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Notas & Informações

Otimismo perigoso
Quem quiser uma
dose especial de otimismo deve folhear
o relatório Economia Brasileira em
Perspectiva, edição
de agosto/setembro, distribuído na
semana passada pelo Ministério da
Fazenda. Com pouco texto e muitos
gráficos e tabelas, o documento mostra um país avançando de vento em
popa, com desempenho econômico
invejável, contas públicas mais saudáveis que as do mundo rico e poucos sinais de perigo pela frente. O próximo
governo, a julgar pela mensagem, encontrará um Brasil em perfeita ordem, pronto para vencer qualquer
turbulência e para se manter em crescimento por muitos anos. De fato, a
economia brasileira passou sem grande estrago pela crise internacional,
voltou a crescer em pouco tempo,
criou, de janeiro a setembro, 2,2 mi-

lhões de empregos formais e a inflação continua administrável. Mas nem
tudo é cor-de-rosa. E esse quadro poderá mudar com alguma rapidez, se o
governo continuar gastando de forma irresponsável, praticando o ilusionismo contábil e deixando as contas
externas deteriorarem-se por falta de
uma política de competitividade.
O Ministério da Fazenda elevou de
6,5% para 7,5% a previsão de crescimento do PIB neste ano, e de 5,7% para 5,9% a expansão média projetada
para os anos 2010-2014. O dinamismo da economia dependerá do investimento em máquinas, equipamentos, instalações produtivas e infraestrutura. Até o fim do ano, segundo as
novas estimativas, o País terá investido 19,1% do PIB. A proporção deverá
ficar pouco acima disso nos próximos anos. Se o documento fosse um
pouco mais realista, mostraria a necessidade de investimentos bem
maiores – em torno de 25% do PIB –

para a economia crescer de forma segura, sem gargalos, sem pressões inflacionárias e sem risco de crise nas
contas externas.
Mas isso dependerá não só das
oportunidades abertas ao setor empresarial, o único envolvido seriamente na ampliação da capacidade produtiva. Dependerá também de um manejo melhor das contas públicas e de
um aumento da poupança do governo. O relatório passa longe desses detalhes. Ao contrário. Festeja o desempenho fiscal do Brasil.
De fato, o déficit público brasileiro
é hoje muito menor que o da maior
parte dos demais países do Grupo
dos 20 (G-20). Mas a maioria desses
países tem infraestruturas muito melhores que a do Brasil. Os emergentes
mantêm taxas de investimento geralmente maiores e com resultados muito mais vistosos, no setor público, do
que as obras até agora realizadas pelo
PAC, o Programa de Aceleração do

Crescimento.
Por isso, e por outros fatores – como o maior empenho na formação da
mão de obra e políticas tributárias
mais inteligentes –, a maior parte dos
países do G-20 é mais competitiva
que o Brasil. O poder de competição
da economia brasileira está concentrado no setor empresarial, tanto do
campo quanto da cidade. O entorno
das empresas – condições logísticas,
padrão educacional, eficiência do setor público, tributação, etc. – entrava
o setor produtivo e o enfraquece perante os competidores.
A solução desse problema depende, em boa parte, de uma drástica melhora da política fiscal e da condução
da máquina pública. A obtenção do
superávit primário tem dependido,
há muitos anos, da elevação da carga
de impostos. Neste ano, também os
dividendos pagos pelas estatais têm
sido essenciais para o fechamento
das contas.

A piora das contas externas é atribuível só em parte à valorização do
real e à crise nos mercados mais desenvolvidos. Convém observar com
reservas, portanto, o otimismo exibido pelos autores do relatório quando
tratam do balanço de pagamentos.
Segundo eles, o déficit em transações correntes – agora estimado em
US$ 49 bilhões em 2010 e US$ 59 bilhões em 2011 – “é passageiro e não
compromete o crescimento”. Se as
projeções estiverem certas, esse déficit corresponderá a 2,7% do PIB no
próximo ano. Será, em condições normais, facilmente financiável. Mas poderá transformar-se rapidamente em
grave problema, se o mercado continuar observando uma gestão imprudente das contas públicas, a erosão
das bases da estabilidade e a manutenção de políticas prejudiciais à competitividade de nossas empresas. Nenhuma exibição de otimismo eliminará esses dados da realidade.

Mais denúncias contra juízes

O panorama da educação

ois meses depois de ter aposentado compulsoriamente um
desembargador
do Tribunal de
Justiça (TJ) do Rio de Janeiro e
um ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), processados por venda de sentenças e
envolvimento com o crime organizado, o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) abriu dois novos procedimentos administrativos para apurar denúncias de
nepotismo, corrupção e tráfico
de influência contra juízes.
As denúncias são graves.
Uma delas envolve o desembargador Carlos Prudêncio, que é
líder de entidades de classe da
magistratura e foi presidente
do Tribunal Regional Eleitoral
de Santa Catarina. Ele foi flagrado em gravações telefônicas – autorizadas judicialmente – conversando com um amigo sobre programas sexuais
realizados num prostíbulo
com uma adolescente de 16
anos. As gravações mostram
que o desembargador, além de
dar sugestões para que o amigo presenteasse a menor, recomendou que escondesse a idade dela, para evitar problemas
legais. Os diálogos foram classificados como “indecorosos e
repugnantes” pela corregedora
nacional de Justiça, ministra
Eliana Calmon.
Além da denúncia de conivência com exploração sexual
e prostituição infantil, o desembargador está sendo acusado de favorecer, em seus votos
e despachos, desembargadores
aposentados que atuam como
advogados. Um desses advoga-

mais recente levantamento
comparativo da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
em matéria de educação – o relatório Education at a glance
2010 – revela que, apesar de ter
ampliado os gastos com o ensino fundamental na primeira década de 2000, o Brasil ainda investe só 1/5 do que os países desenvolvidos destinam ao setor.
O levantamento cobre todos
osciclosdeensinoelevaemconta a educação pública e privada.
Segundo ele, enquanto países
como Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Áustria, Dinamarca, Noruega, Itália, Islândia,
Estados Unidos e Japão investem, em média, US$ 94.589 por
estudante durante todo o ciclo
do ensino fundamental, no Brasil o gasto médio é de US$ 19.516
por aluno. O resultado é que, em
matéria de formação e preparo,
os estudantes brasileiros continuam muito longe dos estudantes dos países desenvolvidos.
A pesquisa da OCDE comparou os investimentos no ensino
fundamental realizados por 39
países e avaliou os resultados
por eles obtidos. Entre outros
fatores, ela levou em consideração os salários dos professores,
materiais pedagógicos, instalações físicas, acesso à escola, número de estudantes matriculadoseo papeldospaisnasupervisão e aconselhamento das escolas públicas.
O estudo também comparou
os benefícios sociais e econômicos resultantes da educação de
qualidade, em termos de apren-
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dos seria, inclusive, seu sócio
em aquisição de terras. Ele
também é citado em inquéritos abertos pela Polícia Federal para apurar compra de votos na eleição de 2008.
O outro procedimento administrativo envolve a juíza paraense Rosileide da Cunha Filomeno, acusada de negociar liminares com uma empresa
que fraudava licitações públicas. A empresa pertence ao filho de um ex-governador do
Pará. Em troca das liminares, a
magistrada pedia apoio político para sua indicação para o
Tribunal de Justiça. Numa gravação telefônica realizada pela

Dois casos em evolução
mostram que o CNJ
prossegue firme na
linha da moralização
Polícia Federal, também autorizada judicialmente, ela pediu
ao filho do ex-governador que
jurasse – com “a mão em cima
de uma bíblia” – que a ajudaria
a ser promovida. Em outra gravação, o marido da juíza pede
ao empresário para ser recebido pelo ex-governador, para
montar com ele um esquema
de pressões políticas para assegurar a promoção da mulher.
Depois que o caso veio à tona, a corregedoria do Tribunal
de Justiça decidiu aplicar pena
de censura à juíza. Essa é a sanção mais branda prevista em
lei. Alegando que a corregedoria foi branda, o relator do processo no CNJ, conselheiro Jefferson Kravchychyn, defendeu a aplicação de sanções
mais rigorosas. Alegando que a

juíza teve um comportamento
“incompatível com a dignidade, com a honra e com o decoro de suas funções”, o órgão encarregado de promover o controle externo do Judiciário a
colocou em disponibilidade,
com vencimentos proporcionais. Pela Lei Orgânica da Magistratura, ela poderá solicitar
seu retorno às atividades judiciais dentro de dois anos, mas
o tempo em que ficar parada
não contará para o cálculo de
sua aposentadoria.
Os dois casos mostram,
mais uma vez, as dificuldades
queasJustiçasestaduaisenfrentam para expurgar juízes e desembargadores indignos da toga, por causa do arraigado corporativismonascarreirasjurídicas. Quando assumiu a presidência do CNJ, o ministro Cezar Peluso – que é juiz de carreira – defendeu a tese de que as
corregedorias deveriam ser
“prestigiadas” e de que o órgão
encarregado do controle externo do Judiciário só deveria examinar “subsidiariamente” a
conduta de magistrados acusados de irregularidades. Isso gerouumagrandepolêmicaePeluso saiu derrotado.
No julgamento do procedimento administrativo contra o
desembargador catarinense o
presidentedoCNJretomouatesee propôsqueo casofosse analisado pelo TJSC. A proposta
reacendeu a polêmica e Peluso
sofreu mais uma derrota. Os fatos mostram que, enquanto as
corregedorias não cumprirem
seu papel, só um órgão com jurisdição nacional, como o CNJ,
pode coibir o corporativismo
reinante nas Justiças estaduais.

dizagem dos estudantes, condições de empregabilidade e níveis salariais.
Segundo a pesquisa, os níveis
de despesa com educação variam consideravelmente entre
os 39 países analisados, tanto
emtermosabsolutoscomorelativos. Países como Dinamarca,
Israel, Islândia e Estados Unidos,porexemplo,gastamem todos os níveis de ensino o equivalente a cerca de 6,2% do Produto
Interno Bruto (PIB). Países comoaRússiaeaRepúblicaEslovaca gastam 4,5%. Destinando ao
setor educacional 5,2% do PIB, o
Brasil se encontra numa posição intermediária.
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Houve avanços, mas
investimento do
País no setor continua
insuficiente
O estudo também mostra
que, entre os países mais ricos,
90% do investimento em ensino fundamental e médio vem do
poder público. Quanto ao ensino superior, em países como a
Finlândia, Noruega e Coreia do
Sul, 75% dos investimentos são
privados. A prioridade do gasto
público é dada, assim, à formação básica.
A pesquisa revela ainda que,
em pelo menos 8 dos 39 países
pesquisados, as instituições públicascobram dos paisuma contrapartida média de US$ 1,5 mil
por ano. Como se vê, nesses países, o ensino público não é inteiramente gratuito.
Entreospaísesmaisdesenvolvidos, o ensino de redação, literatura,matemáticaeciênciasrepresenta quase 50% do tempo

de instrução obrigatória, para
os alunos com idade entre 9 e 11
anos, e 40%, para os estudantes
na faixa etária entre 12 e 14 anos.
Nos demais países, o tempo gasto com essas atividades básicas
varia de 16% a 30%.
Evidentemente, isso faz diferença no aproveitamento e no
preparo dos estudantes. Esse
também é um dos fatores que os
levam, quando adultos, a continuar estudando durante toda
sua vida profissional. Por isso,
mostra a pesquisa, quanto melhor é a qualidade da formação
básicadosalunos,mais valordarão ao ensino superior e aos cursos de pós-graduação, o que os
torna menos vulneráveis ao desemprego causado pelas crises
econômicas. Entre 1997 e 2007,
segundo o estudo, a taxa média
de desemprego anual de quem
tem nível superior ficou em torno de 4%, em média. Entre os
que somente concluíram o ensino básico, a taxa média de desemprego ficou acima de 10%,
nos 39 países pesquisados.
O estudo da OCDE mostrou
ainda que os países desenvolvidos têm 20 alunos por turma no
ensino fundamental. No Brasil,
embora o tamanho das turmas
tenha diminuído em relação a
2000,o númeroéde 30estudantes, nas turmas de 5.ª a 9.ª série
do ensino fundamental. É um
número alto, o que dificulta o
trabalho dos professores.
A pesquisa da OCDE registra
avanços na educação brasileira,
como a universalização do ensino fundamental. Mas, comparativamente, a formação dos nossos estudantes, de modo geral,
continua muito longe de um padrão aceitável.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A3.

“proteger” de outro dossiê já
montado pelo tucano paulista.
Para isso monta seu QG num flat
em Brasília pago pelo PT. A PF,
que só divulgou o resultado das
investigações antes do primeiro
turno porque houve vazamento,
depois de alguma reflexão divulgou nota oficial em que diz não
ter apurado vínculo entre o fato e
campanhas políticas. Indaga-se à
PF: os aloprados chegaram a tal
ponto de alopramento que fazem coisas sem nenhum objetivo? Como disse o senador Sérgio
Guerra, o PT acha que o povo brasileiro é um conjunto de tolos.
AMADEU ROBERTO G. DE PAULA
amadeugarridoadv@uol.com.br
São Paulo

Cuidado

Você pode ser o próximo a ter o
seu sigilo quebrado. Diante de
tantos escândalos é oportuno
lembrar Simón Bolívar: “Um po-

vo ignorante é um instrumento
cego de sua própria destruição.”
PEDRO PAULO SOUZA
pedrinhop.souza@hotmail.com
São Paulo

CONTROLE DA IMPRENSA
Defesa feroz

Durante o período militar, Lula,
o PT e os integrantes do atual governo criticaram a censura à imprensa, motivada por questões
ideológicas. Hoje presenciamos
forte tendência de todos eles na
defesa feroz do controle da imprensa, em decorrência das críticas que estão sofrendo por motivos éticos, comportamentos pouco ortodoxos e até de casos que
estão sendo investigados pela polícia. É necessária uma forte reação de toda a imprensa, para não
terminarmos como a Venezuela.
MARCO ANTONIO MARTIGNONI
martignoni@indusval.com.br
São Paulo

“Se os EUA abrirem o ralo
das verdinhas, não há país
emergente que resista”
SERGIO S. DE OLIVEIRA / MONTE
SANTO DE MINAS (MG), SOBRE
O DÓLAR LADEIRA ABAIXO
ssoliveira@netsite.com.br

“O Brasil não é ‘um país
de todos’? Então, por
que Lulla e a corriola do
PT se acham donos?”
A. FERNANDES / SÃO PAULO,
DÚVIDA SOBRE CIDADANIA
standyball@hotmail.com

“Palhaço por palhaço,
prefiro o Tiririca”
MARIA EULÁLIA MEIRELLES
BUZAGLO / SÃO PAULO, SOBRE
O BURLESCO ‘CIRCO BRASIL’
membuzaglo@bol.com.br

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 6º andar, CEP 02598-900
Fax: (11) 3856-2920
E-mail: forum@grupoestado.com.br
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R$ 126 bi de gastos à
espera no Congresso

8.374

Próximo presidente já terá de
administrar as pressões por
aumento das despesas públicas
● “Falar em ajuste fiscal federal e esquecer dos Estados é uma
ilusão. Os maiores impostos no Brasil são os estaduais.”
DELISIA MARIA

● “Os assistidos gastaram no consumo. Com a falta de recursos
vamos voltar para o ponto de partida.”
MARCELO DE MATTOS CARVALHO

● “Se o pré-sal ficar nas mãos dos brasileiros, teremos como
pagar as contas.”
ANNA KLEVE

As cartas devem ser enviadas com assinatura, identificação, endereço e telefone do
remetente e poderão ser resumidas. O Estado se reserva o direito de selecioná-la para
publicação. Correspondência sem identificação completa será desconsiderada.
Central de atendimento ao leitor:
3856-5400 –
falecom.estado@grupoestado.com.br
Central de atendimento ao assinante
Capital: 3959-8500
Demais localidades: 0800-014-77-20
www.assinante.estadao.com.br
Classificados por telefone:
3855-2001
Vendas de assinaturas:
Capital: 3950-9000
Demais localidades: 0800-014-9000
Central de atendimentos
às agências de publicidade:
3856-2531 – cia@estado.com.br
Preços venda avulsa: SP: R$ 2,50 (segunda
a sábado) e R$ 4,00 (domingo). RJ, MG, PR,
SC e DF: R$ 3,00 (segunda a sábado) e R$
5,00 (domingo). ES, RS, GO, MT e MS: R$
5,00 (segunda a sábado) e R$ 6,50 (domingo).
BA, SE, PE, TO e AL: R$ 6,00 (segunda a
sábado) e R$ 7,50 (domingo). AM, RR, CE,
MA, PI, RN, PA, PB, AC e RO: R$ 6,50 (segunda a sábado) e R$ 8,00 (domingo)
Preços assinaturas: De segunda a domingo
– SP e Grande São Paulo – R$ 64,90/mês.
Demais localidades e condições sob consulta.

