
A
crise não aca-
bou, o setor fi-
nanceiro ainda
vai contabilizar
perdas impor-
tantes e tem ra-

zão quem, como o presidente
do Banco Central do Brasil,
Henrique Meirelles, recomen-
da cautela. A moratória da es-
tatal Dubai World, em apuros
com uma dívida de cerca de
US$ 60 bilhões, é mais um
alerta sobre as condições ain-
da precárias da economia
mundial. A suspensão de paga-
mentos afeta credores dentro
e fora do país e atinge até o Te-
souro britânico, por seu respal-
do a bancos em dificuldades.
O governo de Dubai, no entan-
to, procura livrar-se de respon-
sabilidades, embora a gigante
imobiliária seja controlada pe-
lo setor público. Suas dívidas
não têm garantia oficial e os in-
vestidores devem assumir a
responsabilidade por suas de-
cisões, disse o diretor-geral do
Ministério das Finanças do
emirado, Abdulrahman Al Sa-
leh. Dirigentes dos maiores
bancos centrais e do FMI po-
deriam recitar em coro: “Nós
avisamos.”
As carteiras dos bancos

americanos continuam rechea-
das de hipotecas comerciais de
baixa qualidade, disse em de-
poimento no Congresso o dire-
tor associado de Supervisão
do Fed, John Greenlee. Segun-
do ele, havia inadimplência em
cerca de 9% daquelas hipote-
cas, no fim do segundo trimes-
tre. Naquele momento, os ban-
cos detinham aproximadamen-
te US$ 3,5 trilhões de créditos
pendentes e relativos a hipote-
cas comerciais. As expectati-
vas de perdas, acrescentou,
continuam elevadas. Em seu
depoimento ele detalhou em

linguagem corrente as adver-
tências contidas na Ata da últi-
ma reunião do Comitê de Mer-
cado Aberto do Fed. A atamen-
ciona a expectativa de eleva-
ção dos níveis de inadimplên-
cia. Muitos bancos pequenos e
regionais, segundo o relatório,
são vulneráveis a perdas nas
carteiras de crédito imobiliá-
rio comercial e por isso os no-
vos empréstimos estão conti-
dos.Mas não apenas esses ban-
cos têm limitado suas opera-
ções. A contração dos financia-
mentos bancários ocorre em
todo o mercado e só os gover-
nos – federal, estaduais e muni-
cipais – continuaram a endivi-

dar-se em outubro.
O presidente do Banco Cen-

tral Europeu, Jean-Claude Tri-
chet, também tem mostrado
preocupação com a saúde do
setor financeiro. Os bancos da
Europa ainda terão de passar
por um demorado ajuste antes
de voltar a condições normais
de operação. Os comentários
de Trichet valem para os ban-
cos da Europa Ocidental e pa-
ra os da antiga área socialista,
severamente atingidos pela cri-
se financeira global.
O desemprego elevado e as

condições ainda precárias do
mercado imobiliário, tanto nos
EUAquanto na Europa, dificul-
tam a recuperação do setor fi-
nanceiro. A desocupação tem
o duplo efeito de aumentar a
inadimplência dos emprésti-
mos pessoais e de retardar a
recuperação do setor de imó-

veis. Os dois problemas afetam
os bancos, forçados a conti-
nuar reconhecendo perdas em
suas carteiras de emprésti-
mos. Em contrapartida, as ins-
tituições financeiras, ainda su-
jeitas a grande número de calo-
tes, adotam políticas mais pru-
dentes e limitam a concessão
de empréstimos. Com isso, difi-
cultam a recuperação da eco-
nomia. O círculo se fecha.
Todo esse quadro foi esboça-

do, com sucessivas correções,
pelo FMI no último ano e meio.
Em outubro, na última edição
doRelatório de Estabilidade Fi-
nanceira Global, os economis-
tas do Fundomelhoraram ligei-
ramente suas estimativas de
perdas do sistema financeiro.
Pelos novos cálculos, as per-
das entre o começo da crise,
em 2007, e 2010 devem ficar
em cerca de US$ 3,4 trilhões.
Em abril, a estimativa era de
US$ 4 trilhões de prejuízos de-
rivados do estouro da bolha
americana. O número se refe-
re a bancos de todo o mundo
afetados pela mesma onda de
problemas.
Segundo o relatório, a

inadimplência do setor empre-
sarial americano continuou
crescendo neste ano e deve
atingir a intensidade máxima
neste fim de ano ou no começo
de 2010. Mas os problemas do
mercado imobiliário e o eleva-
do desemprego continuarão
ainda por algum tempo, de
acordo com as projeções do
Fundo, a pressionar os bancos
nos Estados Unidos e na Euro-
pa. Permanece o risco de uma
recuperação global lenta e su-
jeita a uma perda de impulso,
se os estímulos fiscais e mone-
tários forem retirados antes
da hora. Qual o momento certo
para a retirada ninguém sabe
por enquanto.

E
laborado peloMi-
nistério da Edu-
cação (MEC)
com base em da-
dos de 2008, o
Censo da Educa-

ção Superior revela que o rit-
mo de expansão da oferta de
vagas e do número dematrícu-
las já começou a diminuir, de-
pois de ter registrado taxas
anuais de crescimento de até
13% na primeira metade da dé-
cada de 2000. Segundo o Cen-
so, o País tem hoje 5 milhões
de estudantes universitários.
A vertiginosa expansão do

ensino superior, nesse perío-
do, com o surgimento de novas
universidades particulares
confessionais e o aumento de
vagas nas universidades públi-
cas, foi o desdobramento natu-
ral de um processo iniciado
com a universalização do ensi-
no básico, na década de 1990, e
o crescimento do número de
estudantes do ensino médio.
Agora, como lembram os espe-
cialistas, a criação de novas
instituições universitárias está
perdendo fôlego e a tendência
para os próximos anos é de es-
tabilização do setor. Entre
2007 e 2008, o número de cen-
tros universitários, faculdades
e universidades caiu de 2.281
para 2.252, ao mesmo tempo
que aumentou o número de va-
gas ociosas.
Só as 57 universidades fede-

rais, que têm 643mil alunos, fi-
caram com 7 mil vagas não
preenchidas no ano passado.
Esse número representa meta-
de das vagas criadas em 2008
pelo programa de expansão do
ensino superior custeado pela
União. Esse programa, que
prevê investimentos de R$ 2 bi-
lhões, é uma das iniciativas
mais divulgadas do governo do
presidente Lula. Segundo as

estimativas, o custo médio de
cada vaga numa universidade
federal é de R$ 12 mil.
A existência de vagas ocio-

sas nas universidades fede-
rais, como mostrou o Censo do
Ensino Superior, vai obrigar o
MEC a rever sua política para
o setor. Para os especialistas,
além de criar cursos não profis-
sionalizantes e pouco atrativos
para os estudantes, o governo
cometeu o equívoco de criar
novas universidades federais
em regiões já suficientemente
atendidas por instituições pú-
blicas, confessionais e particu-
lares. “Não houve planejamen-
to. Em algumas regiões, o au-

mento era desnecessário, pois
não havia demanda”, diz o pe-
dagogo Carlos Monteiro.
Outro equívoco apontado

pelos especialistas foi a cria-
ção de universidades federais
em cidades pequenas situadas
em regiões de fronteira ou no
interior do Nordeste, onde a
qualidade do ensino básico e
do ensinomédio é reconhecida-
mente baixa. É grande o núme-
ro de candidatos a uma vaga
nessas instituições que não
conseguem ser aprovados nos
vestibulares e de universitá-
rios que desistem, por não con-
seguir acompanhar os cursos
oferecidos. “Isso é dinheiro pú-
blico jogado fora”, diz o consul-
tor Ryon Braga, comentando a
elevada taxa de evasão nessas
universidades. O mais sensa-
to, nesse sentido, teria sido in-
vestir no ensino fundamental.

Rebatendo a crítica, a secre-
tária de Ensino Superior,
Maria Paula Dallari Bucci,
lembra que essas universi-
dades foram criadas para
oferecer cursos de forma-
ção a professores.
Outra importante consta-

tação do Censo do Ensino
Superior é o aumento de
11%, entre 2007 e 2008, das
matrículas de universida-
des com notas baixas nos
mecanismos de avaliação
do MEC. O Censo revela
que as 558 instituições re-
provadas em provas como o
Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes (Ena-
de) concentram 16% dos uni-
versitários do País. Quase
todas essas instituições per-
tencem à rede privada e
cresceram justamente por-
que suas mensalidades são
as mais baixas do mercado.
Em outras palavras, o levan-
tamento do MEC mostra
que, na hora de escolher um
curso, os alunos se preocu-
pam mais com os valores
que terão de pagar do que
com a qualidade da universi-
dade. Para o MEC, como es-
ses estabelecimentos aten-
dem as faixas mais pobres
da população, o mais ade-
quado não é fechá-los, mas
supervisioná-los, estimulá-
los a melhorar e aplicar pu-
nições, como o corte de va-
gas – sanção que recente-
mente foi imposta pelo ór-
gão a algumas faculdades
de direito e de medicina.
A função do Censo do En-

sino Superior é propiciar
um diagnóstico do setor,
dando às autoridades as in-
formações de que precisam
para aprimorar um sistema
educacional que sempre pri-
mou pela falta de qualidade.
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domensalão em alguns segmen-
tos políticos. Não se pode acredi-
tar que políticos recebamgrandes
fortunas de terceiros, a título de
colaboração nas despesas de cam-
panha, sem o retorno posterior,
principalmente se o beneficiário
for eleito. Ademais, não se pode
ignorar o custo financeiro elevadís-
simo de uma campanha eleitoral,
até para vereador de cidade pe-
quena do interior. Por isso émis-
ter a reforma da legislação eleito-
ral para inserir, entre outros re-
gramentos, o financiamento públi-
co das campanhas eleitorais.
ANTONIO MACEDO

antoniomacedo@uol.com.br

São Paulo

Caras-pintadas
Diante da reportagemUNE repas-

sa dinheiro ilegalmente (30/11, A1),
hoje entendo por que os caras-pin-
tadas estão omissos diante dos
desmandos que ocorrememnos-
so país, a começar pela absurda
censura imposta aoEstado.
ALVAREZ AGUILAR

alvarez.atib@hotmail.com

São Paulo

● Parabéns ao presidente da
UNE. As explicações dadas sobre
os destinos das verbas públicas
recebidas (29/11) o credenciam
a ser umpolítico de grande futuro.
ANTONIO FERNANDO FERREIRA

rdseg@terra.com.br

São Paulo

Ordemeprogresso
Sentimo-nos impotentes diante
de tanta roubalheira dos nossos

bolsos. O caso daUNEé sómais
umdeles. Não estoumais surpre-
so coma conivência de setores
da Justiça e dos demais Poderes
diante de tanta podridão. O siste-
mapolítico está falido, a começar
por umpresidente da República
que nunca sabe de nada e permi-
te a impunidade generalizada, ge-
rando um efeito cascata emvá-
rios níveis. O Brasil precisamudar
e deixar de ser o país da “desor-

deme recesso” para ser novamen-
te o país da “ordem” de suas ins-
tituições e “progresso” do povo.
EDUARDO KAMEI YUKISAKI

eduardo1964@uol.com.br

São Paulo

Balzacnuncatãoatual
“Sabes como fizeram seu cami-
nho até aqui? Pelo brilho do gê-
nio ou pelo recurso da corrupção.
É preciso penetrar nessamassa
de gente como umabala de ca-
nhão, ou devastar como uma pes-
te. A honestidade não serve a nin-
guém. A corrupção predomina, o
talento é raro. Sendo a corrupção
a armadamediocridade que abun-
da, você a sentirá por toda parte”
– Vautrin iniciando o jovemRas-
tignac nas tramas da vida (Pai Go-
riot, 1834) –Honoré de Balzac.
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São Paulo

Honestidade
Após as denúncias de corrupção
no governo doDistrito Federal,
noDetran de São Paulo, na Aneel
e naUNE, dá para acreditar no
Brasileirão de 2009?
JOÃO ERNESTO VARALLO

jevarallo@hotmail.com

São Paulo

EleiçõesemHonduras
Parabéns aHonduras. Suas insti-
tuições, aparentemente frágeis,
souberam livrar o país demais
umexótico ditador no continente.
Parabéns ao srMicheletti, que
soube, com tranquilidade, enfren-

tar todas as situações de ingerên-
cia emHonduras de países que
gostariamde vermais umditador
ao estilo HugoChávez/EvoMora-
les no poder. Parabéns ao povo
hondurenho, que compareceu ao
pleito e fez valer a sua vontade.
Não importa se escolheu bemo
seu próximo governante. O que
importamesmo é que tenha tido
condições de escolhê-lo, o que
não teria ocorrido caso o sr. Ma-
nuel Zelaya continuasse no poder.
ADELAIDE OLIVEIRA VIEIRA SANTOS

adelaidescs@yahoo.com.br

São Caetano do Sul

● Quando o povo fala, os políti-
cos abaixam as orelhas. O povo
hondurenho falou...
MANOEL BRAGA

manoelbraga@mecpar.com

Matão
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S
empre pode ficar pior. Quando
se pensava que as denúncias de
corrupção no Distrito Federal
(DF) tinham alcançado o seu pi-
co nos sucessivos governos de
Joaquim Roriz, eis que a Opera-

çãoCaixadePandora, daPolíciaFederal (PF),
destampaumdosmaisbemdocumentadoses-
cândalos do gênero no País. O governador Jo-
sé Roberto Arruda, o único eleito pelo DEM
em2006, é acusado de chefiar umesquemade
pagamento sistemático de propinas a auxilia-
resdiretos,membrosdoseusecretariadoede-
putados distritais, perfazendo R$ 600 mil
mensais.Adinheiramavinhadocaixa2deem-
presas fornecedoras do governo. Desde os
tempos de Roriz, elas vinham pagando pedá-
gio para fechar contratos, não raro superfatu-
rados, coma administração local.
Um vídeo arrasador mostra Arruda rece-

bendo R$ 50mil dasmãos do seu então secre-
tário de Relações Institucionais – o título é
uma preciosidade –, Durval Barbosa. Ex-poli-
cial civil, eledirigiunogovernoRorizaCompa-
nhia de Desenvolvimento do Planalto (Code-
plan) e depois, apropriadamente, foi caixa de
campanha de Arruda. Os negócios da estatal

chamaram a atenção do Ministério Público e
motivaram a abertura de mais de 20 proces-
soscontraBarbosa.Emtrocadeumacondena-
ção mais branda, ele aceitou trabalhar para a
PolíciaFederal, no sistemadedelaçãopremia-
da. Especialista em gravações clandestinas,
ele ajudou a registrar a entrega da bolada a
Arruda – e o desconforto deste.
“Você poderia passar lá em ca-

sa”, sugere, “porque descer com is-
so aqui é ruim.” No fim, quem leva o
dinheiro, dentro de um envelope
pardo, é omotorista do governador.
Divulgado o vídeo, o secretário de
Ordem Pública do DF, Roberto Gi-
ffoni, alegou que as imagens são de
2005, quando Arruda era deputado
e Barbosa presidia a Codeplan, e
que a soma era para ser gasta na
compra de panetones a serem distribuídos a
criançascarentes.Algumasdas30 fitasprodu-
zidas por Barbosa com uma câmera escondi-
da parecem um clipe da lambança. O melhor
momento é o que mostra o presidente da Câ-
mara Legislativa (o equivalente às assem-
bleias estaduais), Leonardo Prudente, literal-
mente enchendo os bolsos de dinheiro; quan-

do não cabiamais, ele enfia ummaço de notas
nasmeias.
Omensalão doDEM, como vem sendo cha-

mado o esquema, contemplou também, entre
diversos outros integrantes da base aliada de
Arruda, o corregedor daCâmara, Júnior Bru-
nelli. Segundo Barbosa, desde dezembro de
2002, ele recebe R$ 30mil mensais. Numa ce-

na tocante, ele, Brunelli e Prudente
são vistos abraçados fazendo uma
oração: “Nós precisamos daTua co-
bertura e dessa Tua graça…”, ro-
gam, em dado momento. Outra fil-
magem registra um encontro de
Barbosa com Marcelo Carvalho,
queadministraasempresasdovice-
governador Paulo Octávio (DEM).
Carvalho aparece recebendo uma
pasta preta de Barbosa. Conforme

seudepoimentoàPolíciaFederal eaoMinisté-
rio Público, o executivo era quem repassava a
parte que tocava ao vice – 30% da contribui-
ção de campanha de uma empresa, segundo
uma anotação.
A primeira reação deArruda, na sexta-fei-

ra, quando a PF executou 16 mandados de
busca e apreensão, foi demitir Barbosa e um

punhado de outros suspeitos. No domingo,
ele e Paulo Octávio divulgaram uma nota es-
pantosa em que se apresentam como vítimas
perplexas de um “ato de torpe vilania” para
“tentarmanchar o trabalho sério e bem-suce-
dido que temsido feito pela nossa administra-
ção”. A palavra de Arruda já se sabe o que
vale. Em 2001, então senador, subiu à tribuna
e, em lágrimas, jurou ser inocente da acusa-
ção de ter participado da violação do sigilo do
painel de votações da Casa, no caso da cassa-
çãodeLuizEstevão, doDF.Dias depois, admi-
tiu a culpa e renunciou aomandato – para não
ser cassado também, é claro. Agora, para não
ser expulso do DEM, poderia se desfiliar da
sigla. Já se renunciar ao mandato perderá o
foro privilegiado.
O seu governo, de todo modo, acabou – pa-

ra não falar na sua candidatura à reeleição. A
questão é quando ele será removido do cargo.
A oposição fala em impeachment, mas só de-
tém 5 das 24 cadeiras da Câmara Legislativa.
E a sua sucessão será um imbróglio, dadas as
acusações ao seu vice e ao presidente da Câ-
mara. A turbulência no DF promete durar
tanto quanto a corrupção entranhada no seu
governo.

Depoisdesse tombo
doArruda, oDEMvai

comernoNatalopanetone
queodiaboamassou”
RonaldoGomesFerraz
ronferraz@globo.com
RiodeJaneiro
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Ritmo de aumento
das vagas e de
alunos começa a
perder fôlego

A crise continua,
os bancos sofrerão
mais perdas e é
preciso ter cautela
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