
O
governo brasilei-
ro impôs mais
uma barreira à
importação de
produtos argen-
tinos, ao insti-

tuir licenças não automáticas
para a compra de autopeças,
um item especialmente impor-
tante no comércio bilateral. A
nova restrição entrou em vi-
gor na semana passada. Nessa
segunda-feira, os ministros de
Relações Exteriores dos dois
países, Celso Amorim e Jorge
Taiana, reuniram-se para pre-
parar o encontro dos presiden-
tes Luiz Inácio Lula da Silva e
Cristina Kirchner marcado pa-
ra dia 18. A imposição de mais
um entrave burocrático à en-
trada de mercadorias argenti-
nas também foi, obviamente,
um ato preparatório da reu-
nião presidencial. Tornou mais
ostensiva a insatisfação brasi-
leira em relação às condições
do comércio bilateral, prejudi-
cadas nos últimos 12 meses pe-
lo aumento do protecionismo
argentino. As medidas prote-
cionistas haviam incluído bar-
reiras contra autopeças produ-
zidas no Brasil.

A reação brasileira tornou-
se mais dura a partir do mês
passado, quando foram adota-
das licenças não automáticas
para a importação de 15 clas-
ses de produtos, incluídos vi-
nhos, trigo e frutas. Empresá-
rios e autoridades argentinas
protestaram, acusando o go-
verno brasileiro de agir sem
aviso-prévio.

O chanceler Taiana tam-
bém mencionou esse ponto,
mas essa não é a questão essen-
cial. O problema importante,
de fato, é outro. É preciso sa-
ber se governantes e empresá-
rios argentinos estão dispos-
tos a levar a sério a integração

comercial dos sócios do Merco-
sul e a cumprir as regras de
que depende o bom funciona-
mento de uma zona de livre co-
mércio. Há anos a resposta a
essa pergunta vem sendo clara-
mente negativa. A adoção de li-
cenças não automáticas para a
importação de produtos brasi-
leiros, a partir do agravamen-
to da crise internacional, ape-
nas piorou um quadro já insa-
tisfatório. Antes disso, exporta-
dores brasileiros já estavam su-
jeitos a barreiras e a acordos
de limitação “voluntária” de
embarques. O protecionismo
da Argentina, a maior parceira
do Brasil no Mercosul, é um ve-

lho problema.
Novidade, mesmo, é a deci-

são do governo brasileiro de
responder às ações argentinas
com a adoção de barreiras do
mesmo tipo. Durante anos, o
presidente Lula e os chefes da
sua diplomacia preferiram ser
tolerantes em relação ao prote-
cionismo argentino. De fato, fo-
ram mais que tolerantes e
aconselharam os empresários
brasileiros a aceitar acordos
de restrição “voluntária” de ex-
portações.

Esses acordos foram dupla-
mente prejudiciais ao País. Di-
minuíram suas exportações e
facilitaram a conquista de es-
paço no mercado argentino
por indústrias de outros paí-
ses, porque houve desvio de co-
mércio. Isso já havia ocorrido
há alguns anos, quando houve
restrições a eletrodomésticos

brasileiros. Desta vez, produto-
res de sapatos perderam espa-
ço para concorrentes chineses.

Nas duas ocasiões, o gover-
no brasileiro só reagiu depois
da divulgação, pela imprensa,
de informações sobre o desvio
de comércio. Nem o presiden-
te Lula, apesar de sua disposi-
ção de tolerar desaforos de cer-
tos parceiros, poderia omitir-
se em situações como essas.

Segundo Amorim, ele e seu
colega argentino expuseram
seus pontos de vista sobre o co-
mércio bilateral, mas ainda é
preciso aproximar as visões
dos dois países. Em outras pa-
lavras: não se chegou a ne-
nhum acordo relevante sobre
como eliminar as distorções
acumuladas no intercâmbio en-
tre Brasil e Argentina. “O
ideal”, disse Amorim, “é não
precisar dessas licenças não
automáticas de importação.”

Ele está certo, em princípio,
mas a questão é mais complica-
da. As licenças foram apenas
mais um entrave imposto pelo
governo argentino ao comér-
cio bilateral. Muitos outros ha-
viam sido adotados em anos an-
teriores. Além disso, nem os
critérios para administração
das licenças foram respeita-
dos. Pelas normas da OMC, o li-
cenciamento não pode tardar
mais que 60 dias, mas a demo-
ra vinha sendo, em vários ca-
sos, muito maior. Esse tipo de
política arruína o Mercosul,
compromete as possibilidades
de ação conjunta em negocia-
ções internacionais e, afinal,
não serve sequer para fortale-
cer a indústria argentina, cada
vez menos competitiva. Renun-
ciando à política de panos
quentes, talvez o presidente
Lula consiga uma conversa
produtiva com a companheira
Kirchner.

A
instrumentaliza-
ção política da
máquina admi-
nistrativa fede-
ral não está pou-
pando nem mes-

mo as áreas mais técnicas do
setor educacional, como o siste-
ma de avaliação do ensino su-
perior. Das dez questões de co-
nhecimentos gerais comuns às
27 carreiras profissionais ava-
liadas pelo Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade), que foi aplicado a
mais de 1 milhão de estudantes
no último domingo, pelo menos
seis fazem propaganda do go-
verno e tratam determinados
problemas de forma a elogiar
iniciativas do presidente Lula e
a classificar como preconcei-
tuosos os veículos de comunica-
ção que o criticam.

Em quase todas essas ques-
tões, as respostas certas são as
alternativas favoráveis ao go-
verno ou as que se caracteri-
zam pelo preconceito ideológi-
co. Duas questões têm em seu
enunciado elogios a uma cam-
panha para a redução do consu-
mo de sacolas plásticas, lança-
da em junho deste ano pelo Mi-
nistério do Meio Ambiente, e à
criação do Índice Geral de Cur-
sos pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) para “orientar o pú-
blico sobre a qualidade do ensi-
no”. Uma terceira questão des-
taca, de forma subliminar, a im-
portância do PAC, da explora-
ção do petróleo encontrado na
plataforma submarina e da
concessão de incentivos fiscais
à indústria automobilística, pe-
lo governo, “para que o Brasil
pudesse se livrar com maior ra-
pidez da crise econômica”.

Na pergunta sobre as
“ações que não contribuem pa-
ra a formação de uma socieda-
de leitora”, a alternativa corre-

ta é a que afirma que “a desace-
leração da distribuição de li-
vros didáticos para estudantes
das escolas públicas, pelo
MEC”, enriqueceria editoras e
livreiros. Numa questão sobre
eventuais manipulações de re-
sultados das corridas de Fór-
mula 1 e a maneira como eles
têm sido divulgados, todas as
alternativas criticam os órgãos
de comunicação. E a resposta
correta é a que enfatiza a “ne-
gligência ou omissão dos profis-
sionais na apuração real dos fa-
tos”. A questão mais ilustrati-
va da instrumentalização do
Enade é a que menciona as crí-
ticas feitas pela imprensa brasi-

leira a Lula, em 2008, por ter
afirmado que a crise financeira
seria um tsunami nos EUA e
uma simples “marolinha” no
Brasil. O enunciado diz que a
imprensa internacional confir-
mou a “previsão” do presiden-
te e os alunos são orientados a
considerar a “realidade atual
da economia no Exterior e no
Brasil” e julgar se houve por
parte dos críticos de Lula “ati-
tude preconceituosa”, “irres-
ponsabilidade”, “livre exercício
de crítica”, “manipulação políti-
ca da mídia” ou “prejulgamen-
to”.

Ao justificar a pergunta, o
presidente do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), Reynaldo
Fernandes, afirmou que ela
nem elogia nem critica o presi-
dente Lula, pois a resposta cor-
reta seria “livre exercício de

crítica”. Esta não é, contu-
do, a opinião de professores
e da Federação Nacional
dos Jornalistas (Fenaj). “Pa-
rece um discurso de autode-
fesa de Lula, quase ufanísti-
co. O presidente tinha ra-
zão, mas somos uma demo-
cracia e temos de tolerar as
críticas. A pergunta é ten-
denciosa”, diz o professor Ri-
cardo Caldas, da Universida-
de de Brasília. “Está mais pa-
ra relações públicas e propa-
ganda do que para uma pro-
va com o objetivo de verifi-
car o conhecimento dos estu-
dantes. A pergunta confir-
ma a opinião do presidente,
o que acho discutível. Não é
um consenso que a crise te-
nha sido superada. Para
quem perdeu o emprego, foi
uma baita de uma crise”,
afirma o jornalista Sérgio
Murillo de Andrade, presi-
dente da Fenaj.

Segundo o MEC, todas as
perguntas da prova do Ena-
de deste ano, que é obrigató-
rio para os estudantes que
concluem o ensino superior,
foram produzidas por uma
conceituada empresa de con-
sultoria em recursos huma-
nos, com base em diretrizes
estabelecidas por sete pro-
fessores escolhidos pelo
Inep. Evidentemente, não
existem fórmulas para se
afastar o risco de politiza-
ção ou ideologização de
questões de conhecimento
geral. Por isso, o MEC e o
Inep deveriam ter tido mais
cuidado para evitar pergun-
tas que dessem margem a
suspeitas de alinhamento po-
lítico, culto à personalidade
e proselitismo ideológico,
que corroem a credibilidade
dos mecanismos de avalia-
ção de ensino.
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remanejamento, e sim um bando
de incompetentes!
MILTON BULACH

mbulach@gmail.com

Campinas

PACdaenergia
Pergunta à ministra e candidata
petista: como as obras do PAC
tratam a questão da energia? Cor-
remos risco de falta ou raciona-
mento? Aproveito para lembrá-la
de que foi ministra de Minas e
Energia, o que me faz pressupor
que saiba tudo dessa área.
MIREL GONÇALVES SOUZA

mirelgsouza@yahoo.com.br

Santos

OqueapagouoBrasil?
Acidente? Pode ser. Mas é preciso

que se faça luz urgente sobre es-
se acontecimento. O Brasil exige
uma resposta e tem esse direito,
porque anda pagando a conta da
luz acima do valor devido desde
2002. O contribuinte vai pagar a
conta da renovação do contrato
com a Itaipu do Paraguai e nem
sabe se será ressarcido pelos pre-
juízos gerado por este apagão.
LEON DINIZ

leondinizdiniz@gmail.com

São Paulo

Pimenta
O ministro Tarso Genro critica a
oposição por querer explorar o
apagão politicamente. Ué, essa
história de apagão, o do governo
FHC, não foi sempre uma das ban-
deiras eleitorais do PT? Fica cada
vez mais claro que pimenta nos

olhos dos outros é refresco.
MAURÍCIO LIMA

mapeli@uol.com.br

São Paulo

● As declarações do ministro
Tarso Genro sobre o apagão que
deixou metade do Brasil sem luz
soa como deboche. Dizer que foi
um “microacidente”, um “proble-
ma insignificante”, é demais!
JAYR LUCIANO

data@estadao.com.br

São Paulo

Chegadecovardia
Quando o mensalão veio à tona,
ficou claro que tudo começara
em Minas Gerais, com o então
governador Eduardo Azeredo.
Para acobertá-lo o PSDB deixou
o mensalão escoar pelo ralo,
vergonhosamente poupando os
seus culpados. Essa covarde omis-
são deu força aos infratores e
por ela hoje pagamos todos. Vê-
se agora que, enquanto a covar-
dia não adiantou nada e o ex-go-
vernador está exposto à Justiça,
os infratores subiram degrau por
degrau na escada das infrações,
com a impunidade assegurada
pelos covardes de rabo preso.
Precisamos de uma oposição de
verdade.
WILSON SCARPELLI

wiscar@estadao.com

Cotia

Sobreomensalãomineiro
O editorial Processo necessário
(9/11, A3) contém alguns equívo-
cos. O inquérito apresentado pe-
la Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca apenas registra o recebimen-
to de uma cópia xerox do que se-
ria um “recibo” assinado por mim.
Trata-se de um documento forja-
do, cujo original nunca apareceu
(mesmo porque não existe), entre-
gue à Polícia Federal pelo lobista
Nilton Monteiro – pessoa já des-
mascarada pelo próprio Estadão.
De tão falso – e aí reafirmo o que
tenho dito –, esse papel não foi
considerado como prova pelo pro-
curador na denúncia (parte final)
apresentada ao STF. Juridicamen-
te, a defesa deve se ater ao que
está na denúncia. E esse “docu-
mento” não faz parte da peça acu-
satória do Ministério Público. Rei-

tero que nunca houve “mensalão”
em Minas Gerais. As questões
financeiras da campanha de 1998
foram delegadas. Também não
autorizei os patrocínios de que
trata a denúncia. Além disso, os
empréstimos bancários feitos
por empresa de publicidade não
tiveram meu conhecimento ou
minha autorização e não conta-
ram com minha assinatura ou
meu aval. Essa é a verdade. Con-
fio na posição isenta do STF.
EDUARDO AZEREDO, senador (PSDB)

Brasília

N. da R. – Não é o que sustenta
o ministro Joaquim Barbosa, do
Supremo Tribunal Federal, que
aceitou o pedido de abertura de
processo contra o senador, de
acordo com a denúncia do pro-
curador-geral da República.
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O
diagnóstico da 65ª Assembleia-
Geral da Sociedade Interame-
ricana de Imprensa (SIP) so-
bre as vicissitudes do jornalis-
mo independente no hemisfé-
rio evidenciou um nexo inquie-

tante entre o acúmulo de restrições – menos
ou mais ostensivas, conforme o país – ao direi-
to do público à informação e o que a entidade
considera a “deterioração das liberdades” na
América Latina. O cenário é de “tendência ao
autoritarismo”, concluiu a SIP ao fim do even-
to que reuniu, em Buenos Aires, mais de 500
editores de jornais. Fundada em 1942, a orga-
nização é integrada por 1.300 periódicos das
três Américas, cuja circulação alcança 50 mi-
lhões de exemplares diários. O cerceamento
da imprensa, como parte dos mecanismos de
controle social dos quais dependem a imposi-
ção e a sobrevivência de regimes autocráti-
cos, tem sido disseminado pelo mais virulento
deles, o do caudilho venezuelano Hugo Chá-
vez – descontada, naturalmente, a esclerótica
ditadura castrista em Cuba, onde a imprensa
foi exterminada logo que Castro ingressou na
órbita da União Soviética.

No plano interno, a repressão à imprensa

livre se acentua a olhos vistos. Segundo o Insti-
tuto Imprensa e Sociedade (Ipys), sediado em
Caracas, 2009 vem sendo o pior ano para a
mídia desde a ascensão de Chávez, em 1999.
Foram 107 ataques a jornalistas e meios de co-
municação em 10 meses. Destes, 2/3 perpetra-
dos por agentes ou aliados do governo – o que
talvez ajude a explicar por que apenas 10% dos
atos de violência são denunciados à
Justiça. Além da proposta de uma
lei de “delitos midiáticos”, ele tem
no seu prontuário o fechamento de
34 emissoras de rádio e a ameaça de
fazer o mesmo com outras 240. No
plano regional, o seu principal pro-
duto ideológico de exportação é a
ofensiva contra a imprensa, no mar-
co da chamada “revolução bolivaria-
na”. O termo é um eufemismo, mas
as investidas são reais. A exemplo da Lei de
Comunicação do governo Rafael Correa, no
Equador, o assédio tem o claro propósito de
intimidar e afinal asfixiar a imprensa indepen-
dente, criando condições para o monopólio es-
tatal de facto da informação.

O chavismo e a propensão autoritária de go-
vernantes como os Kirchners na Argentina se

coordenam para construir uma “arquitetura
legal” destinada a debilitar a mídia, denun-
ciou semana passada o então presidente da
SIP, Enrique Santos Calderón (ele foi sucedi-
do ao término da reunião de Buenos Aires por
Alejandro Aguirre). No caso argentino, a re-
cente Lei de Serviços Audiovisuais restringe
drasticamente a atuação das empresas de co-

municação do país. O vice-presiden-
te da Argentina e presidente do Se-
nado, Julio Cobos, que rompeu com
Cristina Kirchner, prega a revisão
da lei e o estabelecimento de “rela-
ções institucionais” entre o Estado
e a imprensa a fim de preservar a
liberdade de expressão – tudo que a
presidente abomina. Para respal-
dar o garroteamento legal, a estraté-
gia autoritária procura “submeter

os meios de comunicação ao desprestígio”, de-
nunciou a SIP no seu relatório anual, divulga-
do anteontem.

O processo varia de país para país. Na Ar-
gentina, é política de governo. Na Bolívia, tra-
duz-se nas agressões verbais do presidente
Evo Morales a jornalistas e órgãos de informa-
ção. Mesmo no Brasil, onde o Executivo decer-

to não teria condições de amordaçar a mídia, o
presidente Lula não perde oportunidade de
promover o descrédito da imprensa, com o ar-
gumento de que o povo dispensa “formadores
de opinião” – como se estes existissem apenas
nas redações e não na própria sociedade. O
problema da liberdade de informar, de todo
modo, é outro no País. Em um ano, 16 decisões
judiciais impuseram a censura a periódicos.
Desde 31 de julho, este jornal está proibido de
publicar reportagens com base nas investiga-
ções da Polícia Federal sobre o empresário
Fernando Sarney, primogênito do presidente
do Senado. A censura prévia, imposta por um
desembargador relacionado com o político, foi
considerada pela SIP “um vexame para a de-
mocracia brasileira”.

A entidade dedicou ao assunto amplos tre-
chos da sua resolução. Depois de historiar o
caso, o documento solicitou ao Poder Judiciá-
rio “interferência e ação imediatas para acele-
rar o processo de restabelecimento da plena
liberdade de imprensa no País” – o que já ha-
via sido feito com a publicação do acórdão do
ministro Ayres Britto, do STF, comentado em
nosso editorial de ontem, Letra da Lei, letra da
Liberdade.

Apagão,ummomento
bolivarianonoBrasil”

RicardodaSilvaRego
calibam2045@hotmail.com
SãoPaulo
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A politização do Enade
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A imprensa sob fogo cerrado

Barreira contra barreira

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

Testes escolares
não podem abrigar
propaganda
política induzida

Brasília endurece
a política para
preparar diálogo
com Buenos Aires
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