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Notas & Informações

Entre os juros e a gastança
Crescer em ritmo
de 10% ao ano pode ser muito bom,
mas não agora, como sensatamente
reconheceu o ministro da Fazenda, Guido Mantega, numa
entrevista em Xangai, onde participou de um seminário sobre relações
entre Brasil e China. A economia brasileira perde impulso e retorna ao
“curso normal e sustentável de crescimento entre 5,5% e 6%”, acrescentou. O primeiro trimestre foi marcado por uma grande expansão dos negócios, movida principalmente pela
demanda interna. O País teve um desempenho econômico chinês, segundo o ministro, e o Produto Interno
Bruto (PIB) deve ter aumentado a
uma taxa anualizada de 8% a 10%. A
primeira estimativa oficial deve ser
divulgada no dia 10 pelo IBGE e os
Ministérios da Fazenda e do Planeja-

mento com certeza já receberam as
avaliações preliminares. Em vez de
saudar esse resultado com as costumeiras bravatas, a cúpula do Executivo parece ter reconhecido a conveniência de uma acomodação. Mas a
experiência recomenda cautela diante dessa manifestação de sensatez,
especialmente em ano de eleição.
A perda de impulso, indicada por
números do varejo e da produção industrial, ainda parece muito suave e
pode ter sido causada inicialmente
pela retirada de incentivos fiscais ao
consumo, mencionada pelo ministro
Mantega. Ele também apontou o aumento do depósito compulsório dos
bancos no Banco Central (BC) como
fator de moderação. Isso ainda não
está claro, porque o financiamento
ao consumo continuou crescendo
nos últimos meses. Talvez convenha
impor uma trava mais forte ao crédito. A elevação de juros, já iniciada pelo BC, por meio do Comitê de Políti-

ca Monetária (Copom), demora meses para afetar a demanda.
Seja como for, o primeiro sinal de
alerta partiu dos economistas e dirigentes do BC. O ministro da Fazenda levou mais tempo para admitir o
forte aquecimento da economia.
Além disso, ainda manifestou dúvida, na entrevista em Xangai, sobre os
critérios do Copom para projetar um
crescimento econômico de 6% a 8%
para os seis meses à frente.
Mas esse ponto é claro. Os técnicos do BC usaram os dados de consumo e de produção do primeiro trimestre, o aumento do emprego e da
renda dos trabalhadores e também a
expansão do gasto público para chegar à conclusão óbvia: sem os freios
da política econômica, esse ritmo
não seria contido. Não cabe ao BC esperar uma acomodação espontânea
do mercado, quando há claros sinais
de superaquecimento e de pressões
inflacionárias.

A política fiscal só deu uma contribuição para arrefecer a expansão do
consumo. Foi o corte de incentivos,
quando já eram claramente dispensáveis e se tornavam contraproducentes. A despesa federal nunca parou
de crescer. Os dois congelamentos
de gastos – um de R$ 21,8 bilhões, outro de R$ 10 bilhões – foram meras
consequências legais da reestimativa da receita. Na prática, foram cortes de vento e mesmo esses poderão
ser anulados, se a arrecadação continuar crescendo como preveem economistas do setor privado e do governo. A possível liberação do dinheiro congelado foi anunciada pelo presidente Lula na terça-feira, durante
evento na Volkswagen. Com isso, a
despesa do governo, além de não ter
parado de crescer, poderá aumentar
ainda mais.
Se isso se confirmar, o governo federal poderá estabelecer um novo recorde. Nos 12 meses terminados em

abril, seus gastos corresponderam a
18,6% do PIB, a maior taxa desde o
início da gestão Lula. No mesmo período a arrecadação federal equivaleu a 20% dos bens e serviços produzidos no País. O superávit primário –
a “sobra” usada para o pagamento de
juros – continua a resultar do aumento da receita e não do controle da
despesa.
Não se deve esperar da política fiscal, portanto, uma real contribuição
ao controle da inflação. O governo reconhece o aquecimento da economia nos primeiros meses do ano,
mas a tarefa de conter a alta de preços continuará jogada sobre o BC e
seus diretores ainda serão alvos de
críticas e até de insinuações do ministro da Fazenda. Segundo ele, a
quem pode interessar o aumento de
juros, senão ao mercado financeiro?
Mais honesto seria perguntar, antes de mais nada, a quem interessa o
controle da inflação.

O fórum do ensino privado

Demagogia no ensino superior

brigado por lei
a lançar até dezembro o Plano Nacional de
Educação para
os próximos
dez anos, o governo convocou
uma “conferência nacional” para discutir o assunto, da qual
participaram representantes
dos mais variados setores da
administração pública, dos sindicatos, movimentos sociais,
ONGs e entidades da chamada
“sociedade civil organizada”.
O encontro ocorreu há dois
meses, foi apresentado como
um “espaço democrático aberto”, contou com a participação
do presidente Lula e terminou
com um documento que faz a
defesa da expansão do dirigismo estatal e da imposição de
restrições à liberdade de iniciativa no setor.
A justificativa é que o ensino
superior é um “bem público”,
motivo pelo qual a oferta de vagas por universidades privadas
teria de ser feita somente por
meio de um regime de concessão, a exemplo do que ocorre
nas áreas de energia, petróleo
e telecomunicações. Para os 3
mil participantes da Conferência Nacional de Educação, as
universidades particulares visam ao lucro e, ao contrário
das públicas, não se preocupariam com a qualidade dos serviços que prestam.
A tese que prevaleceu na
conferência foi a de que, se a
União tem a prerrogativa de
“articular” o sistema educacional, ela também deveria “normatizar e controlar” as universidades privadas, além de estabelecer parâmetros para currí-

as 13 universidades federais
criadas nos
dois mandatos
do presidente
Lula – o que lhe
permite afirmar que é o governante que mais investiu na expansão do ensino superior público desde a descoberta do
País – 2 chamam a atenção por
terem sido especialmente criadas com o objetivo de reforçar
sua imagem externa e reafirmar as “novas responsabilidades” que o Brasil vai assumindo no cenário internacional.
Sediada em Foz do Iguaçu,
na fronteira com a Argentina e
o Paraguai, uma delas é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila),
que está funcionando provisoriamente num prédio da Usina
Binacional de Itaipu. A outra,
que será erguida em Redenção,
a 55 quilômetros de Fortaleza,
é a Universidade Federal de Integração Luso-Afrobrasileira
(Unilab). Com cerca de 27 mil
habitantes, a cidade foi escolhida por ter sido a primeira a libertar todos os seus escravos
antes da Lei Áurea, de 1888. Esse critério dá a medida das intenções do governo.
Como a criação das duas instituições decorreu mais de marketing político do que de critérios acadêmicos, as autoridades educacionais querem implantá-las o mais rapidamente
possível, a fim de criar um fato
consumado. Há o receio de
que, se a oposição ganhar a eleição de outubro, o próximo governo possa cancelar essas iniciativas que, além de caras, primam pela demagogia. Ao justifi-

O

culos e projetos pedagógicos.
Esse controle seria feito por
uma agência reguladora e o setor educacional seria organizado como um “sistema nacional
articulado”, nos moldes do Sistema Único de Saúde. A ideia é
criar um processo decisório
compartilhado, por meio de
um órgão normativo, integrado por representantes do Ministério da Educação (MEC),
gestores estaduais e municipais, sindicatos e organizações
sociais, mas não por representantes do ensino privado.
Como sabiam que a conferência convocada pelo governo enveredaria por esse cami-

Universidades privadas
também querem ser
ouvidas para o Plano
Nacional de Educação
nho, as instituições privadas
de ensino superior não só não
compareceram ao evento, como também decidiram realizar
um fórum da educação superior particular. Pretendiam
com isso ser ouvidas pelas autoridades educacionais durante a elaboração do Plano Nacional de Educação. Mas, enquanto a conferência do governo teve ampla repercussão, o fórum
– realizado três semanas depois – foi ignorado pela mídia.
Embora sejam responsáveis
por quase 80% da oferta de vagas do ensino superior do País
e venham recebendo vultosas
somas de fundos de investimentos para financiar sua expansão, as universidades privadas têm sido obrigadas a viver
na defensiva com relação ao

MEC, que desenvolveu mecanismos de avaliação ouvindo
somente as universidades públicas. As instituições particulares são acusadas de “mercantilismo”, de oferecer uma educação de má qualidade, de não
fazer pesquisa científica e de
não realizar as chamadas “atividades de extensão”.
Há muito de verdade nessas
acusações, mas elas não podem ser generalizadas. A pauta
do fórum da educação superior, por exemplo – que incluiu
temas como sistemas de avaliação, indicadores de qualidade
de ensino, capacitação docente, pluralismo de ideias e de
concepções pedagógicas e financiamento estudantil –, foi
discutida por representantes
de reputadas instituições privadas de ensino.
A síntese dessas discussões
foi apresentada sob a forma de
uma carta de princípios, cuja redação teve por objetivo “desconstruir o discurso sutilmente
elaborado dentro dos bastidores doMEC queexclui ainiciativa privada das reflexões sobre
os mecanismos pelos quais elas
são avaliadas”.
Evidentemente, o ensino superior privado tem muitas falhas, como também acontece
com as universidades públicas.
Como fórumda educaçãosuperior particular, as entidades do
setor substituíram uma postura defensiva por outra mais ativa, divulgando o que têm feito,
com base no princípio da responsabilidade social do ensino,
e deixando claro que também
têm sugestões a dar para o Plano Nacional de Educação da
próxima década.

D

car a criação da Unilab, assessores de Lula invocam a necessidade de resgatar uma “dívida
histórica com a África” e reforçar a Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP),
por meio de intercâmbio acadêmico e oferta de ensino superior gratuito a alunos vindos de
Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e
Príncipe e até do Timor Leste e
de Macau. No caso da Unila,
que pretende valorizar a adaptação de novos conhecimentos
à “realidade regional” e os “elementos centrais da problemática latino-americana”, os assessores de Lula enfatizam a ne-

Duas instituições foram
criadas para atender
apenas a objetivos
diplomáticos externos
cessidade de um “projeto político-pedagógico” destinado a aumentar a influência do País na
região do Mercosul.
Das 5 mil vagas que a Unilab
pretende oferecer em seus cursos de graduação, nas áreas de
produção de alimentos, saúde
pública, proteção ambiental,
gestão de pequenos negócios e
formação de docentes para
educação básica, metade será
para alunos brasileiros e metade para estrangeiros. O mesmo critério também será adotado na Unila, cujas aulas deverão começar no próximo semestre, com professores recrutados em toda a América Latina – e não só no Brasil. Na Unila, cujos prédios começarão a
ser construídos em setembro
num terreno de 40 hectares,

com base num projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, o
reitor será sempre brasileiro,
enquanto o vice-reitor virá dos
países da região, com a condição de que tenha o título de
doutor. O primeiro reitor será
o cientista político Hélgio Trindade, da UFRGS, e o vice-reitor será o sociólogo uruguaio
Gerónimo Sierra.
Nas duas instituições não haverá cobrança de taxas e mensalidades e os alunos receberão
bolsas para alimentação, alojamento e transporte. Na Unila
eles serão selecionados com base numa prova que, além de não
ser eliminatória, será realizada
em seus respectivos países de
origem. Na Unilab a ideia é conjugar políticas de “inclusão social” com “distribuição étnicosocioeconômica dos países da
CPLP”, tomando-se por base as
notas obtidas no Enem pelos estudantes da região do Maciço de
Baturité, onde se situa a cidade
de Redenção.
Além da Unilab e da Unila, o
governo estuda a criação de
mais uma instituição “temática” – a Universidade Federal da
Integração da Amazônia Continental.Emmatéria deensino superior, o governo continua atirando para todos os lados. Tentou promover uma reforma universitária, em 2004, e fracassou.
Tentou usar o Enem para unificar os vestibulares das universidades federais, em 2008, e desmoralizou esse mecanismo de
avaliação. E,enquanto amaioria
das universidades federais enfrenta déficit de equipamentos
edeprofessores motivados,desperdiçam-se recursos escassos
com iniciativas demagógicas.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 07 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. A3.

se “exércitos” de ministros, jornalistas e economistas especializados, todos carecendo de maior
senso de Justiça, com maiúscula.
GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA
gjgveiga@hotmail.com
São Paulo

Não é possível que o Congresso
não tenha sensibilidade ou vergonha para perceber que esses aumentos de salários em período
eleitoral chocam o País. A impressão é de que ele acha que dinheiro público vem do além...
ANTONIO NEGRÃO DE SÁ
negraosa1@uol.com.br
Rio de Janeiro

COPA DA ÁFRICA
A seleção e o ditador

São enormes as chances de que o
cachê de R$ 2,4 milhões, recebido pela Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) para que a sele-

ção brasileira jogasse o amistoso
com a seleção do Zimbábue, esteja maculado pela corrupção que
grassa naquele país africano, subjugado pela ditadura sanguinária
e genocida do presidente Robert
Mugabe, que chegou ao cúmulo
de perder o título de “sir” concedido pela rainha Elizabeth II, da
Inglaterra, em decorrência das
violações dos direitos humanos e
do desprezo em relação à democracia. Considerando que “dinheiro sujo” – salpicado de sangue – atrai mau agouro, é inevitável concluir que o contestado e
desenxabido escrete brasileiro começou da pior forma possível a
sua preparação para a Copa do
Mundo da África do Sul. Vale a
lembrança do seguinte ditado de
origem africana: “Quando um bicho arborícola (que vive em árvores) está destinado a morrer, todas as árvores da floresta se tornam escorregadias.”
TÚLLIO M. SOARES CARVALHO
Belo Horizonte

“Cada vez me lembro mais
de Getúlio: ‘A lei, ora a lei...’”
VIDAL DOS SANTOS / SÃO PAULO,
SOBRE A LEGISLAÇÃO ELEITORAL
vidal.santos@yahoo.com.br

“O cineasta sem visto não
demorou para entrar na
República da Mãe Joana”
HUMBERTO DE L. FREIRE FILHO /
SÃO PAULO, SOBRE A RECEPÇÃO
DE OLIVER STONE EM BRASÍLIA
hlffilho@gmail.com
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Lula sanciona Ficha
Limpa sem vetos

2.419

Tribunal Superior Eleitoral ainda
decidirá se a lei valerá já para as
eleições deste ano
● “Essa lei pode não ser a mais linda do mundo, mas é parte do
nosso processo histórico de mobilização da sociedade.”
JOSÉ CARLOS SALVAGNI

“Perto de completar um ano
de censura ao ‘Estadão’, em
Brasília já há quem ensaie os
parabéns ao filho de Sarney”

● “A lei do Ficha Limpa já tem que valer para outubro, afinal ela
é para desratizar as eleições.”

A. FERNANDES / SÃO PAULO,
SOBRE OS 310 DIAS DE CENSURA
standyball@hotmail.com.br

● “O Projeto Ficha Limpa é uma vitória para a Nação, mas estejamos atentos! Ainda caberão recursos.”

CARLOS ROBERTO MARCEU

OTAVIO COUTINHO
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