
OS ESTADOS DO SUL

PENAM PARA CONSTRUIR

UMA AGENDA COMUM E

ATUAR EM BLOCO. POR

ENQUANTO, SÓ ESTÃO

UNIDOS NA QUEIXA DE

QUE ARRECADAM MUITO

PARA A UNIÃO E RECEBEM

POUCO EM TROCA

|S três Estados do sul são vistos pelo
restante do Brasil como os primos

ricos da federação. Exageros à parte, há
algumas razoes para isso. Com pouco
menos de 15% da população, a região des-
ponta acima da média nacional em boa
parte dos indicadores econômicos e so-
ciais reproduzidos nesta edição - do ní-
vel de industrialização e infraestrutura ao
índice de Desenvolvimento Humano
(1DH). Por conta dessa imagem, a reali-
dade é que o sul vem colocando, propor-

cionalmente, bem mais farinha no bolo
da federação do que a fatia que lhe é dada
nos recursos distribuídos pela União.

"Há vários anos, os três Estados são
responsáveis por uma grande parcela das
exportações e do superávit da balança
comercial, mas não recebem do governo
federal o mínimo para continuar se de-
senvolvendo" lamenta Alcantaro Corrêa,
presidente da Federação das Indústrias
de Santa Catarina (Fiesc). Alguns núme-
ros ilustram essa desproporção. Só no ano
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passado, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul contribuíram com R$ 58,3
bilhões em tributos federais, o que
corresponde a 11,5% de toda a arrecada-
ção da Receita Federal. Considerando-se
o tamanho da população e a participação
da região no PIE nacional (cerca de 16%),
o percentual nem chega a ser tão eleva-
do. O problema é o desequilíbrio entre o
que vai para os cofres da União e o que
retorna cm investimentos.

No ano passado, as transferências
constitucionais e voluntárias da União
para os governos estaduais c municípios
do sul, aí incluídos os investimentos dire-
tos, somaram RS 20,7 bilhões. Ê menos
da metade do valor arrecadado em im-
postos federais no Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul, no mesmo período.
Caso sejam levados em conta apenas os
investimentos diretos da União, os nú-
meros são ainda mais desfavoráveis. "Nos
últimos cinco anos, menos de 53% do va-
lor previsto para obras de infraestrutura
de transportes na região foi executado

de fato" afirma o presidente da Fiesc. Em
2008, por exemplo, o Orçamento Geral
da União (OGU) previa recursos de R$
2,5 bilhões para a infraestrutura de trans-
portes nos três Estados, um valor 65%
maior do que o orçado em 2007. Devido
a contingenciamentos, porém, apenas
26% desse valor foi liberado. "Talvez, a
imagem de que somos uma região de-
senvolvida esteja sustentando uma visão
distorcida do governo federal: a de que
nào é necessário priorizar os investimen-
tos no sul" analisa Rodrigo da Rocha
Loures, presidente da Federação das In-
dústrias do Paraná.

Bancada de oposição
A falta de articulação entre os líde-

res empresariais e políticos é uma das di-
ficuldades que a região terá de superar se
quiser maior atenção de Brasília, especial-
mente na partilha dos investimentos em
infraestrutura. Ê verdade que o sul não
elege um presidente pelas urnas desde Ge-
túlio Vargas - o último líder que teve

chances de chegar à presidência foi Leo-
nel Brizola. Mesmo assim, o cientista po-
lítico Cristiano Noronha, da Arko Advice,
sustenta que a região esteve bem repre-
sentada nas últimas administrações no go-
verno federal. Ele lembra, por exemplo,
que o governo de Fernando Henrique
Cardoso teve pelo menos dois ministros
gaúchos - Eliseu Padüha e a atual gover-
nadora do Rio Grande do Sul, Yeda
Crusius. Já o mandato de Lula chegou a
ter seis representantes da região entre mi-
nistérios e secretarias especiais.

'Além disso, não podemos esquecer
que o sul sempre esteve muito bem re-

presentado na elite do Congresso,
com parlamentares atuantes e de

grande capacidade de liderança"
reforça Antônio Augusto de
Queiroz, diretor do Departa-
mento Intersindical de Asses-

soria Parlamentar (Diap), órgão
que, anualmente, organiza a pesquisa "Os
Cabeças do Congresso'' O levantamento
do ano passado revelou que 22 parlamen-
tares do Rio Grande do Sul, do Paraná e
de Santa Catarina estavam entre os 100
mais influentes do pais, embora os 79 de-
putados e senadores da região represen-
tem apenas 13% dos membros que circu-
lam no Congresso. Mesmo assim, diz
ele, não dá para ignorar o fato de que
uma parcela expressiva dos parlamen-
tares do sul faz oposição ao atual go-
verno, o que afeta o atendimento de
demandas da região.

Outra explicação está na própria di-
nâmica do Congresso Nacional. Normal-
mente, os diálogos não estão polarizados
em torno de representantes de regiões,
propriamente, e sim de alguns setores -
como o agronegócio, a indústria da cons-
trução e a saúde. "Essa é uma tendência
que vem se consolidando e as bancadas
que trabalham na defesa de interesses
específicos de um setor econômico ou
de uma categoria têm maior capacidade
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do sul e do sudeste têm mais dificuldade
para se unir " afirma Queiroz, do Diap.
O sudeste, porém, leva a vantagem de
ser a região mais rica e de maior peso no
Congresso.

"De um lado, há a reconhecida ne-
cessidade de suprir as enormes deficiên-
cias do norte e do nordeste. De outro, há
o peso político e econômico do sudeste.

O resultado é que o sul fica encurralado"
analisa Noronha. Só o Estado de São Pau-
lo, por exemplo, tem 70 deputados fede-
rais - sete a menos do que a soma dos
três Estados do sul. A segunda e a tercei-
ra maior bancada na Câmara são as de
Minas Gerais (53) e Rio de Janeiro (46)..
Sem esquecer que a força de São Paulo
como centro econômico e financeiro do
país transcende a representação parla-
mentar. "Quando o Congresso ou o go-
verno federal querem saber a opinião dos
empresários sobre os juros ou impostos,
a opinião que conta é a da federação das
indústrias de São Paulo, não do Ceará ou
do Maranhão',' diz Noronha.

"No caso do sul" pondera o senador
Pedro Simon, "não temos nem a forca de
São Paulo e Minas e nem a bandeira co-
mum da industrialização e do combate à
pobreza que o nordeste tem. Eu não con-
sigo enxergar quais seriam as bandeiras
que poderiam unir os três Estados',' co-
menta o mais antigo dos senadores liga-
dos à Região Sul. Numa crítica ao seu pró-
prio Estado, Simon lembra que foram
raras as vezes em que a sociedade e os
líderes políticos do Rio Grande do Sul se

de união" diz Queiroz. Uma das mais bem
articuladas é a bancada ruralísta - que
conta com vários parlamentares do sul.

Embora seja decisiva, a capacidade
de articulação dos deputados e senado-
res não é o único fator que afeta a distri-
buição dos recursos para o sul, adverte
Noronha. "O Rio Grande do Sul perdeu
a fábrica da Ford para a Bahia não só pela
influência do senador Antônio Carlos
Magalhães e pela forca do PFL dentro do
governo, mas também por causa da rea-
lidade econômica baiana, que demanda-
va uma ação federal para impulsionar a
industrialização',' explica o cientista polí-
tico. Esse fator foi decisivo em várias de-
cisões sobre concessão de incentivos fe-
derais. É como se a União tivesse de des-
tinar ao nordeste uma fatia maior do bolo
para compensar o passado de abandono
e exploração - sentimento, aliás, de mui-
tos parlamentares do sudeste.

A bandeira da superação das carên-
cias regionais funciona como um instru-
mento de unificação dos parlamentares
. "Por essa razão, as bancadas do norte e
do nordeste se apresentam como as mais
compactas do Congresso, enquanto as
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uniram em torno de bandeiras comuns.
Quando isso aconteceu, lembra, os gaú-
chos tiveram conquistas importantes,
como o Pólo Petroquímico do Sul, O pre-
sidente da Fiergs, Paulo Tigre, lembra que
a instalação em Porto Alegre do Ceitec,
primeira fábrica brasileira de chips, é pro-
duto dessa mesma mobilização entre lí-
deres do mundo empresarial e político.
Mas essa união está longe de ser a tônica,
admite Tigre."Há uma característica gaú-
cha - e não do sul como um todo - de
sermos pouco negociadores e de rara-
mente estarmos alinhados com o gover-
no federal" aponta Tigre.

Na mesma linha de raciocínio, o pre-
sidente do Banco Regional de Desenvol-
vimento do Extremo Sul (BRDE), Mário
Bernd, vê o Rio Grande do Sul em difi-
culdades maiores que as de seus vizinhos.
"Quando o projeto é importante para o
Paraná, a oposição local silencia. O mes-
mo vale para Santa Catarina, que conse-
guiu, em tempo recorde, a aprovação do
novo código florestal para o Estado',' afir-
ma Bernd. Já entre os gaúchos" compara,
prevalece o que chama de "espírito grenal"
com grande polarização política e deba-
tes com mais paixão do que raciona-
lidade. "O raciocínio é; quanto pior para
o adversário, melhor para mim" diz
Bernd, com a ressalva de que expressa
uma opinião sua, não do BRDE.

Um dos mecanismos que Simon de-
fende para melhorar a integração entre o
Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande
do Sul é a recriação da Superintendência
do Desenvolvimento do Sul (Sudesul), ór-
gão que funcionou entre 1967 e 1990 com
funções semelhantes às da Sudene, no
nordeste, Em 2007, o deputado catari-
nense Odacir Zonta apresentou um pro-
jeto na Câmara Federal para ressuscitar
a Sudesul com a missão de promover o
desenvolvimento e a cooperação entre as
cadeias produtivas da Região Sul

Além disso, o Conselho de Desen-

volvimento e Integração do Sul (Codesul)
poderia ser mais atuante. "Hoje, os go-
vernadores se reúnem de vez em quan-
do, mas cada um age por conta própria,
de acordo com as prioridades de seu Es-
tado" critica Simon. O Codesul reúne os
três governadores do sul e, também, o do
Mato Grosso do Sul.

O presidente da Fiep, Rocha Loures,

tem a convicção de que a articulação po-
lítica da região depende de dois pontos:
um maior protagonismo do empresariado
e a identificação de uma agenda comum.
'Apesar da diversidade econômica e dos
legítimos interesses de cada Estado, é
possível trabalhar em torno de questões
que são transversais à região e que con-
tribuem para ampliar nossa compe-
titividade" observa Loures.

Nessa perspectiva, já há um caminho,
segundo o presidente da Fiesc, Alcantaro
Corrêa: a revitalização do Fórum Indus-
trial-Parlamentar Sul, que reúne os presi-
dentes das federações das indústrias e as
bancadas federais do Paraná, de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul. O fórum
foi criado em 2004 exatamente para de-
bater problemas e soluções comuns aos
três Estados, especialmente nas áreas de
infraestruíura, logística e tributação. "No
ano passado, com os deputados envolvi-

'•dos nas eleições municipais e os empre-
sários com a crise econômica, o fórum
esteve parado. Agora, queremos retomar
as reuniões periódicas',' diz Corrêa.
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Em busca de uma bandeira, Amanhã, Porto Alegre, a. 22, n. 253, p. 62-65, maio. 2009.




