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D epois da aprovação na Câmara dos
Deputados, agora é a vez de o Senado
Federal analisar o protocolo de ade-
são da Venezuela ao Mercosul. Apesar

da retórica parlamentar e governamental que
aponta aquele país como aliado estratégico
do Brasil, argumentarei neste artigo que o
melhor a fazer é dizer um sonoro “não” às pre-
tensões de Chávez e Lula de transformarem o
Mercosul numa arena política da qual prolife-
raria a retórica terceiro-mundista. Há exce-
lentes razões de cunho econômico e político
para justificar essa posição. Passemos a elas.

Primeiro, as econômicas. A liberalização
do comércio é o princípio fundamental do re-
gime multilateral construído no pós-guerra,
que hoje se consolida pela ação dos países
membros da OMC. Sendo assim, a formação
de um bloco regional só é aceitável se promo-
ver a criação de comércio, ou seja, se os mem-
bros passarem a importar parte do que até
então produziam internamente. Ou seja, a
adesão a um bloco regional precisa significar
queda das barreiras comerciais que o país im-
põe às exportações do resto do mundo — ou
de parte dele. Integração regional, nesse sen-
tido, seria um passo em direção ao livre co-
mércio, ao capitalismo global. O Mercosul,
apesar das mazelas, foi e continua sendo um
compromisso nessa direção.

Ocorre que a Venezuela se autodeclara so-
cialista, ou seja, defensora de modelo econô-
mico no qual impera a vontade política dos
governantes sobre a liberdade econômica dos
cidadãos e empresas. Esse modelo não se
ajusta ao estabelecido como princípio consti-
tutivo do Mercosul, e a entrada da Venezuela
no bloco representará séria ameaça à valida-
de das garantias legais que amparam os con-
tratos firmados entre empresas e cidadãos
dos diferentes países. Na medida em que as
regras do Mercosul ou a dinâmica dos fluxos
comerciais intrabloco sejam alteradas depois
da entrada da Venezuela, crescerão também
as chances de sermos contestados, investiga-
dos e julgados formalmente na OMC pelo
desrespeito às regras multilaterais.

Agora passemos às questões políticas. No
sítio oficial do Mercosul (www.merco-
sul.org.uy), está dito que “os quatro Estados
partes (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai)
compartilham uma comunhão de valores
que encontra expressão nas sociedades de-
mocráticas, pluralistas, defensoras das liber-
dades fundamentais, dos direitos humanos,

da proteção do meio ambiente e do desenvol-
vimento sustentável, incluindo o compromisso
com a consolidação da democracia, a seguran-
ça jurídica, o combate à pobreza e o desenvol-
vimento econômico e social com eqüidade”. 

Se essa comunhão realmente existe, só
mesmo com uma definição muito frouxa de
democracia será possível aceitar a adesão
venezuelana ao Mercosul. Afinal, nos últi-
mos anos, Chávez tem: 1. restringido liber-
dades civis e políticas essenciais à democra-
cia, entre as quais os direitos à vida, proprie-
dade, participação e organização política, e
pluralidade de fontes de informação; 2. alte-
rado a Constituição para aumentar o tempo
de mandato e eliminar restrições à reeleição;
3. criado, financiado, armado e mobilizado
grupos de famintos militantes de sua “dou-
trina” bolivariana para confrontar a desorga-
nizada oposição nas ruas das principais ci-
dades; 4. interferido sobre o currículo esco-
lar para que ele passe a professar sua ideolo-
gia autoritária; e 5. buscado alianças com lí-
deres autoritários ou populistas de países
que confrontam abertamente os princípios
democráticos, como Cuba, Irã, Líbia, Rússia

e Iraque (nos tempos de Saddam).
No contexto regional, Chávez fez questão

de apoiar explicitamente candidatos identifi-
cados com suas idéias, suas políticas ou seu
estilo de liderança, como nos casos de Evo
Morales (Bolívia), Rafael Correa (Equador),
Daniel Ortega (Nicarágua) — todos recente-
mente eleitos presidentes de seus países — e
A. Manuel López-Obrador (México), candida-
to presidencial derrotado que contestou os
resultados eleitorais em 2006. Isso para não
falar no apoio dado por Chávez à campanha
reeleitoral do presidente Lula. Além disso, fi-
nancia a criação de grupos bolivarianos em
vários países e também distribui favores às
populações carentes em alguns países, inclu-
sive no Brasil. Por fim, é importante lembrar
as agressões verbais feitas pelo ditador vene-
zuelano às Organizações Globo e ao Senado
Federal, quando criticaram algumas de suas
políticas ou declarações.

Diante de tudo isso, parece-me funda-
mental que o Senado dê um basta às preten-
sões imperialistas de Chávez e proclame de
uma vez por todas que ele não é aliado es-
tratégico do Brasil.
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A FRASE QUE NÃO FOI PRONUNCIADA
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SEZIFREDO ALVES PAZ

Médico veterinário, especialista em vigilância sanitária,
ex-coordenador executivo do Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor (Idec), preside o Fórum Nacional de 
Entidades Civis de Defesa do Consumidor
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Advogada do Idec

A s notícias sobre a produção fraudu-
lenta de leite UHT são preocupantes e
estarreceram a sociedade. Todavia,
embora seja novo o tipo de fraude

desta vez detectada (adição de soda cáustica e
água oxigenada), para quem conhece a forma
como se dá a fiscalização de alimentos no
Brasil a notícia não surpreende.

Como medida imediata é importante que
ao consumidor do leite fraudado sejam pres-
tadas informações claras e precisas pelo Mi-
nistério da Agricultura e pela Agência Nacio-
nal de Vigilância Sanitária (Anvisa) — não pe-
las empresas envolvidas — sobre a real situa-
ção do leite e seus derivados no Brasil, de
acordo com o que preceituam a Constituição
Federal (artigo 5º, inciso XXXIIII, e artigo 7º) e
o Código de Defesa do Consumidor (Lei
8.078/90, artigo 6º, III e artigo 8º e, especial-
mente, artigo 9º, § 3º).

A médio prazo, para evitar novos dissa-
bores, o Idec e o Fórum Nacional de Entida-
des Civis de Defesa do Consumidor (FNE-
CDC) solicitaram ao Ministério da Agricul-
tura e à Anvisa que se crie uma força-tarefa
para, em 180 dias, inspecionar os laticínios
do país e apresentar relatório conclusivo so-
bre a qualidade do produto (pasteurizado,
longa vida e em pó) de cada região. Se, no re-
sultado da inspeção, aparecerem produtos
com problemas, os órgãos governamentais e
as empresas deverão imediatamente provi-
denciar comunicados ao público e recolher

a mercadoria comprometida. Baseados nas
conclusões desse trabalho, também se soli-
citou aos órgãos governamentais a apresen-
tação, após 60 dias da conclusão do relató-
rio, de proposta única de controle sanitário
do leite vendido no país.

É necessário, ainda, abordar o problema
da venda do leite cru, sério risco aos consu-
midores, propondo estratégias a médio pra-
zo para que diminua a alta percentagem de
consumo em muitas regiões do Brasil. Mas
não basta resolver só a questão do leite, pois
essa é apenas mais um exemplo da fragilida-
de da fiscalização de alimentos no país,
exaustivamente detectada em outros even-
tos — alguns, inclusive, evidenciados em
pesquisas e testes realizados pelo Idec.
Constatou-se, entre outros problemas, a
existência de coliformes fecais em leite pas-
teurizado, o excesso de água no frango e no
peixe congelados, a utilização de drogas ve-
terinárias inseguras na produção animal, a
alta contaminação de frutas e verduras por
agrotóxicos e a falta de inspeção em metade
da carne consumida no país.

O recente episódio criminoso expõe, por-
tanto, questão maior: o controle sanitário de
alimentos consumidos internamente é sofrí-
vel, está entre os mais atrasados do mundo e
precisa urgentemente de mudança radical.
Em vários países, com o advento da globaliza-
ção e a emergência de novos riscos, os gover-
nos nacionais redirecionaram o controle de
alimentos e aperfeiçoaram as estruturas, bus-
cando maior efetividade e transparência das
ações e confiança da sociedade, preocupan-
do-se inclusive com a maior racionalidade na
aplicação dos recursos. 

No Brasil, ainda não houve processo de es-
truturação do controle de alimentos consu-
midos internamente. Embora tenha papel
central no estabelecimento dos padrões de

segurança e na fiscalização de alimentos, a
estrutura governamental é marcada pela frag-
mentação das políticas, desintegração e con-
flito de interesses nas ações federais, esta-
duais e municipais. As principais conseqüên-
cias resultantes desse modelo são a desarticu-
lação nos três níveis administrativos, parale-
lismo, antagonismo, duplicidade de ações; e
não envolvimento da sociedade e falta de
transparência, resultando em baixa eficiência
e efetividade na proteção dos consumidores.
As falhas no controle dos alimentos vendidos
no mercado nacional são mais graves ainda
quando se tem conhecimento da tecnologia
já aplicada no país para controle de gêneros
de exportação (como o controle adotado para
a carne exportada).

Há muito tempo o Idec tem solicitado mu-
danças na fiscalização de produtos alimentí-
cios no Brasil, inclusive em manifestações
nos órgãos governamentais competentes, e
lamenta que só depois de escândalos haja
preocupação em realizar algum tipo de mu-
dança — que, por vezes, fica só na promessa. 

É necessário, de início, dar ao produto
consumido no Brasil a mesma prioridade
dada aos produtos exportados. Isso significa
promover estreita cooperação entre o Esta-
do e a sociedade no controle de alimentos e
mobilizar os vários atores em iniciativa na-
cional em relação à segurança dos alimen-
tos consumidos pelos brasileiros. Essa ini-
ciativa deve promover a integração interse-
torial, de concepção, de trabalho e de recur-
sos, e definir orientação estratégica única
entre os diversos sistemas governamentais
que atuam no setor. 

Fundamental, também, punir com rigor a
fraude e demais crimes contra os consumido-
res em relação aos alimentos e construir uma
consciência sólida de responsabilidade dos
fornecedores em toda a cadeia produtiva.

OPINIÃO

Fiscalização de alimentos no Brasil 
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Juazeiro — A alegria do Nordeste se conhecia quando
chegava a chuva. Há componente novo: é o aproveitamento
das águas do Rio São Francisco, que continuarão desembo-
cando no Atlântico. Ocorre que boa parte vai dar vida nova
ao sertão. O semi-árido vai sentir o que é ter água o ano intei-
ro para encher as quartinhas, os potes, dar para aos animais
e beber em casa. O projeto do governo transpondo as água
do leito para a parte necessitada vai desafogar a tristeza de
muitos sertanejos. Gente ficará em suas cidades trabalhando
e vivendo. Em pouco tempo não haverá mais a necessidade
de fugir para São Paulo, Rio e principalmente Brasília. Seu
chão será sagrado e oferecerá vida e trabalho para quem ali
nasceu. O projeto é grande e saudável. Certo que o governo
terá oposição. Alguém do próprio Nordeste falará mal da
obra, como falaram do canal que Ciro Gomes construiu para
abastecer os açudes em dificuldades. O ministro Geddel Viei-
ra Lima tem a incumbência de executar a obra e, para isso, o
seu fiscal maior será o presidente Lula. Agora é enfrentar a
onda contrária. Dinheiro há e de sobra. Vale boa aplicação
para o Nordeste respirar aliviado olhando para o céu sem
precisar pedir chuva a Deus. Desta vez será para agradecer. 

Emendas
Está terminando a data

para apresentação de
emendas ao Orçamento. A
Casa do Ceará tem sido re-
verenciada inclusive por
parlamentares de outros
estados que conhecem a
obra. É bom chamar a aten-
ção para as bancadas do
Ceará. Vale dizer que esse é
um dos sustentáculos da
Casa, agora sob a presidên-
cia de Fernando César. Des-
de o tempo da inauguração
da cidade, ela está firme e
prestando bons serviços
aos pobres de Brasília nas-
cidos onde Deus os pôs. 

Rolo
Quanto mais se anuncia

a auto-suficiência de pe-
tróleo, mais o brasileiro
paga. Com a falta de gás ou
com o preço da gasolina.
Essa seria uma boa notícia
a ser dada pela ministra
Dilma Rousseff: o presi-
dente Lula resolveu fazer
boa ação — cobrar o preço
justo dos consumidores
como nos outros países
produtores. 

Maracutaia
Até agora tem passado

como uma serpente escor-
regadia. Trata-se da pro-
posta do governo de des-
vincular 20% das receitas
da União aos estados, a
DRU. Se isso acontecer,
quem vai decidir o que é
ou não prioridade para a
distribuição de recursos
será o governo federal. 

Festança
Raimundo do Queijo, ci-

dadão de boa índole. Reúne
no comércio perto do mer-
cado antigo de Fortaleza

compradores do melhor
queijo de coalho e os que
querem tomar um trago.
Dia desses foi a comemo-
ração dos 100 anos de Val-
demar Caracas. Houve fes-
ta geral. Vieram amigos de
todas as partes e idades pa-
ra festejar os 100 anos do
cidadão pacato, fundador
do Ferroviário, que nunca
deixou de tomar sua cerve-
jinha. Alegria e felicidade. 

Boa
Agora, é só aguardar pa-

ra o eleitor entender me-
lhor o que seria uma “rela-
ção diferenciada” com o
PSDB. O presidente Lula
vai ter encontro reservado
com Tasso Jereissati. Não
quer despertar olho gordo.
Os dois conversando po-
dem dizer o que entendem
sobre a política. Inclusive
os pensamentos ocultos. 

Vendas
O comércio varejista es-

tá sorridente com o êxito
das vendas. Outubro mar-
cou sucesso. Fez crescer
9,9% em relação ao mes-
mo mês do ano passado e
5,1% sobre setembro deste
ano. As vendas foram pu-
xadas por material de cons-
trução, eletroeletrônicos e
veículos com alta de 12,1%. 

Tributos
Bondades do governo

podem custar caro. Em tro-
ca de isenções de PIS e Co-
fins sobre a cesta básica e
da correção parcial do Im-
posto de Renda, foi baixa-
da uma MP que determina
aumento médio de 35%
para prestadores de servi-
ço e passa a tributar pro-
dutores rurais isentos com
renda acima de R$ 1.164.

Aliás, com o presidente morando no Torto, a
avenida em frente ao Correio Braziliense passou a
ter tal movimento que já estávamos pensando em
pedir ao dr. Valmores Barbosa um guarda para
orientar a entrada do jornal, que é feita numa
conversão à esquerda. (Publicado em 15/12/1960)
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São Francisco 
de todos

“Quando Lula voltar à oposição
do poder que ele deixou, o Brasil
vai passar por uma
transformação significativa.”
Senador Jefferson Péres pensando enquanto assiste a vídeos de 1987.
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Por que Chávez será
problema para 

o Mercosul?


