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Notas & Informações

Uma LDO perigosa
Liberdade para gastar continua sendo
um dos objetivos
do governo, como
comprova o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) enviado ao
Congresso na sexta-feira passada.
Partes do projeto servem claramente a esse objetivo, nada surpreendente, afinal, em vista das eleições municipais programadas para 2012. Outras partes são ambíguas: apontam
para uma gestão mais flexível das finanças públicas, mas também
abrem espaço para manobras político-eleitorais. Essa LDO definirá as linhas principais do primeiro orçamento federal produzido na atual
gestão. A presidente poderia ter-lhe
conferido um valor simbólico positivo, apresentando-o como primeiro
grande passo para o cumprimento
de seu compromisso com a serieda-

de fiscal – aquele compromisso
enunciado no dia de sua posse.
Para começar, o projeto é baseado
em pressupostos muito discutíveis.
Há uma aposta muito otimista no resultado da política anti-inflacionária. As projeções apontam uma inflação de 5% em 2011 e de 4,5% em cada
um dos três anos seguintes. Há menos de um mês, o Banco Central
(BC) projetou 5,6% para este ano
em seu cenário de referência e 5,5%
no cenário alternativo. Em qualquer
dos casos, o ponto central da meta,
4,5%, só será alcançado no fim de
2012 ou no começo de 2013.
Analistas do mercado financeiro e
de consultorias de renome também
se mostram menos otimistas que os
autores do projeto da LDO: inflação
de 6,29% neste ano e de 5% no próximo, com crescimento de 4% em 2011
e 4,25% em 2012. De toda forma, a
LDO certamente subestima o custo
econômico de levar a inflação anual

para 5% até dezembro deste ano e
para 4,5% nos doze meses seguintes.
A conta simplesmente não fecha.
Mas o projeto da LDO seria menos preocupante, se só os pressupostos macroeconômicos fossem discutíveis. Se todas as partes agissem de
boa-fé, tudo se resolveria com uma
revisão dos números e uma adaptação do projeto aos novos cálculos.
Mas a questão, muito mais do que
técnica, é política.
O governo pretende, por exemplo,
liberdade para realizar investimentos, no próximo ano, mesmo sem
dispor de um orçamento aprovado
pelo Congresso. O projeto de lei orçamentária deve ser aprovado até o
fim do ano, em princípio, mas atrasos têm ocorrido com frequência.
No Brasil, já se chegou a passar todo
o primeiro semestre sem um orçamento federal em vigor.
Apesar disso, o governo mantém
certo nível de atividade, porque al-

gumas despesas, como o pagamento do pessoal, são mantidas. Não
chega a ocorrer uma paralisação do
governo. A consequência de um
atraso é muito menos dura no Brasil do que nos Estados Unidos – certamente porque no Brasil o orçamento é levado muito menos a sério do que nos países politicamente
mais desenvolvidos.
Mas a tentativa do Executivo de
conseguir a liberação de verbas de investimento mesmo sem dispor de
uma lei orçamentária envolve duas
consequências perversas: desmoraliza ainda mais o orçamento e dá ao
Executivo mais uma vantagem diante do Congresso.
Igualmente ruim para a democracia – porque enfraquece o sistema
de regras e de controle – é a pretensão do Executivo de continuar a execução de obras mesmo quando sinais de irregularidades são apontados pelo Tribunal de Contas da

União. Esse avanço já ocorreu no
ano passado e o governo pretende
mantê-lo. Pela regra negociada em
2010, cabe à Comissão Mista de Orçamento decidir se a execução será
mantida. O controle se enfraquece e
a moralidade administrativa fica na
dependência dos humores dominantes na comissão naquele momento.
O governo pretende manter também o poder de descontar da meta
de superávit fiscal o valor investido
no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Isso é uma forma de
falsificar o resultado fiscal.
A pretensão do Executivo de reduzir os itens blindados contra cortes
pode ser positiva, se resultar em
maior flexibilidade e maior racionalidade no uso de recursos. Mas o resultado pode ser simplesmente maior liberdade para manejar verbas com
objetivos partidários e eleitorais. A
experiência aponta esta segunda hipótese como a mais provável.

Temporada de protestos

Os novos cursos de graduação

astou o governador Geraldo Alckmin assinar, em
10 de março, a
concessão para a
construção do
Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas para que começassem os protestos contra o projeto. Enquanto o governo anuncia investimentos de R$ 5,8 bilhões no novo ramal, grupos
de ambientalistas, políticos e
proprietários de imóveis afetados se organizam para impedir
a obra, exatamente como ocorreu em outras ocasiões nos últimos 80 anos, desde que o anel
rodoviário começou a ser discutido. A história do Rodoanel
é marcada por protestos ambientalistas, falta de coordenação entre governos para investimentos e conflitos de interesses de todo tipo, o que atrasou
tanto a obra que somente na
década de 90 o primeiro trecho (Oeste) foi inaugurado.
É inegável a necessidade de
reduzir o impacto causado à cidade pelo sistema rodoviário
radial, por meio de um anel
que evite que comboios de caminhões de carga transitem pela zona urbana de São Paulo. O
trânsito na capital, os acidentes envolvendo caminhões, os
níveis de poluição sonora e do
ar chegaram ao limite e a tentativa de retirar o tráfego pesado
das ruas, transferindo-o para o
Rodoanel, tornou-se a única solução viável. Isso porque os planos de desenvolvimento de
um sistema ferroviário estão
onde sempre estiveram – distantes das realidades.
Décadas de atraso na construção do Rodoanel reduziram

avanço da tecnologia e a globalização econômica estão levando as universidades brasileiras a rever seus cursos de graduação, a redefinir suas linhas
de pesquisa na pós-graduação
e a desenvolver novos projetos
pedagógicos. Essa mudança começou timidamente no final
do século 20, com a criação de
cursos tecnológicos, e ganhou
corpo na primeira década do século 21, com o surgimento de
bacharelados não convencionais, em áreas como biodiversidade, meio ambiente e energia.
Com o alargamento das fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento de novas fontes de energia e a diversificação da economia, propiciados
pela expansão da informática,
algumas profissões tradicionais desapareceram e outras
acabaram surgindo. E, à medida que o mercado de trabalho
se tornou mais flexível e mutante, as instituições de ensino
superior se viram obrigadas a
criar cursos superiores novos
e específicos – como bioinformática, engenharia de energias
renováveis e agroecologia – ao
lado dos cursos tradicionais,
como direito, administração e
ciências sociais, que proporcionam uma formação clássica e
generalista.
Com menor duração e menor abrangência acadêmica, os
primeiros desses novos cursos
foram lançados por universidades privadas e confessionais
com o objetivo de atender a demandas conjunturais de mão
de obra qualificada em alguns
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em muito a utilidade dos trechos até agora inaugurados.
Os dois primeiros, Oeste e Sul,
passaram a apresentar congestionamentos meses depois do
início da operação. Críticos do
projeto argumentam que a utilidade do anel é muito limitada
e em nada auxilia na solução
das questões de mobilidade
que afligem a capital. Mas e se
o Rodoanel não existisse, como estaria São Paulo?
O impacto do projeto tem,
portanto, de ser analisado a
partir de outra perspectiva. A
Serra da Cantareira precisa ser
preservada e é compreensível
que os moradores das redonde-

O Trecho Norte
do Rodoanel enfrenta
protestos como os
que já ficaram prontos
zas se neguem a aceitar a invasão do ronco e da fumaça dos
caminhões no verde cenário
onde vivem. É verdade que haverá impacto na qualidade de
vida da população das vizinhanças e em parte da fauna e da flora desse cinturão verde. Mas a
alternativa é permitir que os caminhões continuem a cruzar a
cidade, prejudicando milhões
de paulistanos.
A necessidade da continuidade das obras do Rodoanel é indiscutível. Discutível é o tempo que o governo precisa para
aprovar e apresentar de forma
clara à população o traçado escolhido, provando que o impacto é o menor entre as alternativas possíveis.
O último embate entre governo e um grupo contrário à

obra no Trecho Norte do Rodoanel trava-se sobre a construção de um quilômetro de
via e a entrada de um túnel em
área definida como de proteção ambiental pelo Plano Diretor Estratégico da capital. A
Dersa assegura que obedeceu
todas as diretrizes da lei, mas
moradores da Serra da Cantareira contrataram um estudo
para provar que as pistas invadem área de preservação.
O Trecho Norte do Rodoanel foi projetado com 44 quilômetros para ligar o Trecho Leste, em Mauá, ao Trecho Oeste,
passando pelos municípios de
Arujá, Guarulhos e São Paulo. O
governo estadual garante que o
traçadoescolhidoéoquesacrificamenosvegetaçãonativa –cerca de 95 hectares – entre todas
as alternativas existentes.
Obras como a duplicação da
Rodovia dos Imigrantes e o próprio Trecho Sul do Rodoanel,
que enfrentaram grandes resistências ambientais, comprovam que tecnologia e formas de
compensação devidamente cobradas podem recompor a
maior parte dessas perdas. No
ramal sul do anel, viadutos foram construídos para travessia
dasRepresas BillingseGuarapiranga apesar das previsões – infundadas – de que a obra comprometeriaseriamenteoabastecimento da cidade.
Háimpactos positivos enegativosnavidadacidadeenaqualidade do meio ambiente, seja pela decisão de fazer, seja pela de
não fazer uma obra como o Rodoanel. Esses impactos devem
sersopesados comisenção,tendo por objetivo a defesa do interesse mais geral da população.
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setores da economia. Como
eram experimentais e tinham
forte apelo de marketing, alguns desses cursos acabaram
frustrando os alunos, registraram alto índice de evasão e não
sobreviveram a mais de uma
ou duas turmas.
Mas o mercado não deixou
de exigir profissionais com
uma formação cada vez mais
sofisticada, e isso estimulou as
universidades públicas e as
maiores universidades privadas e confessionais a investir
na oferta de cursos de caráter
interdisciplinar. Esse foi um
dos fatores que levaram a USP
a criar o câmpus da zona leste,

O progresso demanda
novos cursos superiores,
mas nem todos são
úteis e bem orientados
em 2005, oferecendo somente
cursos novos. No Norte do
País, as universidades federais
passaram a oferecer cursos que
dão prioridade às peculiaridades regionais, mesclando agronomia e zootecnia e valorizando o inventário florestal da
Amazônia. Em Minas Gerais, algumas universidades aperfeiçoaram a graduação em tecnologia de alimentos, oferecendo,
por exemplo, o curso de Ciência de Laticínios. E, no Rio
Grande do Sul, de olho na construção de parques eólicos, a
Universidade Federal do Pampa criou no câmpus de Bagé
um curso de engenharia elétrica que valoriza mais as atividades de gestão do que as de geração de energia.
As entidades empresarias há

muito tempo reclamam da falta de pessoal com formação superior, qualificado nas principais áreas da economia, e apontam para o risco de um apagão
de profissionais nas novas
áreas do conhecimento. Para
orientar as universidades, o Ministério da Educação (MEC)
começou a elaborar um mapeamento do mercado, com o objetivo de identificar as carências
por região e áreas de conhecimento.Voltadaparaasengenharias, a primeira parte do projeto
deve ser concluída dentro de
dois meses – as partes restantes
deverão estar prontas até dezembro, quando o MEC deverá
sugerir às universidades os cursos a serem criados.
Embora as instituições de ensino superior tenham autonomia para decidir os campos profissionais em que irão atuar, o
MEC e as agências de fomento à
pesquisa querem evitar desperdício de recursos e iniciativas de
duvidosa utilidade. Isso, por
exemplo, aconteceu com o bacharelado em Estudos de GêneroeDiversidades daUniversidade Federal da Bahia. Criado há
trêsanos,com basenumprograma que inclui disciplinas como
feminismo, relações de poder e
orientação sexual, ele ainda não
consegue preencher as 50 vagas
oferecidas anualmente.
Areestruturaçãodas universidades é um fenômeno que vem
ocorrendonomundointeiro.Para os especialistas em educação,
o que deve prevalecer nas mudanças é o bom senso dos órgãos colegiados, nas universidades públicas, e dos mantenedores, nas universidades privadas
e confessionais.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.

ESCLARECIMENTO
De calúnias

O professor Marcelo de Paiva
Abreu presta grande desserviço
quando, a pretexto de contrariar
afirmações caluniosas e difamatórias do americano Perry Anderson, as reproduz, dando-lhes divulgação que não merecem(18/4,
B2). Fê-lo, sem dúvida, sem atentar para o disposto no § 1.º do art.
138 do Código Penal, segundo o
qual, em caso de calúnia, “na mesma pena incorre quem, sabendo
falsa a imputação, a propala ou divulga”. Acho importante, contudo, informar aos leitores do Estado que o texto é falso, porquanto:
1) Nunca fui condenado por tráfico de influência; aliás desse crime
nunca fui acusado ou processado;
2) nunca fui “favorito especial de
Lula”, com quem tenho um relacionamento respeitoso e sem intimidade; 3) não é verdade que seja
chamado de “Cupido” por cole-

gas; isso ocorreu uma única vez,
num trocadilho feito com meu
prenome, que é a versão grega do
que em latim é o Cupido; 4) a qualidade literária de um texto de ficção que publiquei é avaliada melhor por quem entende do assunto, o que não é o caso do alienígena; 5) jamais me propus a trocar
voto pelo que quer que seja – o
que seria evidentemente inconcebível – e nunca tive “associados”
que pudesse tentar incluir no tribunal; essa calúnia é reprodução
de outras que circularam quando
o saudoso ministro Carlos Alberto Direito, notoriamente meu
amigo, estava para ser nomeado,
na mesma época em que o Supremo discutia a denúncia do “mensalão”; curiosa “tentativa” teria
eu praticado: votei pelo recebimento da denúncia e Carlos Alberto foi nomeado! Essa calúnia
ofende a mim e à memória dele.
EROS ROBERTO GRAU
egrau@erosgrau.com
São Paulo

“O PSDB articula para
perder a eleição na capital
paulista no ano que vem
e ainda o Estado em 2014”
ROGÉRIO PROENÇA RIBEIRO /
ARARAS, SOBRE A DEBANDADA
DE VEREADORES PARA O PSD
roger_fani@hotmail.com

“‘Sabe com quem está
falando? Sou um senador
da República!’ Belo
exemplo... E fica tudo do
mesmo tamanho?”
CELIA H. G, RODRIGUES / AVARÉ,
SOBRE AÉCIO NEVES E A BLITZ
celitar@hotmail.com

“Até tu, Aécio? O exemplo
nunca vem de cima...”
ANGELO ANTONIO MAGLIO /
COTIA, IDEM
angelomaglio@terra.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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Corinthians adia obras
em Itaquera para maio

1.237

Para construir arena para a Copa,
clube aguarda parcela de empréstimo a ser concedido pelo BNDES
● “O mundo vai acabar e esse estádio nunca será erguido.”
AUGUSTO FLORES

● “Independentemente de qualquer time, todos deveríamos pensar positivo. Não é só o Corinthians que se beneficia e, sim, uma
grande nação paulistana.”
BRUNO SCHELINI

● “E logo adiam para junho, julho e assim vai até 2014. E o povo
de Itaquera carente de atendimento médico e segurança.”
MILTON BAROSA FILHO

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
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5,50 (segunda a sábado) e R$ 7,50 (domingo).
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