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Notas & Informações

A Argentina se aproveita
Como já percebeu
que, do lado do governo brasileiro, nada mudou até agora no relacionamento comercial entre
os dois países, o governo argentino
continua a agir como vinha agindo
há muitos anos, impondo restrições
crescentes à entrada no seu mercado de produtos originários do Brasil
e violando com frequência cada vez
maior as regras que ainda sustentam
o Mercosul.
A imposição, pelo governo da Argentina, da necessidade de licença
prévia para a importação de produtos brasileiros que fazem parte de
uma lista de 600 itens afronta as normas que caracterizam o Mercosul,
pelo menos teoricamente, como
união aduaneira e, por isso, deveria
ter sido prontamente contestada pelo governo brasileiro, que, no entan-

to, a tolerou. A demora excessiva
das autoridades alfandegárias e sanitárias argentinas na concessão da licença fere as regras da Organização
Mundial do Comércio (OMC) e exige resposta à altura do governo brasileiro, que não tem mais desculpas
para postergar uma reação eficaz ao
crescente protecionismo do governo de Cristina Kirchner, que prejudica a economia brasileira e a evolução do comércio regional.
Para alguns setores industriais, a
complacência do governo brasileiro
levou a uma situação insuportável,
com a ameaça das autoridades argentinas de, sob falsos argumentos técnicos que não escondem seu real objetivo protecionista, devolver os produtos brasileiros retidos.
A Argentina, como noticiou o Estado na quinta-feira, pode mandar
de volta para o Brasil balas, chocolates e confeitos retidos por não terem recebido certificados sanitários

do Instituto Nacional de Alimentos
(Inal), equivalente à brasileira Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). Sem nenhuma explicação,
o Inal suspendeu a concessão desses
certificados. Cerca de 15 indústrias
brasileiras têm, retidos nos depósitos de importadores argentinos,
mercadorias avaliadas em mais de
US$ 5,2 milhões. A Administração
Federal de Ingressos Públicos
(Afip), equivalente à Receita Federal
do Brasil, por sua vez, está notificando os importadores de que seus produtos estão irregulares. Ou eles são
devolvidos ao Brasil em 30 dias ou
os importadores se sujeitam à multa
equivalente a cinco vezes o valor da
mercadoria.
No caso das máquinas agrícolas
brasileiras, as importações estão
suspensas pelo governo argentino
desde dezembro. A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), à qual es-

tão filiadas as indústrias de máquinas agrícolas, calcula que, só neste
ano, o Brasil deixou de exportar para a Argentina 2,5 mil máquinas
(800 colheitadeiras e 1,7 mil tratores). Com a queda das exportações,
algumas empresas começam a anunciar demissões.
O problema não está apenas do lado brasileiro. A Argentina importa
80% das máquinas agrícolas que utiliza, o que significa que os agricultores argentinos não estão podendo investir em equipamentos. “A Argentina querer se industrializar nesse setor é legítimo”, reconheceu o vicepresidente da Anfavea, Milton Rego,
“mas ela não pode rasgar o acordo
automotivo com o Brasil”, que prevê
o livre comércio de produtos automotivos entre os dois países.
No caso dos produtos alimentícios brasileiros, a Argentina adota
agora uma prática protecionista diferente da que adotou no ano passado,

quando longas filas de caminhões se
formaram na fronteira entre os dois
países, deixando visíveis os efeitos
de sua política protecionista, que,
na ocasião, impôs prejuízos óbvios
com o vencimento de prazo de validade de alguns produtos e a necessidade de uso prolongado de refrigeração para a manutenção dos itens perecíveis. Desta vez, usa uma tática
menos visível para o público – a retenção dos produtos nos depósitos
–, mas não menos nociva para importadores e exportadores.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) já informou o governo sobre os prejuízos
causados pelo protecionismo argentino e pediu medidas para a liberação e circulação dos produtos brasileiros. “Achamos que a única forma
de resolver é com retaliação”, disse
o diretor do Departamento de Comércio Exterior da Fiesp, Roberto
Gianetti da Fonseca.

Mais atraso nos aeroportos

A reforma do ensino médio

á dias, o ministro-chefe da Casa Civil, Antonio Palocci,
anunciou um
programa de
privatização dos principais aeroportos brasileiros, iniciativa
inovadora em um governo do
PT, e informou que, em duas
semanas, seriam lançados os
editais de concessão dos aeroportos de Guarulhos e de Brasília, que estão entre os mais
congestionados do País. Ainda
em maio, disse o ministro, se
seguiria o edital de Viracopos
e, no máximo até julho, seriam
publicados os dos aeroportos
de Confins e do Galeão.
O anúncio, que mostrava
uma nova visão do governo do
PT sobre a privatização, mereceu elogios, pois deu à população a esperança de que, afinal,
os sérios gargalos do sistema
aeroportuário começariam a
ser eliminados, o que reduziria
os riscos de novas e mais graves crises no setor. Mas, como
é comum na administração petista, agora se sabe que nada
ocorrerá no prazo anunciado,
pois nada está decidido nisso
que até agora não passa de intenção do governo de transferir para a iniciativa privada a
expansão, modernização e operação parcial ou total dos principais aeroportos do País.
O que o governo fez até agora, além de criar a Secretaria
de Aviação Civil, foi anunciar
às pressas o plano de privatização. Tratou-se, ao que tudo indica, de uma tentativa de aplacar as críticas, no País e no exterior, ao atraso das obras necessárias para dar um mínimo

om o objetivo de
adequar as três séries finais do ensino básico às demandas do mercado de trabalho,
onde há uma grande carência
de mão de obra qualificada, o
Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou novas diretrizes para o ensino médio, incentivando as escolas públicas
e particulares a elaborar currículos mais flexíveis e permitindo que os alunos dos cursos noturnos tenham mais tempo para concluir os estudos.
Com 10 milhões de alunos
matriculados, o nível médio de
ensino é o principal gargalo do
sistema educacional. Ele não
prepara os alunos nem para o
mercado de trabalho nem para
os exames vestibulares. Tem
um currículo generalista, pouco atraente e distante do ambiente social, econômico e cultural em que os estudantes vivem. Por isso, o ensino médio
tem alta taxa de evasão – segundo o IBGE, 40% dos alunos
abandonam o curso por desinteresse e 27% por razões de trabalho e renda.
De todos os ciclos educacionais, o ensino médio é o que
mais carece de qualidade. Os
dados do Índice da Educação
Básica, de 2009, mostram que
os estudantes do ensino médio
têm graves dificuldades em português e matemática. A maioria não consegue fazer uma redação com um mínimo de rigor
lógico, identificar a ideia central de um texto ou fazer contas mais complexas, que exigem conhecimento de álgebra.
Pelas novas diretrizes do

H

de eficiência ao sistema e de
conforto aos passageiros e para dotar o País da infraestrutura indispensável à realização
de grandes competições esportivas internacionais.
O governo não tem nem mesmo ideia precisa do modelo
que adotará. Depois da primeira reunião para discutir o projeto de concessão dos aeroportos com diretores da Agência
Nacional de Aviação Civil
(Anac) e executivos das companhias aéreas que operam linhas regulares no País, o presidente da Infraero, Gustavo do
Vale, disse que ainda estão sendo realizados os primeiros estu-

As esperanças criadas
com os anúncios
do governo parecem
ter sido prematuras
dos de viabilidade econômica.
Concluídos esses estudos
preliminares, acrescentou Vale, o governo poderá ter uma visão mais precisa do processo
de concessão e, então, poderá
contratar empresas especializadas que montarão o modelo a
ser adotado em cada um dos
terminais cuja ampliação e operação serão oferecidas a investidores privados. A eventual
contratação, sem licitação, da
Estruturadora Brasileira de
Projetos, empresa formada por
bancos estatais e privados, pode reduzir o prazo da etapa inicial do processo, mas é difícil
imaginar que um trabalho sério de montagem de modelos
específicos para cada aeroporto fique pronto em prazo inferior a seis ou oito meses.

É com base nesses modelos
que serão elaborados os editais para a concessão. Como
admite agora o próprio governo, na melhor das hipóteses, o
primeiro edital poderá ser publicado até o fim do ano. Só então será possível aferir o interesse de empresas particulares
– companhias aéreas, construtoras e outras – na concessão.
Sehouverinteressados, seráfeito o processo de habilitação de
candidatos, escolha do vencedor, assinatura de contrato e, finalmente,oiníciodasobras.Enquantoisso,osproblemascontinuarão se agravando.
A única experiência brasileira
de concessão de terminais de
passageiros de aeroportos, a do
Aeroporto de São Gonçalo do
Amarante, em Natal, foi anunciada há quase três anos. Os estudos de viabilidade técnica,
econômicaeambientaldemoraram, os critérios básicos foram
submetidos ao exame do Tribunal de Contas da União, que impôs algumas alterações, e, até
agora, o edital não foi lançado.
A montagem do modelo para
a concessão do aeroporto de
Guarulhos provavelmente será mais complexa, e poderá suscitar muitos questionamentos, o que tende a retardar o
processo. Nesse caso, a intenção do governo é de que a concessionária construa o terceiro
terminal de passageiros, comprometa-se a mantê-lo e explore as áreas comerciais para remunerar seus investimentos.
O prazo de concessão pode ser
de 30 anos. Dependendo dos
parâmetros definidos pelo governo na concessão, pode não
haver interessados.
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CNE, as escolas poderão organizar o ensino médio em torno
de quatro grandes áreas – trabalho, tecnologia, ciência e cultura – e terão autonomia para distribuir a carga horária de cada
uma delas conforme as especificidades regionais. Assim, embora continuem obrigadas a ensinar matemática, português,
ciência, filosofia e sociologia,
as escolas localizadas em cidades industriais poderão dar
prioridade a tecnologia e trabalho, ampliando o peso de disciplinas como física e química no
currículo. Já as escolas situadas em regiões turísticas poderão escolher a área de cultura

As novas diretrizes
propostas estão sendo
recebidas com reservas
pelos especialistas
como eixo de atuação, dando
mais espaço para matérias como história e geografia.
As diretrizes do CNE também autorizam as escolas a
manter o currículo atual, que
combina as quatro áreas sem,
contudo, dar ênfase a qualquer
uma delas. No caso dos cursos
noturnos, onde estudam 40%
dos alunos do ensino médio, o
CNE permite que até 20% das
aulas sejam oferecidas com base no ensino a distância e autoriza as escolas a distribuir a carga horária mínima do ciclo – de
2,4 mil horas – em mais de três
anos. Como a maioria dos alunos dos cursos noturnos trabalha, é grande o número dos que
chegam atrasados e cansados
às salas, o que compromete a
aprendizagem. Por isso, o CNE

quer diminuir o número de aulas por dia e ampliar o prazo de
duração do curso para mais de
três anos.
Os especialistas em educação receberam as mudanças no
ensino médio com reservas. Segundo eles, por mais que as novas diretrizes do CNE possam
abrir caminho para um ensino
motivador, criativo e interdisciplinar, elas deveriam ter sido
objeto de experiências prévias,
para evitar problemas de implementação. “O ideal seria aplicar a flexibilização do currículo
em alguns Estados, primeiramente”, diz o professor Marcelo Néri, da FGV. Os especialistas também temem que os currículos sejam reformulados
apressadamente, com improvisações e concessões a modismos pedagógicos e mercadológicos. Além disso, as novas diretrizes exigem um projeto de requalificação dos professores, laboratórios equipados e bibliotecas atualizadas – e os municípios de pequeno porte e os Estados mais pobres não dispõem de recursos financeiros
suficientes para ampliar os gastos com educação.
As novas regras – que agora
só dependem de homologação
pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, para entrar em
vigor – eram aguardadas há
muito tempo. A flexibilização
do currículo do ensino médio
está prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que
entrou em vigor em dezembro
de 1996. O CNE deu um passo
importante para tentar melhorar a qualidade do ensino médio, mas só o tempo dirá se o
caminho escolhido é o melhor.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A3.

lor (7/5, B1). Arquimedes revirouse no túmulo!
GLALCO ÍTALO PIERI
colyacpieri@uol.com.br
São Paulo

Indexação

Se o governo realmente quiser desindexar a economia, deve dar o
exemplo, desindexando os preços administrados. Mas, como é
praxe, primeiro teremos a desindexação dos salários, que, uma
vez achatados, terão de enfrentar
os preços recém-corrigidos.
GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA
gjgveiga@hotmail.com
São Paulo

SANTA CASA
Saúde x finanças

A Santa Casa da cidade de São
Paulo ameaça fechar seu prontosocorro. Se os banqueiros têm

ajuda financeira do governo federal, a exemplo do Panamericano
e outros, então por que não ajudar a Santa Casa, que é uma instituição antiga e necessária para a
população? A área de saúde não é
mais importante do que a financeira? Quem consegue trabalhar
sem saúde? Que país progride
com o povo doente?
JOSÉ LUIZ MARTIN
jlmartin@estadao.com.br
São Paulo

MENSALÃO II
O retorno

Não é que o homem estava certo? O negócio acabou mesmo em
piada de salão, com direito a churrasco e muito “mé”. Aguardemos
o mensalão II. Delúbio está de
volta. Zé Dirceu, por meio de Rui
Falcão, também. E viva o Brasil.
WALTER DUARTE
duartecont@globo.com
São Caetano do Sul

“E a bola da vez para
justificar o IPCA elevado é
o preço dos combustíveis...”
ANGELO TONELLI / SÃO PAULO,
SOBRE O CULPADO PELA
INFLAÇÃO, SEGUNDO MANTEGA
angelotonelli@yahoo.com.br

“A inflação provocada
pelo governo Lula vai
se tornar uma marolinha
ou um tsunami?”
TANIA TAVARES / SÃO PAULO,
IDEM
taniatma@hotmail.com

“O populismo sindical
ceifou Agnelli. Com luva
de pelica, ele dá adeus e
esbofeteia com números”
HELENA RODARTE C. VALENTE /
RIO DE JANEIRO, SOBRE O
LUCRO RECORDE DA VALE
helenacv@uol.com.br

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 6º andar, CEP 02598-900
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TOTAL DE COMENTÁRIOS NO PORTAL:

Bin Laden controlou
Al-Qaeda de esconderijo

1.960

Segundo Pentágono, casa em
Abottabbad era centro de comando
e controle da rede extremista
● “Bin Laden era um homem rico que reagiu às injustiças contra
seu povo, ao contrário de nós, brasileiros, que somos covardes.”
JOSUÉ DA SILVA LIMA
● “Obama foi medíocre ao matar Bin Laden. O presidente dos
EUA deveria ter tentado capturá-lo, e não executá-lo.”
ALAÉRCIO FLOR
● “Se a casa não tinha telefone nem acesso à internet, então
como Osama controlava a Al-Qaeda? Usava pombo-correio?”
LUÍS FERNANDO DE LIMA JÚNIOR

As cartas devem ser enviadas com assinatura, identificação, endereço e telefone do
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