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Juros e dívida
● Um dos argumentos usados por defensores da

redução imediata da Selic, frente aos riscos de

estagnação da economia global, é que a queda da

taxa básica de juros tem um efeito colateral im-

portante, que seria a redução dos gastos do governo

com a dívida pública na mesma proporção. Um

primeiro olhar pode levar a essa conclusão, mas não

é o que acontece na prática. Já faz algum tempo que

os custos da dívida e a Taxa Selic estão descolados.

Tunga futura
● Lançado em agosto com pompa pelo governo, o Plano
Brasil Maior corre o risco de ficar menor. A Receita Federal
não cogita assegurar às empresas exportadoras de
manufaturados os benefícios do programa Reintegra
retroativos ao começo da vigência da medida provisória
(MP) 540. Se prevalecer a posição do Ministério da
Fazenda, o crédito de até 3% sobre a receita de exportação
dessas empresas só valerá a partir de dezembro, prazo
limite para a MP ser aprovada pelo Congresso.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Tunga passada
● Quando lançou o plano, o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, disse que os empresários ganhariam um
crédito de 3% sobre sua receita de exportação. No dia
seguinte, o texto da MP 540 trouxe a informação de que o
incentivo iria variar de zero a 3% e a Receita anunciou
que, para ter direito ao benefício, o produto exportado
precisará ter um percentual mínimo de partes e peças
fabricadas no Brasil.

Dinheiro para a saúde

O governo alterou subs-
tancialmente o perfil da dí-
vida pública nos últimos
anos, trocando os títulos in-
dexados à Selic por outros
papéis de longo prazo pre-
fixados ou vinculados a ín-
dices de preço. O economis-
ta Fábio Giambiagi observa
que a maioria das pessoas se
acostumou a raciocinar co-
mo se a Selic fosse sinônimo
de custo da dívida interna, o
que já foi verdade, mas não é
mais. Assim, o impacto da
política monetária na des-
pesa total de juros hoje é
bem diferente do peso que
tinha no passado.

Giambiagi lembra que,
em 2006, por exemplo, ain-
da havia uma relação direta
entre as duas coisas. O cus-
to anual das LFTs, títulos
atrelados à taxa básica de
juros, foi de 15,4%, enquan-
to o custo médio da dívida
pública mobiliária federal
em poder do público foi de
14,8%. Já em 2010, a Selic
caiu para 9,8%, mas o custo
da dívida recuou muito me-
nos, para 11,8%.

— Mesmo que a Selic caia
para 9% ao ano, o custo da

dívida pública não acompa-
nhará essa queda, especial-
mente se a inflação não ce-
der tanto e isso contaminar
os títulos indexadas ao IPCA
— observa Giambiagi.

O economista Felipe Sal-
to, da consultoria Tendên-
cias, comparou no gráfico
abaixo os gastos com juros
do governo, o custo médio
da dívida líquida do setor
público e a evolução da Taxa
Selic, desde 2003 até agosto
passado. E os números re-
forçam esse descolamento
entre a taxa básica de juros e
o custo da dívida pública.
Em janeiro de 2003, a taxa
básica estava em 25,5%, os
gastos com juros equivaliam
a 8,22 pontos percentuais do
PIB e o custo médio da dí-
vida era de 16,53%.

Em agosto passado, a Se-
lic havia caído pela metade,
para 12,5%, mas o custo
médio da dívida aumentou
para 16,71% e os gastos com
juros caíram um pouco em
relação ao registrado oito
anos antes, para 5,82 pon-
tos do PIB, mas não na mes-
ma proporção da queda da
taxa básica.
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Especialistas criticam falta de política
Decisões sobre imigração estão repartidas em secretarias de 3 ministérios

● SÃO PAULO. Embora a maioria
das entidades que trabalham na
assistência a imigrantes admita
que o Brasil avançou na regu-
lamentação sobre o tema, a falta
de uma política nacional para
migrações (que abranja tanto es-
trangeiros em solo nacional
quanto brasileiros no exterior)
ajuda a transformar a imigração
num assunto de polícia. Imigran-
tes irregulares em território na-
cional só aparecem na mídia,
dizem essas instituições, quando
a Polícia Federal desbarata um
esquema de trabalho ilegal ou
revela redes de tráfico de pes-
soas ou prostituição em áreas de
fronteira. Mas estes, diz o pró-

prio governo, são minoria.
— Imigrantes irregulares

não são criminosos, por isso
evitamos usar a palavra ilegal
— diz o secretário nacional de
Justiça, Paulo Abrão.

O simples fato de não haver no
governo uma instância ou se-
cretaria que concentre tudo li-
gado à imigração mostra a falta
de prioridade para a questão.
Hoje, a política é feita pelo Con-
selho Nacional de Imigração
(CNIg), ligado ao Ministério do
Trabalho; a fiscalização e o con-
trole de permanência de estran-
geiros estão a cargo da PF, su-
bordinada ao Ministério da Jus-
tiça; este regulariza os vistos,

enquanto negociações diplomá-
ticas ficam com o Itamaraty.

Dirceu Cutti, editor da revista
"Travessia", da Pastoral do Mi-
grante, lembra que, enquanto o
Ministério da Justiça admite que
a maioria dos imigrantes só quer
uma vida melhor, a PF “dificulta
como pode a regularização de
quem vive na informalidade”.

— A explosão nas imigra-
ções pegou o governo de sur-
presa — diz Grover Calderón,
presidente da Associação Na-
cional de Estrangeiros e Imi-
grantes do Brasil (Aneib).

Após discussões com vários
ministérios, ONGs e instituições,
o governo preparou em 2009 um

conjunto de resoluções sobre o
assunto. Mas o projeto de lei
5.655 — a nova Lei do Estran-
geiro — está parado no Con-
gresso, nas mãos do deputado
relator Carlos Eduardo Cadoca
(PSC-PE), da Comissão de Tu-
rismo e Desporto. Ele admite que
está prendendo a tramitação pa-
ra pressionar a aprovação de
projetos de sua autoria, como a
isenção de visto para EUA, Ca-
nadá, Japão, Austrália e Nova
Zelândia, e o visto pela internet:

— Passei da fase da exaus-
tão para a do confronto. ■

● AMANHÃ: Remessas ao exterior
de imigrantes no país são recorde

ONDA ESTRANGEIRA

Dificuldade de legalização é o maior
pesadelo na nova vida dos imigrantes
Autorização permanente exige comprovação de trabalho, mas maioria é informal

Eliária Andrade

CLAUDIA MELGAR, médica boliviana: “Procurei muito um emprego aqui, qualquer um, até de servente”

Marcos Alves

KAREN BLANCO: “Uma amiga dizia que aqui era bom, lindo, grande”
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● SÃO PAULO. Depoisdemorarde
favor e passar meses desem-
pregada até conseguir um em-
prego de faxineira, a médica bo-
liviana Claudia Pizarro Melgar es-
tá feliz, mas apreensiva. Semana
passada, conseguiu a revalida-
ção de seu diploma por uma
universidade brasileira. Mas te-
me não obter a tão desejada
autorização permanente para
morar no Brasil, uma possibi-
lidade que o governo brasileiro
criou em 2009 ao conceder anis-
tia a imigrantes em situação ir-
regular que tivessem entrado no
Brasil até fevereiro daquele ano.

Os imigrantes ganharam um
visto de residência temporário,
válido por dois anos, que podem
se tornar permanentes median-
te comprovação de trabalho ou
renda formal. Aí está o problema
da maioria dos 47 mil que se
inscreveram no programa de
anistia na época: como com-
provar o trabalho quando se
atua em empresas informais ou
como autônomo (ambulantes
ou artistas)? Claudia não tem
carteira de trabalho assinada.

— Minha autorização provi-
sória vence em março e não
tenho como comprovar que tra-
balho aqui. E sem a autorização
permanente, não consigo dar en-
trada no Conselho Regional de
Medicina para ser médica no
Brasil — diz Claudia. — Procurei
muito um emprego aqui, qual-
quer um, até de servente. Passei
frustrações, vergonha e devo
muito dinheiro. Na Bolívia, a si-
tuação é muito difícil, um clínico
geral ganha US$ 300 por mês. Saí
de lá para me especializar aqui e
ganhar uma nova vida.

Menos de metade dos
anistiados se regularizou
Outra boliviana, Karen Blanco,

de 21 anos, também vive na
informalidade. Chegou há sete
meses com visto de turista. Co-
mo inúmeros bolivianos em São
Paulo, ela trabalha numa oficina
de costura, das 8h às 22h, ga-
nhando por peça, sem carteira:

— Em La Paz, eu trabalhava
numa creche, mas pagavam
pouco e era muito cansativo.
Vim para o Brasil porque uma
amiga dizia que aqui era bom,
lindo, grande. Hoje a minha vida
é mais tranquila que na Bolívia.

Karen recebe cerca de R$ 450
por mês, mas o aluguel da casa
que divide com outros bolivia-
nos e os gastos com alimen-
tação diária são pagos pelo do-
no da oficina onde trabalha,
prática muito comum no setor.

Apesar do barulho do gover-
no sobre a adesão ao projeto de
anistia, apenas 22 mil dos 47 mil
inscritos conseguiram regulari-
zar sua situação. Em São Paulo,
dos 35 mil inscritos, só 10,8 mil
estão regularizados.

— Tenho certeza de que to-
dos vão acabar conseguindo o
visto permanente — diz Izaura
Miranda, diretora de estrangei-
ros do Ministério da Justiça. —
É uma questão de tempo.

Paulo Illes, diretor-executi-
vo do Centro de Direitos Hu-
manos e Cidadania do Imigran-
te (CDHIC), discorda:

— É para mostrar um gesto
coerente com a exigência que o
governo faz, a outros países,
para que tratem os brasileiros
emigrantes com respeito aos di-
reitos humanos. E o pior: o imi-
grante não consegue provar que
trabalha numa empresa formal
e, com isso, não ganha a Cédula
de Identidade de Estrangeiro
que lhe pemitira trabalhar no
Brasil. É um círculo vicioso.

Além da economia, há outros
fatores para a explosão de imi-
grantes irregulares no Brasil.
Estima-se haver cerca de 600
mil estrangeiros por conta da
enorme fronteira terrestre não
policiada que separa o país dos
vizinhos sul-americanos.

— Há uma imensa faixa de
imigrantesque ficamnasregiões
de fronteira, em área brasileira,
que não entram nas estimativas
do governo — diz Helion Póvoa
Neto, do Núcleo Interdisciplinar
de Estudos Migratórios da UFRJ.
— A maioria nunca ouviu falar
de anistia, até porque o governo
não fez uma comunicação oficial
e dependeu única e exclusiva-
mente das ONGs do setor.

Nos EUA, cuja fronteira com o
México é fortemente vigiada,
estima-se que a quantidade de
imigrantes irregulares oscile em
torno de 35% daqueles em si-
tuação regular. Illes calcula que,
no Brasil, essa proporção seja
de, no mínimo, 50%:

— As principais fronteiras
por onde entram os imigrantes,
como a fronteira perto de Co-
rumbá, a Tríplice Fronteira no

Sul, ou a Amazônia, são áreas de
movimentação intensa, onde o
foco da Polícia Federal é o con-
trabando, não as pessoas.

Advogada critica forte
discriminação de latinos
Os maiores grupos de irre-

gulares no Brasil são bolivianos,
peruanos, paraguaios, chineses,
coreanos e africanos. A maioria
de sul-americanos, segundo a
historiadora Maia Sprandel, as-
sessora parlamentar no Senado,
deve-se, alémda imensa fronteira
no continente, ao Acordo de Re-
sidência do Mercosul, de 2009.
Este prevê que brasileiros, ar-
gentinos, paraguaios, uruguaios,
bolivianos e chilenos podem es-
tabelecer residência em quais-
quer dos países membros ou
associados do Mercosul, estejam
em situação regular ou irregular.

Há 20 anos dando assistência
jurídica a imigrantes, a advogada
da Pastoral do Migrante em São
Paulo, Ruth Camacho, diz que os
latinos são muito discriminados
no Brasil e, acuados e sem in-
formação, demoram a perceber
que estão sendo explorados:

— Nos últimos anos, têm vin-
do muitos imigrantes de zonas
mais afastadas e rurais da Bo-
lívia. É uma situação que lembra
a dos nordestinos na década de
1970. O boliviano chega e tudo
que tem é uma cama. Mas ele se
sente bem, porque pensa: “aqui
tenho casa, comida e ainda ga-
nho um dinheirinho”. ■

Emdesacordo
Editoria de Arte

FONTE: Felipe Salto, da Tendências

Custo da dívida pública não recua no ritmo da Selic
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● Cresce no Senado a mo-
bilização da frente parla-
mentar da saúde e dos par-
tidos de oposição para
aprovar a regulamentação
da emenda 29, que destina
recursos ao setor, com a
regra original do projeto do
senador Tião Viana (PT-AC)
para a contribuição da
União nesse bolo. A regra
diz que o governo federal
terá que destinar 10% da
receita bruta para a saúde,
o que é muito mais dinheiro
do que aplica hoje.

O governo está irredutível,
mas a frente e a oposição se

articulam para rachar a base
e conseguir os 41 votos de
que precisam para a mudan-
ça. Em 2008, o projeto de
Viana foi aprovado por una-
nimidade no Senado, mas foi
totalmente alterado na vo-
tação da Câmara. O deputado
Darcisio Perondi (PMDB-RS),
líder da frente, calcula que, se
a nova regra já valesse para
2011, o orçamento da saúde
passaria de R$ 72 bilhões
para R$ 104 bilhões. Na se-
mana passada, a oposição
conseguiu aprovar o regime
de urgência para a votação
do projeto no Senado.

■ ■ ■ ■ ■ ■

.

Um país aberto a quem vem de fora
Imigrantes influenciaram cultura e economia do Brasil

Paulo Thiago de Mello

● Num país fundado sob o mito das três raças e
orgulhoso de sua condição mestiça, não é de se
estranhar que o Brasil tenha desenvolvido uma
índole simpática ao estrangeiro. Desde a aber-
tura dos portos pela família real portuguesa, em
1808, quando chegaram ao Rio ingleses aliados
de D. João VI, o país acolheu sucessivas levas de
estrangeiros, que tiveram grande influência na
economia e na cultura do país. Segundo o IBGE,

em 1959, viviam no país 1,5 milhão de italianos,
1,3 milhão de portugueses e 683 mil espanhóis

Alemães e suíços se instalaram na Região
Serrana fluminense e no Sul do país, intro-
duzindo técnicas agrícolas germânicas. Sírios,
libaneses e judeus chegaram, fugindo do im-
pério turco-otomano, e se espalharam pelo
Brasil, atuando no comércio de roupas, te-
cidos e jóias. Com eles, surgiu a figura do
mascate. Italianos e japoneses fixaram-se em
São Paulo; portugueses e espanhóis, no Rio.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 30 out. 2011, Economia, p. 36.




