
O
s problemas em
cadeia gerados
pelo vazamento
da prova do Exa-
me Nacional do
Ensino Médio

(Enem), frustrando estudantes
e desorganizando os vestibula-
res das universidades, são
mais uma amostra do que pode
ocorrer quando os interesses
eleiçoeiros são postos à frente
da racionalidade administrati-
va nos órgãos técnicos do Esta-
do. Os efeitos foram tão avassa-
ladores que podem desmorali-
zar a própria prova, que há
mais de dez anos vinha sendo
uma das principais ferramen-
tas do Ministério da Educação
(MEC) para tentar melhorar a
qualidade do ensino brasileiro.
Aplicado pela primeira vez

em 1998, o Enem, em suas pri-
meiras versões, limitava-se a
divulgar as notas individuais
dos estudantes que a ele se sub-
metiam espontaneamente. Ho-
je, graças à experiência acumu-
lada e ao respeito que conquis-
tou entre os estudantes, a pro-
va permite avaliar o desempe-
nho das escolas públicas e pri-
vadas, dando às autoridades
educacionais condições de
identificar as diferenças entre
elas e tomar as medidas neces-
sárias para reduzi-las. A avalia-
ção também permite a elabora-
ção de um ranking de qualida-
de, o que orienta os pais na es-
colha dos colégios. Em primei-
ro lugar, o Enem vinha sendo
um indutor de mudanças quali-
tativas não apenas do ensino
médio, mas também do ensino
superior. Foi o sucesso desse
mecanismo de avaliação que es-
timulou muitas universidades
a reformularem inteiramente
seu processo seletivo e assegu-
rou aos estudantes uma alter-
nativa aos anacrônicos “cursi-

nhos preparatórios”.
Resultante do açodamento

com que o ministro Fernando
Haddad tentou introduzir mu-
danças no Enem de 2009, para
utilizá-las como bandeira políti-
ca na campanha eleitoral de
2010, o vazamento da prova
praticamente anulou o planeja-
mento das universidades para
o próximo ano. Instituições de
ponta, como a USP e a Uni-
camp, desistiram de levar em
conta os resultados da prova.
O mesmo ocorreu com impor-
tantes universidades confessio-
nais, como o Mackenzie e as
PUCs de São Paulo e Campi-
nas. As universidades federais

que aceitaram a proposta do
MEC de converter a prova em
vestibular unificado foram obri-
gadas a reformular o calendá-
rio escolar. Por seu lado, as uni-
versidades privadas reclamam
dos prejuízos financeiros e aca-
dêmicos.
As inscrições para o ProU-

ni, umas das poucas iniciativas
bem-sucedidas do governo Lu-
la no campo educacional, tam-
bém terão de ser adiadas. Para
tentar evitar atrasos no início
do próximo semestre letivo, a
Secretaria de Ensino Superior
(Sesu) terá de adotar uma gam-
biarra nesse programa, acei-
tando a pré-matrícula dos bol-
sistas e deixando para depois a
fase de comprovação de infor-
mações referentes à renda fa-
miliar e ao histórico escolar
dos candidatos a bolsas de estu-
dos. E, obrigado a devolver a ta-

xa de inscrição de R$ 35 aos
alunos de escolas privadas que
desistirem de fazer o Enem,
por causa do adiamento das
provas para os dias 5 e 6 de de-
zembro, o MEC está montando
às pressas um esquema de
reembolso para o qual não tem
qualquer expertise. Os alunos
terão de enviar uma carta para
o Inep, o órgão responsável pe-
la prova, mas a data e a forma
de devolução do dinheiro até
agora não foram definidas.
Para custear todos esses

gastos não previstos oMEC se-
rá obrigado a desviar recursos
de suas atividades-fim. Mais
uma vez, infelizmente, prevale-
ce o velho vício da administra-
ção pública brasileira, em cujo
âmbito as verbas orçamentá-
rias acabam ficando no meio
do caminho, jamais chegando
integralmente aos seus destina-
tários finais para a execução
de políticas públicas eficientes.
Somente o custo da impressão
da nova prova consumirá cer-
ca de R$ 33 milhões dos R$ 110
milhões de que o MEC dispu-
nha para aplicar o Enem a 4,1
milhões de estudantes em 1,8
mil cidades este ano. Além dis-
so, há ainda que se contabilizar
os gastos com o aluguel dos lo-
cais para a prova – e assesso-
res de Haddad já reconhece-
ram que eles podem ser muito
superiores aos custos de con-
tratação de uma nova gráfica.
Evidentemente, a bagunça

em que se converteu o Enem
de 2009 afetou a credibilidade
da prova, o que é reconhecido
até dentro do próprio governo.
Ela poderá ser recuperada a
médio e longo prazos, é certo.
Mas, para que isso ocorra, é
preciso que a racionalidade ad-
ministrativa, e não o interesse
eleitoral, volte a prevalecer no
MEC.

A
Cemig, estatal
de energia de
Minas Gerais,
expandiu-se nos
últimos cinco
anos, investindo

R$ 4,9 bilhões em cinco aquisi-
ções de empresas do setor fo-
ra do Estado onde tem sede.
Neste ano, o ritmo de cresci-
mento da Cemig acelerou-se
ainda mais, com a compra da
empresa de capital italiano
Terna e o avanço das negocia-
ções para adquirir a Light.
A Cemig é uma das maiores

companhias de energia do
País, com 63 usinas e capacida-
de de geração de 6,7 mil MW,
correspondendo a 6,4% da ca-
pacidade total do País. Bem ad-
ministrada, lucrou R$ 1,88 bi-
lhão, em 2008, e R$ 545 mi-
lhões, no segundo trimestre de
2009. O valor de mercado de
suas ações, negociadas no Bra-
sil, em Nova York e na Espa-
nha, é da ordem de R$ 20 bi-
lhões, três vezes mais do que
valiam em 2003, no início do
governo Aécio Neves.
Comdisponibilidades de cai-

xa superiores a R$ 2 bilhões, a
Cemig está emitindo notas pro-
missórias no montante de R$
2,7 bilhões para fortalecer sua
capacidade de aquisição de ou-
tras companhias e manter um
ritmo acelerado de investimen-
tos. Ela já opera em 19 Esta-
dos, o que lhe confere abran-
gência nacional, só inferior à
da holding federal Eletrobrás.
Em 2006, a Cemig comprou

25% das ações de controle da
Light por R$ 172 milhões, além
de uma participação na conces-
sionária de transmissão TBE
por R$ 348milhões. Depois, pa-
gou R$ 213 milhões por 49%
das ações da Energimp, que ge-
rará 99,6 MW de energia eóli-
ca no Ceará, e ganhou a concor-

rência para construir uma li-
nha de transmissão de energia
elétrica no Chile. E participa
com 10% do consórcio que está
construindo a Usina de Santo
Antônio, no Rio Madeira.
Em abril, desembolsou R$

2,33 bilhões pelo controle da
Terna, que tem 3,3mil km de li-
nhas de transmissão em 11 Es-
tados. E, em maio, anunciou
uma parceria com a Compa-
nhia Energética de Brasília
(CEB) para interligar a distri-
buição de energia deMinas Ge-
rais e do Distrito Federal. Um
acordo, ainda não concluído,
está sendo negociado entre os
governadores de Minas, Aécio

Neves, e do Distrito Federal,
José Roberto Arruda, envol-
vendo a aquisição, pela Cemig,
de metade das ações da CEB,
por cerca de R$ 1 bilhão. “Pre-
cisamos desse apoio, porque
nos anos anteriores à minha
gestão não se fizeram os inves-
timentos necessários, o que re-
sultou em um serviço de má
qualidade”, disse Arruda.
Em meados de setembro, a

Cemig confirmou o início dos
estudos para aumentar sua
participação na Rio Minas
Energia, que controla a Light.
O valor estimado da aquisição
é da ordem de R$ 1,4 bilhão.
O mercado brasileiro de

energia elétrica desperta o in-
teresse dos investidores. Com
a retomada da produção indus-
trial, aumenta a demanda de
eletricidade – o consumo cres-
ceu 3,08% entre julho e agosto.

Com o atraso na licitação
de grandes projetos, como
Belo Monte, com problemas
de licenciamento ambiental,
os investidores parecem dis-
postos a ampliar a participa-
ção nas usinas existentes, o
que se justifica, do ponto de
vista empresarial. Para o es-
pecialista Adriano Pires, do
Centro Brasileiro de Infraes-
trutura, predominará a ten-
dência de concentração no
setor, com a necessidade de
ganho de escala para asse-
gurar a rentabilidade no lon-
go prazo.
Nada haveria a criticar

nos avanços da Cemig, fosse
ela uma empresa privada e
não de capital misto. Não es-
tão claras as intenções políti-
cas – e muito menos os obje-
tivos econômicos – do gover-
no de Minas Gerais com o
aumento da participação da
Cemig na geração, distribui-
ção e transmissão de ener-
gia elétrica, mediante a com-
pra de ativos já existentes,
ou seja, que nada acrescen-
tam à capacidade instalada
nacional. Segundo a Agên-
cia Estado, o governador Aé-
cio Neves pretenderia usar
a estatal mineira como uma
bandeira para se defender
da “pecha de privatista” atri-
buída ao PSDB pelo presi-
dente Lula. O então candida-
to do PSDB, Geraldo Alck-
min, por exemplo, não con-
seguiu se desvencilhar des-
sa crítica nas eleições presi-
denciais de 2006.
Mas o dinheiro do gover-

no de Minas Gerais, o con-
trolador da Cemig, não deve
ser empregado para esse
fim. O certo seria aplicá-lo
em investimentos novos e
produtivos, para o benefício
direto da população.
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Maria Bonita vai ser eleita rai-
nha do cangaço? Só seu entoura-
ge tem direito de conhecer as
necessidades deste país?
CANDIDA MARIA MENEZES BARROS

candy.barr@uol.com.br

São Paulo

Émonopólio?
Desdemuito jovem o governador
José Serra demonstra preocupa-
ção com os problemas do nosso
país. Militante da Ação Popular
(AP), agrupamento de esquerda
surgido da antiga Juventude Uni-
versitária Católica (JUC), foi des-
tacado líder estudantil comme-
nos de 20 anos. Era presidente da
União Nacional dos Estudantes
(UNE) em 1964, quando teve de
partir para o exílio. Como fim da
ditadura, voltou ao Brasil e se rein-

tegrou à vida política. Foi secretá-
rio de Planejamento de São Pau-
lo, deputado constituinte, sena-
dor, ministro do Planejamento e
da Saúde e candidato a presiden-
te. Por isso, é provocação barata
do presidente Lula dizer que não
sabia que Serra tivesse preocupa-
ção com oNordeste. Lula e o PT
precisam saber que para querer o
bemdo País não hámonopólio.
EUCLIDES ROSSIGNOLI

euros@ig.com.br

Itatinga

SlogansdoPT
Slogan doPT, na propaganda do
PAC:Minha Casa,Minha Vida.
Lembra o SeuSonho, Nosso Tra-
balho, da Bancoop. Sei, não, pe-
tistas administrando construção
civil não temdado boa coisa...

PEDRO GALUCHI

pgaluchi@gmail.com

São Paulo

Restituição
Gostaria de entender como o
presidente Lula teve restituição
de Imposto de Renda, se seus gas-
tos são todos feitos pelo cartão
corporativo. O contador me ajude
aí, ô! Como é que pode?!
JOSÉ MENDES DO CARMO

josemendesca@ig.com.br

Votorantim

Omacacosegalhos
A última do presidente Lula: “Eu
quero exportar produtos com
mais valor agregado do queminé-
rio de ferro.” Não está errado em
princípio, só que deveria fazer

isso com uma empresa que fosse
controlada por ele, não com aVa-
le. Como acionista da Vale, estou
satisfeito com a administração
da empresa. Se o presidente quer
dirigir a empresa, precisa antes
ser eleito pelos acionistas para
isso. Caso contrário, émelhor dei-
xar os profissionais trabalharem e
cuidar do governo. Pode até criar
mais uma estatal para poderman-
dar à vontade e criar muitos cabi-
des de emprego para os petistas.
PAULO MAGALHÃES

magalha1960@bol.com.br

São Paulo

Análisesdequalidade
A determinação do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) para que
o TJ-ES cancele o contrato para
avaliação de qualidade do café
adquirido para consumo de seus
funcionários não levou em conta
os benefícios que tal controle po-
de produzir. A exigência de qua-
lidademínima do café fornecido
em licitações públicas, que pode
ser determinada tecnicamente
pela avaliação sensorial feita em
laboratórios por degustadores
capacitados, é umprocedimento
que permite a boa fiscalização
das determinações legais estabe-
lecidas em legislações estaduais
de São Paulo (Instrução Normati-

va SAA n.º 8), deMinas Gerais
(Decreto 44.661/2007) e do Espí-
rito Santo (Decreto 1674/R, de
2006), criadas para disciplinar a
compra do produto, que antes,
com relativa frequência, resultava
em fornecimento de café de bai-
xíssima qualidade, em flagrante
desrespeito aos consumidores.
O CNJ não considerou que o cus-
tomuito baixo de tais análises
está amplamente justificado pelo
usomais correto do dinheiro pú-
blico, ao impedir que cafés frauda-
dos possam ser entregues por
fornecedores inescrupulosos, pre-
judicando, dessa forma, consu-
midores, cafeicultores e toda a
imensa cadeia produtiva do café.
NATHAN HERSZKOWICZ, Associação

Brasileira da Indústria de Café (Abic)

nathan@abic.com.br

São Paulo
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É
engenhoso, reconheça-se, o
conjunto de manobras legais
que o governo vem colocando
em prática para, sem deixar is-
so explícito, reduzir as metas
do superávit primário de 2010 e

assim assegurar mais dinheiro para gastar
no ano que vem, quando, não se pode esque-
cer, será eleito o sucessor – ou sucessora – de
Luiz Inácio Lula da Silva. São notáveis os es-
forços que o governo está fazendo na área or-
çamentária para alcançar seu objetivo políti-
co. Mas a engenhosidade não esconde a noci-
vidade dessas medidas para o equilíbrio das
finanças públicas nem tampouco disfarça a
perda de nitidez da política fiscal do governo
Lula.
Amanobramais recente, comomostrou re-

portagemdeFabioGraner eAdrianaFernan-
des, publicada no Estado de quinta-feira, é a
permissão legal para o governo abater do cál-
culo do superávit primário de 2010 todos os
investimentosdoProgramadeAceleraçãodo
Crescimento (PAC) – a principal peça de pro-
paganda eleitoral do governo e de sua candi-
data – já empenhados em 2009, mas que, por
não teremsidopagosnopróprio exercício, de-

verão ser incluídos nos “restos a pagar” em
2010.
Essapermissão abreumgrande espaçopa-

ra o governo gastar em outros itens que lhe
sejam mais interessantes do ponto de vista
eleitoral oumesmo vitais em algumas regiões
paraassegurarbomdesempenhode seus can-
didatos nas urnas, aparentemente sem colo-
car em risco o cumprimento dame-
ta fiscal. Recorde-se que a meta já
foi reduzida legal e explicitamente
e, mesmo assim, medidas recentes
permitem que, na prática, ela seja
ainda menor, pois de seu cálculo já
foram excluídas outras despesas,
além desses “restos a pagar”.
Nestecaso, se, por exemplo, ogo-

verno tiver empenhado R$ 10 bi-
lhões de investimentos do PAC,
masaindanãopagouessedinheiroao fornece-
dor – ou seja, o dinheiro continua no Tesouro
Nacional –, lança o valor em “restos a pagar”,
o que facilita o alcance da meta do superávit
de 2010. Assim, poderá gastar omesmo valor
sem se preocupar com a meta. É uma brecha
para a gastança eleitoral.
Resta saber que dimensões terá essa bre-

cha. No processo orçamentário brasileiro, a
despesapública é feita em três estágios.Opri-
meiro é o do empenho, momento no qual o
governo assume a obrigação do pagamento
ao fornecedor de bens, obras ou serviços. O
segundo é o da liquidação, que consiste na ve-
rificação do direito do credor. Por fim, emite-
se a ordem de pagamento e a despesa é paga.

Quando uma despesa é liquidada
numexercício,mas não é paga, é in-
cluída nos “restos a pagar” no exer-
cício seguinte.
O resultado financeiro desse no-

vo afrouxamento da política fiscal
dependerá da competência do go-
verno em administrar o PAC, que
atéagora temsido sofrível.OsOrça-
mentosdaUnião incluemverbasvo-
lumosas para obras listadas no

PAC – desde o anúncio desse programa elei-
çoeiro, em 2007, os valores para elas reserva-
dos nos orçamentos alcançaram R$ 57 bi-
lhões –, mas o balanço da execução orçamen-
tária temmostrado grande lentidão no empe-
nho das verbas, ou seja, na execução das
obras. O governo terá que melhorar muito a
gestão do PAC para poder reservar valores

expressivos a serem gastos no ano que vem.
Independentemente da competência ou in-

competência gerencial do governo no caso do
PAC, o que já lhe está assegurado para 2010 é
uma grande liberdade para gastar. Ameta de
superávit fiscal parao setor públiconão finan-
ceiro em 2010 foi estabelecida em 3,3% do
PIB, e o governo federal deverá responder
por2,15%doPIB.Dessa conta, porém, ogover-
no já foi autorizado, pela Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO), a excluir R$ 22,5 bilhões
referentes ao PAC, além do excesso da meta
do superávit primário que for apurado em
2009. Além disso, também os quase R$ 17 bi-
lhões do Fundo Soberano do Brasil (FSB) fle-
xibilizam a meta de superávit fiscal de 2010 e
abrem espaço para outros gastos do governo
do PT.
As seguidas manobras geram cada vez

mais dúvidas sobre o rigor comque o governo
administra os recursos públicos, alimentam
temoresdeque,mesmoreduzidae “flexibiliza-
da”, ameta fiscal não seja alcançadanoanode
eleiçõesedeixamcadavezmais claro queexis-
te uma diferença entre a gestão da política
fiscal – perdulária – e adapolíticamonetária –
austera.

Lula ‘engessa’ cada
vezmais oPaís!”

LaertPintoBarbosa
laert_barbosa@ig.com.br
SãoPaulo
“

Fundado em 1875
JulioMesquita (1891-1927)
Julio deMesquita Filho (1927-1969)
FranciscoMesquita (1927-1969)
Luiz CarlosMesquita (1952-1970)
José Vieira de CarvalhoMesquita (1959-1988)
Julio deMesquitaNeto (1969-1996)
Luiz Vieira de CarvalhoMesquita (1959-1997)
Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Estatizaçãoàmineira
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Manobrasparaagastança

AcredibilidadedoEnem

Leia mais cartas
http://www.estadao.com.br/opiniao/opi_forumleitores,0.htm

Estado troca
investimento
produtivo pelo
que já existe

A credibilidade
da prova do Enem
foi abalada pela
desorganização
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