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Notas & Informações

O dilema de Dilma
Pressionada para
gastar, mas ainda repetindo o discurso
da seriedade, a presidente Dilma Rousseff parece indecisa
entre seguir o exemplo de seu antecessor e adotar uma política de prudência e responsabilidade ante o recrudescimento da crise da economia global. O primeiro caminho é o da gastança com objetivo principalmente
eleitoral. A ordem, nesse caso, é atender os aliados e investir o dinheiro público na caça ao voto. A outra escolha
é politicamente mais complicada, porque requer firmeza na ação e compromisso com objetivos nacionais de longo prazo. A piora do quadro internacional, com o risco muito próximo de
uma nova recessão na Europa e nos
Estados Unidos, torna a decisão especialmente dramática.
O discurso da seriedade foi adota-

do antes da posse e repetido nos primeiros meses de governo. A presidente Dilma Rousseff começou o mandato anunciando um corte de R$ 50 bilhões nas despesas orçamentárias. O
corte seria em parte uma ficção contábil, como ficou logo claro, mas, de toda forma, certos gastos foram contidos por algum tempo.
As promessas de seriedade foram
repetidas. Há poucos dias a presidente vetou vários dispositivos do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eliminou, por exemplo, o compromisso de aumento real das aposentadorias superiores a um salário
mínimo. Além disso, o Executivo tenta conseguir a prorrogação, mais uma
vez, da Desvinculação de Receitas Orçamentárias (DRU).
Mas a presidente Dilma Rousseff
tem cedido a certas pressões e tem
ouvido conselhos para seguir a política da gastança eleitoreira. A resistência da base aliada à faxina ministerial

parece tê-la convencido a dar mais
atenção àqueles conselhos.
O governo havia anunciado, no primeiro semestre, a intenção de anular
boa parte do estoque de restos a pagar. Seria um passo para livrar as contas de um monte de entulhos. Também havia indicado a intenção de ir
muito devagar na liberação de verbas
para as emendas parlamentares. Mas
a presidente parece haver recuado.
A curtíssimo prazo devem sair R$ 1
bilhão para emendas, com verbas
deste ano, e R$ 450 milhões de restos acumulados. Faltam detalhes sobre os passos seguintes, mas é razoável prever novas liberações até o fim
do ano. Na hipótese mais otimista, a
presidente Dilma Rousseff está simplesmente agindo de acordo com circunstâncias políticas difíceis. Ela tenta reagrupar as forças para os próximos embates no Congresso. Mas há
motivos para se pensar numa hipótese pior – a de uma adesão mais am-

pla aos padrões seguidos nos oito
anos anteriores.
O governo se dispõe a realizar em
2012 um esforço fiscal menor que o
deste ano, segundo fonte ministerial
citada, sem identificação, no jornal
Valor. Mas o esforço realizado neste
ano foi mínimo. Até agora, o superávit primário, dinheiro posto de lado
para pagamento de juros, foi produzido muito mais pela arrecadação
crescente do que pela contenção de
gastos. De janeiro a julho, o governo
central arrecadou 14% mais que no
mesmo período de 2010, descontada
a inflação. O aumento nominal foi
de 21,3%.
O crescimento da receita poderá
ser menor no próximo ano, se a economia perder impulso, mas o valor
ainda será maior que o deste ano. Despesas obrigatórias, no entanto, crescerão sensivelmente. Já está previsto
um aumento ao funcionalismo concedido no governo anterior. Esse reajus-

te é escalonado. Também crescerão
de forma considerável as despesas da
Previdência, especialmente se o aumento do salário mínimo ficar na faixa de 13% a 14%, como admitiu há meses o ministro da Fazenda.
Segundo a fonte citada pelo jornal,
o governo deverá no próximo ano
descontar da meta de superávit primário o total investido no Programa
de Aceleração do Crescimento
(PAC). O compromisso com a meta
cheia, portanto, será mais uma vez
abandonado. Se esse for o roteiro, pode-se prever para 2012 uma programação financeira ainda menos flexível
que a deste ano, inflada e fortemente
contaminada pela campanha das eleições municipais. Gastança irresponsável e improdutiva é muito diferente
de política anticíclica. Diante do risco
de uma recessão internacional, o quadro brasileiro é preocupante, especialmente se houver um afrouxamento
prematuro da política monetária.

A resistência dos servidores

Mais universidades federais

acordo a que a
base governista
que se manteve
fiel ao governo
– pois uma parte dela estava
disposta a não seguir as orientações do Planalto – teve de recorrer para evitar a derrota na
primeira comissão técnica da
Câmara que examina o projeto
de criação da previdência complementar do servidor mostra
como continua difícil mudar o
regime de aposentadorias do
setor público. A derrota nessa
votação retardaria ainda mais
a mudança.
Prevista na reforma previdenciária aprovada em 2003, a
criação da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal
(Funpresp) foi proposta pelo
governo em 2007, mas o projeto ficou parado na Câmara. Recentemente, a presidente Dilma Rousseff instruiu o ministro da Previdência a negociar
com a base governista o exame
do projeto, pois a instituição
do novo regime previdenciário
para o setor público federal é
considerada essencial para o
ajuste fiscal de longo prazo.
Os números não deixam dúvidas quanto à necessidade de
uma efetiva reforma do regime
previdenciário do servidor federal. O déficit do regime dos
funcionários da União é bem
maior do que o do Regime Geral de Previdência Social
(RGPS), que atende todos os
trabalhadores do setor privado, e cresce ao ritmo de 10%
ao ano. Em 2010, de acordo
com dados do Ministério da
Previdência, o déficit do regi-

má qualidade do
ensino fundamental e médio sempre foi um dos
principais gargalos do sistema
educacional, como mostram as
avaliações promovidas regularmente pelas autoridades e,
mais que estas, o desempenho
vexatório dos estudantes brasileiros em testes internacionais
de avaliação de conhecimento,
sempre nas últimas colocações. Mesmo assim, mantendo
a política de seu antecessor, a
presidente Dilma Rousseff optou por converter a expansão
do ensino superior em prioridade de seu governo, criando
mais quatro universidades federais – uma no Ceará, duas na
Bahia e uma no Pará.
As quatro novas instituições
contarão com 17 campi, dos
quais5serãooriundosdodesdobramento de universidades federais já existentes. Em seus
dois mandatos, o governo do
presidente Lula criou 14 universidades – 10 voltadas para a interiorização do ensino superior
públicoe4parapromoveraintegração regional e internacional.
Comisso,aredeuniversitáriafederal dobrou a oferta de vagas.
Eram 109,2 mil, em 2003, e chegaram a 222,4 mil, em 2010. O
número de professores passou
de 40,8 mil para 63,1 mil e o número de servidores pulou de 85
mil para 105 mil.
Aojustificar aexpansãodo ensino superior, Dilma entoou a
mesma ladainha de Lula. “Com
a ampliação de vagas gratuitas e
o atendimento a regiões onde
haviavaziodeoferta,vamos ampliar o acesso à educação e esti-

O

me próprio, que beneficia 950
mil servidores aposentados, alcançou R$ 51,2 bilhões, enquanto o do RGPS, que beneficia 28
milhões de aposentados, foi de
R$ 42,9 bilhões. Ou seja, cada
funcionário aposentado custa
R$ 53.895 por ano para o contribuinte – pois o déficit é coberto pelo Tesouro –, enquanto o
do regime geral custa R$ 1.532.
O objetivo da reforma é estabelecer um mínimo de equidade entre os servidores públicos
e os trabalhadores do setor privado. O valor dos proventos de
aposentadoria e pensões do
servidor será limitado ao máximo dos benefícios pagos pelo

Sem mudar o regime
de aposentadorias
não haverá o equilíbrio
das contas públicas
RGPS, hoje de R$ 3.689,66. Para obter valor superior a esse,
o servidor deverá aderir à
Funpresp, um sistema de previdência complementar baseado
no regime de contribuição definida, como o que existe para o
setor privado.
Um dos pontos que causavam grande discussão era a instituição de regimes especiais
para diferentes carreiras, como a de magistrado. O projeto
do governo estende o novo regime a todos os servidores federais civis, titulares de cargos
efetivos da União, autarquias e
fundações, inclusive membros
do Poder Judiciário, do Ministério Público e do TCU.
Para não ferir direitos adquiridos,oprojetoemexamenoCongresso estabelece que as novas

regras vigorarão obrigatoriamente apenas para os servidores que ingressarem no serviço
público após a vigência da nova
lei. Os que estiverem desempenhando suas funções poderão,
voluntariamente, se transferir
do regime atual para o novo.
Essas regras foram mantidas
pelo relator do projeto na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara, deputado Silvio Costa
(PTB-PE). Certo de que o interesse do governo no projeto seria respaldado pelos deputados
da base governista da Comissão, o relator chegou a ler seu
relatório na sessão de quartafeira passada. Mas, num ambiente tumultuado pela grande
presença de servidores e pelo
interesse de alguns deputados
em agradar à plateia, o relator,
que também é presidente da
Comissão, acertou com as lideranças governistas o adiamento da votação.
Costa estimava que, se o texto fosse votado, teria 13 votos a
favor e 13 contra. “Nós corríamos o risco de perder, e quando
digo ‘nós’ é o País”, disse, depois de acertado o adiamento
da votação. “O Brasil ia perder,
por conta de alguns demagogos
que fazem o jogo do corporativismo.”
Enquantoo proclamado interesse do governo no projeto de
criação da previdência complementardosservidoresse mantiver apenas no terreno da retórica, sem resultados práticos na
sua tramitação no Congresso, o
tema certamente continuará a
alimentar a demagogia dos que
estão preocupados apenas com
votos, não com o País.

A

mularodesenvolvimento regional.Adistribuiçãodasnovasunidades será um poderoso instrumento de redução das desigualdades”, disse Dilma, em evento
no Palácio do Planalto. “Relembro aqui o que muitas vezes disse Lula nesta sala. Estamos fazendo, em poucos anos, o que
não foi feito nos últimos 100
anos”, afirmou.
Trata-se de um exagero e de
uma inverdade. Durante seu governo,Lulafoiacusadodemultiplicar o número de universidades federais mais com objetivos
políticos e eleiçoeiros do que
com base em critérios técnicos
e pedagógicos. Para tentar evi-

O problema do ensino
está nos níveis básico
e médio, mas criam-se
mais universidades
tar que essas críticas também
fossem dirigidas a Dilma, o ministro da Educação, Fernando
Haddad,enfatizouque “oscritériosparaaimplantação(dasquatro novas universidades) foram
técnicos e visam a reparar uma
injustiça histórica cometida ao
longo de tantas décadas que estamos tentando superar”.
Esses argumentos podem até
sersinceros,masosnúmeros revelamqueaconversãodaexpansãodoensinosuperioremprioridade está longe de assegurar a
redução das desigualdades econômicas e sociais. Levantamento feito pelo Estado com base
em dados da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) mostra que, em 5
das 14 universidades criadas por

Lula, há mais alunos ricos que
pobres; em 8, a porcentagem de
alunos brancos é maior do que a
médianacional;e,em 9,o número de alunos que se declararam
pretos é menor do que a média.
Em algumas dessas instituições, a proporção de estudantes
ricos chega a 84% do corpo discente, evidenciando o aumento
das desigualdades sociais.
Alémdeconsumirperdulariamente recursos que poderiam
ser mais bem aplicados para se
elevar a qualidade do ensino básico, a expansão das universidades federais, como já dissemos
em outras oportunidades, está
sendo conduzida de modo inepto e açodado. Algumas das novas instituições têm altas taxas
de ociosidade, o que mostra que
sua criação não era necessária.
Outras enfrentam dificuldades
para encontrar professores com
a qualificação necessária para
compor o quadro docente. E há
ainda aquelas que, por terem sido inauguradas às pressas, além
de não disporem de laboratórios, bibliotecas e equipamentos de informática, apresentam
altas taxas de evasão.
As autoridades educacionais
alegam que esses problemas são
passageiros, mas o eixo da questão é outro. Ao investir na meta
errada, o governo continua promovendo um enorme desperdício de dinheiro e potencial humano, enquanto a rede pública
do ensino básico – onde 50%
dos jovens de 15 anos não estão
matriculadosemcursoscompatíveiscomsuaidade–nãoconsegue dar aos alunos uma formação de qualidade, capaz de lhes
asseguraraemancipaçãoprofissional, econômica e social.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.

OAB-SP
Eleições

Diante das notas publicadas pela
coluna Direto da Fonte em 13/8,
esclareço: recentemente circularam informações sobre suposta
aliança política que resultaria no
lançamento de uma chapa unindo situação e uma das vertentes
da oposição nas próximas eleições da OAB-SP, como se houvesse tratativas concretas (com cogitação de nomes) a esse respeito.
O que ocorreu é que temos sido
insistentemente procurados por
integrantes de chapas derrotadas
nos três últimos pleitos na entidade, que buscam aproximação política, fato natural num processo
democrático como o vivenciado
na nossa seccional da OAB. Nada
mais se deu do que essas tentativas. Tendo em vista notícias que
não correspondem exatamente
ao sucedido, até com improcedentes declarações de desapontamen-

to e frustração, convém levar ao
conhecimento da classe a correta
versão dos fatos, lembrando que
aliança política é como casamento: para ser válida e legítima pressupõe consentimento e aquiescência das duas partes. Não se
sustentam, portanto, as afirmações que circularam nem lamúrias que falam de decepção e desconsideração, pois política de classe se faz com plena liberdade de
escolha, dentro do mais puro sentimento democrático, focando os
interesses maiores da advocacia.
LUIZ FLÁVIO BORGES D’URSO,
presidente da OAB-SP
SSilveira@oabsp.org.br
São Paulo

N. da R. – As notas publicadas pela coluna relatavam conversas em
curso para o possível lançamento
de chapa única. Quando o presidente da OAB-SP, Luiz Flávio
Borges D’Urso, informou que lançaria seu próprio candidato, a coluna também publicou.

“Se em sete meses
três ministros expiaram
seus ‘pecados’, em
quatro anos quantos serão
os ‘penitentes’?”
ALBERTO LEMOS / SÃO PAULO,
SOBRE A CORRUPÇÃO NO GOVERNO
diegoseixas@hotmail.com

“Presidente, não seria
mais prático demitir todo
o Ministério de uma
vez e recomeçar do zero?”
LUCIANO HARARY / SÃO PAULO,
SOBRE A FAXINA ÉTICA
lharary@hotmail.com
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Segundo homem de
Kadafi foi para a Itália

964

Ministro da Defesa italiana afirma
que Abdel-Salam Jalloud passou
primeiro pela Tunísia
● “Fugir não é bem o termo para isso, já que há décadas os dois
países são aliados.”
HILSON MERGULHÃO BRECKENFELD FILHO

● “Vamos ver se eles vão fazer alarde para que ele seja julgado,
quanto fizeram para que Battisti fosse extraditado do Brasil.”
RONALDO PADOVANI
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● “Se vem para o Brasil ganha anistia, CPF, RG e pode até se candidatar a cargo político! Afinal o Brasil é o país do tudo pode!”
EDUARDO LEITE
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