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Notas & Informações

Oque há para co-
memorar no re-
sultado do se-
gundo turno da
eleição presi-
dencial peruana

de domingo é muito menos o
nome do vencedor do que o no-
me da perdedora. O país se li-
vrou da volta do fujimorismo,
encarnado na candidatura da fi-
lha do ex-presidente que cum-
pre pena de 25 anos de prisão
por corrupção e brutais viola-
ções de direitos humanos, a de-
putada Keiko Fujimori. Por
mais que tentasse se desvenci-
lhar da sombra do pai, os perua-
nos não esqueceram de que ela
foi a sua mais íntima interlocu-
tora – a “primeira-dama”, co-
mo se dizia, de Alberto Fujimo-
ri, separado de sua mãe. A maio-
ria, embora não uma retumban-
te maioria, preferiu correr o ris-
co de levar ao poder um candi-
dato de inquietante folha corri-
da que se declarou regenerado.

Vitorioso por pequena mar-
gem de votos, o nacionalista Ol-
lanta Humala é um ex-militar
como o caudilho venezuelano
Hugo Chávez, que, como ele, já
tentou dar um golpe de Estado,
e que não se elegeu na primeira
tentativa, em 2006, por sua pro-
clamada afinidade com Chá-
vez. Desta vez ele jogou fora,
em sentido literal e figurado, o
uniforme bolivariano, em favor
da indumentária política com a
qual outro líder regional, Luiz
Inácio Lula da Silva, afinal che-
gou ao governo depois de três
tentativas frustradas. Orienta-
do na campanha por dois prag-
máticos petistas da pesada,
Luis Favre e Valdemir Garreta,
Humala não apenas enchia a

boca para louvar o ex-presiden-
te brasileiro, como calava-se so-
bre o venezuelano – a não ser
para dizer que não aceitava in-
gerência estrangeira na política
peruana e desmentir que ele o
tivesse financiado.

Completando a metamorfo-
se de sua imagem pública, con-
forme a cartilha lulista, Huma-
la respondeu com um “compro-
misso com o povo peruano” –
nos moldes da Carta aos Brasi-
leiros, de 2002 – aos fundados
receios de que, no governo, o
Estado peruano se imporia à
economia de mercado graças à
qual o país vem liderando as es-
tatísticas de crescimento na

América do Sul na média dos
anos recentes, com 7% de ex-
pansão do PIB. Ele talvez não
precisasse dar a palavra de or-
dem “centro, volver” para con-
quistar a ampla maioria dos vo-
tos das destituídas populações
predominantemente mestiças
dos grotões peruanos, cujas ca-
rências não foram atenuadas
pelo progresso econômico. Já
na eleição de 2006, a concentra-
ção da renda tinha-lhe valido
grande votação no interior do
país. Mas a guinada centrista
não mudou o sentimento majo-
ritário do eleitorado do Depar-
tamento de Lima, onde fica a
capital. Ali, a filha de Fujimori
venceu a disputa com cerca de
15 pontos de vantagem.

Em geral, as elites peruanas
nunca tiveram queixas do pai

de Keiko. Ele assaltou o erário,
dissolveu o Congresso e orde-
nou violências inomináveis con-
tra as populações indígenas, a
pretexto do combate (bem-su-
cedido) à guerrilha do Sendero
Luminoso, mas não mexeu nos
privilégios dos mais ricos. O
fiel da balança, no domingo,
acabou sendo a parcela do elei-
torado que considerou Humala
o menor dos males. Ninguém
traduziu melhor essa preferên-
cia do que o escritor Mario Var-
gas Llosa, o mais respeitado in-
telectual de seu país. Antes ain-
da do primeiro turno de 10 de
abril, que tiraria do páreo o ex-
presidente Alejandro Toledo, o
ex-prefeito de Lima Luis Cas-
tañeda e o ex-ministro da Eco-
nomia Pedro Paulo Kuczynski,
o liberal Llosa advertiu que
uma rodada final entre Keiko
Fujimori e Ollanta Humala
obrigaria os peruanos a esco-
lher “entre o câncer e a aids”.

Reiniciada a campanha, ele
arquivou a analogia e declarou
o seu apoio a Humala. Quando
a apuração começou a confir-
mar as tendências apontadas
pelas pesquisas da antevéspe-
ra, Llosa comemorou, em Ma-
dri, “a derrota do fascismo” no
Peru. Agora, aos democratas co-
mo ele resta torcer para que
Humala tenha em mente que
governará um país polarizado e
que a sua eleição não lhe conce-
deu de maneira alguma um man-
dato para alterar os fundamen-
tos da economia peruana. No
plano regional, o que há para co-
memorar é que o êxito de Huma-
la representa o fracasso do seu
antigo mentor Hugo Chávez – e
um legado positivo do acendra-
do senso de realidade de Lula.

D epois de meses
de discussão, o
Conselho de
Graduação da
Universidade
de São Paulo

(USP) mudou as regras de seu
exame vestibular, que é o mais
disputado do País, aumentan-
do significativamente o rigor
das provas. Com essa mudan-
ça, que foi muito bem recebida
pela comunidade acadêmica, a
maior e mais importante insti-
tuição brasileira de ensino su-
perior quer voltar a selecionar
vestibulandos mais prepara-
dos e capazes de responder
com igual desenvoltura tanto
questões do tipo “teste”, que
exigem memória e decoração
de fórmulas, como questões
dissertativas, que exigem co-
nhecimento e capacidade de
reflexão.

Por causa do sistema de co-
tas sociais e raciais adotado
nos vestibulares de universida-
des públicas, no decorrer da úl-
tima década prevaleceu no
Conselho de Graduação a preo-
cupação de usar mais os crité-
rios de inclusão social no pro-
cesso seletivo da USP, o que
acabou relegando para segun-
do plano a avaliação do mérito.
Agora, diz o reitor adjunto de
graduação, Paul Jean Jes-
zensky, o objetivo é melhorar a
qualidade e o nível de escolari-
dade dos ingressantes.

Para alguns especialistas, as
novas regras do vestibular da
USP vão beneficiar apenas os
candidatos oriundos da rede
particular de ensino médio,
que prepara seus estudantes
melhor que as escolas públi-
cas. Mas, para outros especia-

listas, o padrão de qualidade
da rede pública é tão ruim que
o número de ingressantes dela
oriundos cairia mesmo que a
USP não alterasse o seu proces-
so seletivo.

Para evitar a politização do
debate sobre as novas regras, a
Comissão de Graduação argu-
menta que, há dois meses,
aprovou um novo programa de
inclusão social para a USP, au-
mentando de 12% para 15% os
pontos de bonificação de alu-
nos oriundos da rede pública,
na primeira fase do vestibular
de 2011. “São pequenos ajustes
necessários em prol do aluno e
também da qualidade do pro-

cesso seletivo. O formato, o
conteúdo e o nível das ques-
tões não foram mudados”, diz
a pró-reitora de graduação, Tel-
ma Zorn, justificando as mu-
danças que serão introduzidas
no próximo exame da Fuvest.

Pelas novas regras, a nota mí-
nima para passar para a segun-
da etapa sobe de 22 para 27
pontos. Pelos cálculos da Co-
missão de Graduação, com a
nota mínima de 22, 1 em cada
10 alunos que “chutavam” as
respostas de todas as 90 ques-
tões passava para a segunda
etapa. Com a nova pontuação,
a probabilidade passa a ser de 1
em 100. Além disso, serão apro-
vados para a segunda fase de
dois a três candidatos por vaga
– e não mais obrigatoriamente
três. Segundo a professora Tel-

ma Zorn, isso reduzirá em 6%
o número de provas a serem
corrigidas, os examinadores te-
rão mais tempo para fazer cor-
reções e a divulgação dos resul-
tados pode ser antecipada.

Para evitar a tensão e o es-
tresse dos candidatos, o núme-
ro de questões da prova do se-
gundo dia da segunda fase do
vestibular foi reduzido de 20
para 16. No formato anterior, a
prova era considerada tão des-
gastante e “pesada” pela Fu-
vest que somente 20% dos can-
didatos conseguiam entregá-la
antes do prazo – os restantes
as entregavam no minuto final.

A alteração mais festejada
por professores e vestibulan-
dos foi a reinclusão da nota da
primeira fase no cálculo final da
pontuação. Esse critério já foi
adotado no passado pela USP e
tem a vantagem de propiciar
aos examinadores uma visão
global do candidato. Até o últi-
mo vestibular, a nota da primei-
ra fase era apenas classificató-
ria – a nota final ficava limitada
às avaliações da segunda fase.
Agora, a nota da primeira etapa
passa a valer 25% do processo
seletivo – os outros 75% corres-
pondem aos três exames da se-
gunda etapa. “Não era justo o
aluno se preparar para uma pro-
va e, depois, ter de jogar fora seu
desempenho”, diz a coordena-
dora do Cursinho Objetivo, Ve-
ra Antunes. “Vai subir o nível
dos aprovados”, afirma Alessan-
dra Venturi, coordenadora do
Cursinho da Poli.

Ao tornar seu vestibular mais
rigoroso e seletivo, a USP reto-
ma a vocação que marcou a sua
criação – a de ser uma institui-
ção baseada no mérito.
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Numa rara investi-
da contra a guerra
fiscal, o Supremo
Tribunal Federal
(STF) derrubou 23
normas criadas pe-
los Estados para fa-
vorecer empresas e

atrair investimentos à custa de ou-
tras unidades da Federação. Foram
julgadas num único dia 14 ações de
inconstitucionalidade. O presidente
da Corte, ministro Cezar Peluso,
aproveitou o anúncio das decisões
para dar um recado: não serão tolera-
das, segundo ele, medidas inconsti-
tucionais tomadas por um governo
para obter vantagem financeira em
detrimento de outro Estado. Incenti-
vos com base no Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e Serviços
(ICMS) só podem ser concedidos,
lembraram os juízes, por meio de
convênios firmados no Conselho Na-
cional de Política Fazendária (Con-

faz), formado por todos os secretá-
rios de Fazenda.

No mesmo dia, representantes da
indústria reuniram-se em Brasília
com integrantes da recém-formada
frente parlamentar do setor têxtil,
para discutir ações contra a concor-
rência estrangeira favorecida por in-
centivos fiscais concedidos por 10
Estados. “No ano passado, dos US$
4,5 bilhões de importações de produ-
tos têxteis, US$ 2 bilhões entraram
pelos portos dos Estados com incen-
tivos”, disse o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria Têxtil
(Abit), Aguinaldo Diniz Filho. Mas
tecidos e roupas são apenas alguns
dos bens importados nessas condi-
ções e revendidos em outros Esta-
dos. Os mesmos benefícios têm favo-
recido, há vários anos, o ingresso de
outras mercadorias, com graves pre-
juízos para a indústria instalada no
Brasil e, naturalmente, para os traba-
lhadores. Essa política favorece a

criação de empregos no exterior e é
uma forma especialmente danosa de
guerra fiscal. Na guerra tradicional –
que continua – governos oferecem
benefícios tributários para atrair in-
vestimentos, promovendo uma espé-
cie de leilão entre Estados. A disputa
se torna mais custosa com o aumen-
to do número de participantes.

A decisão sobre as 14 ações de in-
constitucionalidade pode ser uma
boa notícia, mas a ação do STF nes-
se episódio pouco altera o panora-
ma. Para serem legais, incentivos de-
pendem de convênios no Confaz
desde os anos 70, mas essa regra foi
muitas vezes violada nestes 40 anos.
A única mudança importante no ce-
nário da guerra fiscal foi a adoção,
há alguns anos, de uma forma parti-
cularmente perversa de violação – o
incentivo tributário a importações,
denunciado pela Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), criticado por sindicatos se-

toriais e já incluído no rol de preocu-
pações oficiais do governo federal.

Parlamentares e técnicos do Minis-
tério da Fazenda imaginaram uma
solução para esse novo tipo de agres-
são fiscal: a redução do ICMS cobra-
do nas operações interestaduais.
Quanto mais baixo o imposto cobra-
do no Estado de origem (porto de in-
gresso da mercadoria importada
com incentivo), maior a alíquota co-
brável no destino e menor, portan-
to, a vantagem propiciada pela im-
portação. Essa mudança é parte da
reforma tributária em fatias propos-
ta pelo Executivo.

A guerra fiscal só chegou a esse
ponto – uma aberração, pelos pa-
drões internacionais – porque as
tentativas de repressão aos abusos
foram quase sempre ineficazes. Os
governos há muito tempo deixaram
de respeitar o Confaz. Os protestos
contra os benefícios ilegais pouquís-
simo resultado produziram. Ações

na Justiça tramitaram muito lenta-
mente. O pacote de ações agora jul-
gadas pelo STF – contra benefícios
criados no Rio de Janeiro, no Para-
ná, no Pará, em Mato Grosso do
Sul, em São Paulo, no Espírito San-
to e no Distrito Federal – inclui pro-
cessos iniciados há muitos anos.
Um desses foi ajuizado em 2003 pe-
lo governador Geraldo Alckmin. De
volta ao posto, oito anos depois, ele
pode celebrar agora a conclusão da
disputa.

Em várias ocasiões, governos ado-
taram por sua conta medidas para
neutralizar os benefícios ilegais con-
cedidos em outros Estados. Esse é o
pior dos mundos, porque a solução
do problema passa a depender do po-
der de retaliação de cada Estado.
Mas essa consequência é dificilmen-
te evitável, quando as normas são re-
petidamente violadas e a aplicação
da lei é lenta e ineficaz. É este o caso
brasileiro.

TEMA DO DIA

O STF e a guerra fiscal

● “A ‘fuerza’ que o Palocci necessita é de ter a dignidade de,
sem maiores protelações, deixar o governo o mais rápido.”
WILSON MENDONÇA

● “O dinheiro dele é declarado. Quanto ao uso de influência, até
presidente de associação de bairro e síndicos usam.”
ARNALDO COSTA

● “Precisamos mesmo de muita força para conseguir que o Pa-
locci suma da vida política brasileira.”
MARIA TERESA R. DUTRA

“Fora os amigos Lula
e Hugo Chávez, quem
apoia o Palocci hoje?”

PAULO CELSO BIASIOLI /
LIMEIRA, SOBRE O MINISTRO
DA CASA CIVIL
pcbiasioli@yahoo.com.br

“É, os porquinhos da
Dilma estão engordando
e já tem um pronto
para o abate”

M. JOSÉ GANDOLFO PADULA /
BARRETOS, SOBRE O EDITORIAL
‘O NEFASTO EFEITO PALOCCI’
ijmjpadula@investnet.com.br

“Eles pega o peixe e
nóis paga o pato...”

DOCA RAMOS MELLO / SÃO
SEBASTIÃO, SOBRE O LIVRO
ADOTADO PELO MEC QUE
‘ENSINA’ QUE 10-7=4
ddramosmello@uol.com.br

dade a pessoas com deficiência
em lan houses, prevista no Proje-
to de Lei 4.361/04, aprovado na Câ-
mara dos Deputados, não exigirá
novos investimentos do empreen-
dedor. A emenda, bastante discuti-
da entre mim e o relator do proje-
to, deputado Otávio Leite (PSDB-
RJ), estabelece que as lan houses
deverão pôr à disposição progra-
mas que permitem às pessoas
com deficiência visual o uso autô-
nomo do computador, notada-
mente por meio de softwares (gra-
tuitos) de leitores de tela. Essa
simples emenda, quando regula-
mentada, vai permitir o acesso às
lan houses a 15 milhões de brasilei-
ros com deficiência visual. A par-
tir da instalação dos softwares de
leitores de tela as lan houses se
tornarão centros de propagação
de cultura, informação e cidada-
nia também para essas pessoas.
Um dos critérios para a apresenta-
ção da emenda é justamente não
exigir acessibilidade total, pois,
ainda que ideal, implicaria custos

que tornariam inviável o próprio
projeto. Na redação final apresen-
tada pelo relator, a acessibilidade
refere-se a “implementos técni-
cos tais como softwares, hardwa-
res e outros”. É esse o contexto
da obrigação que vinculará o em-
preendedor. E para respeitar tal
regra bastará boa vontade. No li-
mite será lucrativo adequar-se:
um novo público consumidor pas-
sará a ser alcançado pelo serviço,
trazendo novas receitas. Além des-
ses softwares disponíveis no mer-
cado, temos uma série de ferra-
mentas que oferecem acessibilida-
de à pessoa com deficiência visual
e podem ser baixadas gratuita-
mente pela internet, como o
NVDA e o Dosvox. As lan houses
precisam prestar esse tipo de ser-
viço. São medidas simples, mas
que garantem a inclusão digital
do cidadão com deficiência visual.
MARA GABRILLI, deputada federal
(PSDB-SP)
rvendramel@maragabrilli.com.br
São Paulo

Humala terá de se
compenetrar de que não
recebeu um mandato
para mudanças radicais

O mal menor no Peru

O objetivo é melhorar
a qualidade e o nível
de escolaridade dos que
ingressam nos cursos

O novo vestibular da USP

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




