
Com professores em greve, ação
da PM impediu cerco ao tucano
por supostos sindicalistas
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Manifestantes presos
em evento com Serra
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Àmedida que se
aproxima a data
de desincompati-
bilização do go-
vernador José
Serra para se can-

didatar à Presidência da Repú-
blica, aumentam protestos e
ameaças de greve das corpora-
ções da máquina pública esta-
dual que são controladas por
sindicatos vinculados à Cen-
tral Única dos Trabalhadores
(CUT) e ao PT. Embora com
pequena adesão, prossegue a
greve do professorado, decreta-
da há duas semanas, e os servi-
dores das áreas de saúde e se-
gurança também estão prome-
tendo parar nos próximos dias.
As três categorias representam
mais de dois terços do funcio-
nalismo público estadual.

As reivindicações são irrealis-
tas. Os líderes sindicais do ma-
gistério estadual querem rea-
juste de 34% e o fim do Progra-
ma de Valorização pelo Méri-
to, que prevê aumento de 25%
para um quinto dos docentes,
a cada ano, mediante a realiza-
ção de prova de capacitação.
Os dirigentes sindicais do se-
tor de saúde pleiteiam para a
categoria aumento salarial de
40%, reajuste do vale-refeição
e jornada de trabalho de 30 ho-
ras semanais. E os porta-vozes
dos servidores da área de segu-
rança, que já tiveram grande
parte de suas reivindicações
atendidas em 2008, preten-
dem deflagrar operação-pa-
drão para mostrar a “estrutura
defasada” da Polícia Civil.

As lideranças sindicais das
três categorias também exi-
gem planos de cargos e carrei-
ras – outra pretensão recorren-

te, que costuma aparecer quan-
do as greves são meramente
políticas, para criar dificulda-
des para dirigentes governa-
mentais que não são filiados ao
PT. O caráter eleiçoeiro dos
protestos ficou claro quando
os líderes do professorado, de-
pois de terem parado por duas
sextas-feiras consecutivas o
trânsito na região das Avenidas
Paulista e Consolação, decidi-
ram fazer um protesto em fren-
te ao Palácio dos Bandeirantes.

Na realidade, trata-se de
mais uma provocação. Protes-
tos nas ruas e avenidas em vol-
ta da sede do governo estadual
são expressamente vedados

por lei, que as classifica como
“área de segurança”. Os líderes
sindicais do funcionalismo sa-
bem que, frente a manifesta-
ção em local proibido, a Polícia
Militar é obrigada a intervir. E
é justamente isso que eles que-
rem: aproveitar os incidentes
para se apresentar como víti-
mas da “violência do governa-
dor”. O “script” é conhecido e
foi usado em grande escala nos
últimos anos, especialmente
durante a greve dos servidores
da área de segurança pública,
em 2008. Na ocasião, nas ime-
diações do Palácio dos Bandei-
rantes, policiais civis usaram
suas armas para enfrentar poli-
ciais militares. O embate resul-
tou em 24 feridos e foi farta-
mente explorado pelo PT e pe-
quenos partidos de esquerda.

Ao anunciar que as reivindi-
cações dos líderes sindicais
das áreas de educação, saúde e
segurança não serão atendidas,
as autoridades estaduais lem-
braram que a gestão Serra man-
teve os gastos com o funciona-
lismo abaixo dos limites da Lei
de Responsabilidade Fiscal. E
foi esse um dos fatores que per-
mitiram investimentos em
obras de grande porte. “Se da-
mos dinheiro para servidores,
não sobra para investimento e
não se pode fazer Rodoanel e
Metrô. É preciso equilíbrio para
atender às demandas da socie-
dade”, diz o secretário de Ges-
tão Pública, Sidney Beraldo.

O mais irônico é que vários
líderes sindicais dos servidores
que tentam tumultuar as soleni-
dades de inauguração dessas
obras, para impedir Serra de co-
lher os dividendos de sua ges-
tão, reconhecem que o diálogo
com o governo melhorou nos úl-
timos anos. Eles admitem que
foram recebidos com mais facili-
dade e frequência pelas autori-
dades, apesar de não terem con-
seguido os aumentos salariais
desejados, porque, em matéria
de gasto, o governo privilegiou
o interesse público, em vez de
ceder ao corporativismo.

As manifestações de protesto
dos líderes sindicais das áreas
da educação, saúde e segurança
têm claro objetivo político-elei-
toral. A greve já deflagrada pela
Apeoesp está deixando eviden-
te que só uma minoria de profes-
sores vem cruzando os braços.
A maioria teve o bom senso de
não se deixar usar como massa
de manobra no jogo político. O
mesmo se espera dos delegados
e do pessoal da saúde.
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Amomentosa deci-
são do Google, o
maior provedor
de informação do
mundo, de trans-
ferir o seu site chi-

nês de Xangai para a “região ad-
ministrativa especial” de Hong
Kong, onde não precisaria con-
tinuar se autocensurando, não
mudou as coisas para os cerca
de 400 milhões de internautas
da República Popular. Desde
terça-feira, o próprio governo
passou a filtrar, da galáxia de
páginas oferecidas por esse fan-
tástico engenho, os resultados
das buscas que envolvam as-
suntos “sensíveis” para Pe-
quim, como Tibete, direitos hu-
manos, o massacre da Praça da
Paz Celestial… Ao mesmo tem-
po, as autoridades adotaram
posições contraditórias diante
da iniciativa do Google.

De um lado, trataram de re-
duzi-la a uma questão apenas
comercial, que, assegurou o
porta-voz da chancelaria chine-
sa, não afetará as relações do
país com os Estados Unidos, a
menos que “alguém politize a
questão”. Mas, de outro lado,
foi exatamente o que fez o Diá-
rio do Povo, o principal jornal
do Partido Comunista, ao acu-
sar o Google, em editorial de pri-
meira página, de cumplicidade
com os serviços americanos de
espionagem. Além disso, o texto
equipara o fechamento do site a
“ensaio de guerra”, como parte
de suposta tentativa dos Esta-
dos Unidos de “transformar a in-
ternet em campo de batalha”.

Qualquer que seja a explica-
ção para a incoerência chinesa,
o fato é que comércio e política
são dimensões ora contraditó-

rias, ora complementares, mas
sempre indissociáveis do uni-
verso da internet. Nos anos re-
centes, megamultinacionais e
governos de todos os feitios
vêm desenvolvendo interesses
cada vez maiores e mais intrinca-
dos na fabulosa esfera da comu-
nicação online. Para as primei-
ras, o céu é o limite. O fatura-
mento anual do Google, por
exemplo, é de US$ 24 bilhões
(dos quais apenas US$ 500 mi-
lhões, aproximadamente, made
in China). O seu valor de mer-
cado está em US$ 173 bilhões e
seus negócios se diversificam
sem cessar.

Para um país com vocação pa-

ra superpotência, como a Chi-
na, a expansão do setor de ponta
das telecomunicações (internet
e telefonia móvel entrelaçados)
é um imperativo estratégico; e o
controle dos conteúdos e do
acesso a eles na web é condição
necessária para a estabilidade
do sistema que combina ditadu-
ra comunista e economia de
mercado. A virtual inexistência
das liberdades fundamentais no
país nunca afugentou os investi-
dores, desde as reformas moder-
nizadoras dos anos 1980. “Em
matéria de valores”, ataca o Diá-
rio do Povo, “o Google não é ne-
nhuma virgem.” De fato, não é.
A empresa começou a funcionar
na China em 2006 e aceitou fa-
zer autocensura quando lhe foi
ordenado.

Assim também os seus congê-

neres, como o Bing, o motor de
busca em chinês da Microsoft
de Bill Gates. Ainda há pouco,
ele disse, numa entrevista: “Vo-
cê precisa decidir se quer, ou
não, obedecer às leis dos países
onde opera. Se não quiser, tal-
vez não consiga fazer negócios
ali.” A atitude complacente do
Google – segundo a qual melhor
a censura do que informação ne-
nhuma – começou a mudar em
janeiro último. A companhia
acusou Pequim de mandar inva-
dir o site para roubar códigos de
computação protegidos por di-
reitos autorais e copiar as con-
tas de e-mail de críticos do regi-
me. O Google protestou em alto
e bom som, mas levou 3 meses
para deixar o país.

Pode-se dizer que saiu a con-
tragosto. Mais ainda do que o
risco de entregar o mercado pa-
ra o rival local Baidu, a decisão
pôs em xeque a sua milionária
parceria com a China Mobile, lí-
der do setor de telefonia celular
do país. Defensores da democra-
cia em toda parte saudaram a saí-
da. Analistas, nem tanto. “Não
entendo como o Google pode
ter achado que dobraria os chi-
neses em uma questão de censu-
ra interna”, surpreendeu-se,
por exemplo, o ex-embaixador
americano em Pequim Staple-
ton Roy. A empresa, por sua vez,
se guarda de pôr lenha na foguei-
ra. O seu fundador, Sergey Brin,
não excluiu “voltar a servir a Chi-
na continental”.

Mas o desfecho pode ser uma
vitória de Pirro para o regime.
Em Washington, o episódio não
ficará por isso mesmo. E outras
gigantes da internet poderão
pensar duas vezes antes de levar
as suas inovações à China.
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Mercosul e União
Europeia (UE) re-
põem na pauta um
acordo de livre co-
mércio, retomando
um esforço abando-
nado quase total-
mente há seis anos.

Os dois lados têm apenas sondado,
de vez em quando, a possibilidade de
reiniciar as conversações congeladas
em 2004. A conclusão de um acordo
comercial é hoje mais importante do
que naquela época, especialmente pa-
ra o bloco sul-americano. A negocia-
ção global de comércio, a Rodada Do-
ha, continua empacada e só com mui-
to otimismo se pode pensar numa
conclusão neste ano ou no próximo.
O principal obstáculo, hoje, é a resis-
tência do governo dos Estados Uni-
dos a uma discussão ampla e equili-
brada de liberalização comercial.

O governo do presidente Barack
Obama tem sido marcado por uma

vocação protecionista evidenciada já
na campanha eleitoral. Enquanto o
mundo espera da Casa Branca uma
demonstração de interesse e de boa
vontade, a rodada geral continua tra-
vada. Só resta buscar acordos bilate-
rais ou regionais para intensificação
do comércio.

Para o Mercosul, um entendimen-
to com a União Europeia poderá pro-
porcionar o primeiro acordo de livre
comércio com um grande parceiro
do mundo avançado.

As negociações da Área de Live Co-
mércio das Américas (Alca) começa-
ram nos anos 90 e foram liquidadas
em 2003-2004. Foram enterradas
principalmente graças a uma decisão
desastrosa dos governos brasileiro e
argentino. As conversações com os
europeus, iniciadas em 1994, foram
prejudicadas pelo excessivo protecio-
nismo dos dois blocos. Os europeus
insistiram em manter quase intacta
sua política agrícola e brasileiros e ar-

gentinos foram incapazes de se en-
tender na hora de oferecer acesso ao
mercado de bens industriais.

Para justificar sua resistência a mu-
danças na política agrícola, os nego-
ciadores da União Europeia alega-
vam estar em curso a Rodada Doha.
No acordo global, argumentavam, fa-
riam as concessões necessárias. Mas
a negociação geral empacou e hoje
não há perspectiva de conclusão
num prazo razoável.

Também o Mercosul contribuiu,
em certo momento, para emperrar
as discussões, quando o governo ar-
gentino se opôs às concessões pro-
postas pelos brasileiros. Repetiu-se
nesse momento, no essencial, o im-
passe verificado entre Argentina e
Brasil nas conversações com o bloco
europeu.

Mais de um a vez, nos anos seguin-
tes, negociadores europeus declara-
ram que um entendimento entre os
países do Mercosul é condição indis-

pensável para o reinício das discus-
sões. Sem isso, argumentavam, não
teria sentido prático retomar os tra-
balhos. Estavam certos quanto a esse
ponto.

Os dois blocos decidiram melho-
rar suas ofertas, no esforço para de-
semperrar a negociação de uma vez
por todas e chegar a uma conclusão
até o fim do ano. O Mercosul propõe
reduzir os prazos para abertura do
mercado de produtos industriais. Pe-
la nova proposta, o tempo previsto
para a eliminação de tarifas sobre au-
tomóveis diminui de 18 para 15 anos,
mesmo prazo indicado para o setor
de autopeças. Antes, o Mercosul ofe-
recia apenas uma margem de prefe-
rência a peças europeias.

Para a maior parte dos produtos in-
dustriais, a liberalização seria bem
mais rápida, com o fim das tarifas de
importação em 10 anos. Do lado eu-
ropeu, passariam de 14 para 3 os pro-
dutos agrícolas com importações li-

mitadas por cotas. Além disso, Mer-
cosul e União Europeia eliminariam
os impostos cobrados sobre vários
produtos agrícolas processados.

Os dois lados ainda ensaiam os pri-
meiros movimentos de aproxima-
ção. Se der tudo certo, a renegocia-
ção será retomada para valer a partir
de maio. Será necessária maior ousa-
dia das duas partes. Para o Mercosul,
será mais um teste de coordenação
política e de articulação de propósi-
tos – um desafio considerável, já que
o bloco tem sido incapaz de eliminar
o protecionismo até no comércio re-
gional. Em contrapartida, os euro-
peus terão de exibir uma disposição
bem maior de mudar sua política
agrícola. Há uma ampla resistência à
liberalização, especialmente na Fran-
ça, onde os políticos ainda cortejam
os agricultores com promessas de
proteção comercial e apoio financei-
ro. Dos dois lados será preciso ven-
cer resistências importantes.
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A negociação Mercosul-UE

● “O verdadeiro Estado de Direito garante liberdade de expres-
são a todos. Isso não foi respeitado na manifestação.”
ALEXANDRE LUCÍLIO DA CRUZ

● “Não seria necessário afrontar o governador se ele tratasse a
educação com respeito. Bastava negociar e estaria resolvido.”
ELIANE GODÓI

● “Os baderneiros travestidos de professores são crias do MST,
PSOL, PSTU e PT. Greve? As escolas continuam funcionando!”
CARLOS LOPES

estadão.com.br

“O MST vai invadir as terras
dos Sarneys também?”

IRENE SANDKE / CURITIBA,
SOBRE O ABRIL VERMELHO
irene@frettes.com.br

“Quando digo que as coisas
em Brasília estão pretas,
há quem ache que eu estou
exagerando”

JOÃO MENON / SÃO PAULO, SOBRE
O NOVO APAGÃO NA CIDADE
joaomenon@terra.com.br

Lula deve estar entre os
primeiros a serem vacinados
contra a gripe suína, afinal,
é doente crônico, portador
do tal vírus da paz...”

NESTOR R. PEREIRA FILHO / SÃO
PAULO, SOBRE DECLARAÇÃO DO
PRESIDENTE NO ORIENTE MÉDIO
rodrigues-nestor@ig.com.br

igual ao seu custo de produção
mais um lucro normal! Senão
não serve para nos defender do
citado imperialismo. Outra coisa:
o dinheiro dos royalties deveria
reverter para os consumidores.
HENRIQUE S. DIAS
hsdias1@uol.com.br
São Paulo

AEROPORTOS
Vergonha

Onde estão os políticos de São
Paulo? Não questionam o gover-
no federal em nada. Agora os mi-
neiros estão reclamando muito
da intenção da Anac de aumentar
o número de voos para a Pampu-
lha, por razões de segurança e
ambientais. É brincadeira compa-
rar a gravidade desse problema
com o que ocorre em Congo-
nhas. Os 199 mortos foram esque-
cidos? A solução é antiga e bem
conhecida: os terminais 3 e 4 de
Guarulhos, atrasados 15 anos.

SYLVIO GAMA
sngama@gmail.com
Rio de Janeiro

PSIU
Até que enfim

Finalmente o prefeito Gilberto
Kassab deu uma bola dentro ao
entrar na Justiça contra a nova
lei do Psiu – indecente e que vai
contra os desejos dos paulista-
nos. Onde já se viu medição do ní-
vel de ruído que não seja junto à
fonte, etc.? Será que os vereado-
res não entendem que a época de
legislar em benefício próprio já
acabou? O sr. Carlos Apolinário
está defendendo a barulheira das
suas igrejas e, para disfarçar, es-
tendeu a bagunça a todos os que
gostam de infringir a lei. O dever
dos vereadores é defender os in-
teresses do povo. E nada mais.
LADISLAU A. BATHO
bathols@uol.com.br
São Paulo

As greves contra Serra

É evidente a motivação
política das lideranças
dos sindicatos de
funcionários estaduais

O governo dos EUA
defenderá uma empresa
do seu país numa
polêmica com a China?

Google deixa a China
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