultapopularquevai tratarapenas
deumapartedaquestão,ouseja,o
efeito,enãoacausa.Dequeadian-
taráproibiracomercializaçãode
armas,senãofor inclusatambém
aquestãodafabricação?Acomer-
cializaçãodasdrogastambémé
proibida.Eoqueacontece?Sua
comercializaçãonefastaedesen-
freadaemtodososcantosdoPaís.
Comasarmasproibidasvaiaconte-
ceromesmo.Aqueminteressam
situaçõesdessanatureza?Ospais
daPátriaargumentarãoqueafabri-
caçãodearmaséimportantepara
aexportação.Seassimfor,porque

nãosepermiteafabricaçãosomen-
tedearmaspesadas,quenãopo-
demserfacilmentepassadasde
mãoemmão?Esseplebiscitonão
temnenhumsentidoenquantonão
totalmenteabrangenteevairepre-
sentarpesadasdespesasquere-
caemsobreaprópriapopulação.
ARMANDO COMPARATO

SãoPaulo
●

Seráquenãohánogovernoal-
guémlúcidoobastanteparadizer,
aquemdedireito,queumapesqui-
satecnicamenteconduzida, istoé,
mediantecorretaamostragem,
seriainfinitamentemaisbarata,
maisrápidae,comcerteza,mais
confiável,porquemenossujeitaà
influênciadaintensapropaganda
deflagradaarespeito?Ouseráque
otalplebiscito,naverdade,éape-
nasummeiodeaparecernamídia,

aparentareficiência,desviara
atençãodopúblicodeoutrospro-
blemasmuitomaiscríticose“tra-
balhar”aopiniãopúblicaparaob-
terarespostaquedesejam?Se
tiveremalgumadúvida,consultem
umestatísticoouumpesquisador
demercado.Elessabemcomo
fazerisso,porqueofazemquase
todososdiascommuitaeficiência.
STILENE C. GANEM

SãoPaulo

Transposição
Esperoqueatradicionalempáfia
comqueospetistascostumam
tratarqualquerassuntoquenão
digarespeitoaoseumundinhonão
façaoPaláciodoPlanalto incorrer
nogravíssimoerrodeavaliar ina-
dequadamenteospropósitoseas
motivaçõesqueestãofazendo

domLuísCappiopermanecerem
grevedefome,protestandocontra
oprojetodetransposiçãodoRio
SãoFrancisco.Nãopodemosper-
derdeperspectivaqueobispode
Barra(BA)éumhomemdequase
60anosevemtendoasaúderapi-
damentedebilitadaemrazãodo
jejumradical.Sófaltaopresidente
Lula, insensívelcomoestáaopro-
blema,deixarparatratardoassun-
tonofimdesemana,porocasião
dotradicionalchurrasconoTorto.
JÚLIO FERREIRA

julioferreira@superig.com.br

Recife
●

Souoautordoprojetodatransposi-
ção.Hámaisdedezanos,atraves-
seioSãoChicodeônibus, indopa-
raoNordeste.“Fiqueichocado”
comotamanhodorio.Masaidéia
sóveiodepoisquevolteiparaCuri-
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