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Maria Celina
d’Araújo
Professora de Socio-

logia e Política da PUC-RJ
“Vivemos uma revolução com-
portamental e os políticos agem
como se nada estivesse aconte-
cendo. Saúde, educação e direi-
tos sociais têm de ser adaptados
a novos cenários”

Aldo Fornazieri
Cientista político
“O bônus demográfico

acaba em três décadas. Se não
damos agora o pulo do gato, o
futuro será complicado. Temos
de buscar equilíbrio interno pa-
ra ter uma democracia sólida”

Alberto Carlos
Almeida
Diretor do Instituto

Análise
“Os partidos capitalizaram os
avanços de modo exagerado. As
desigualdades continuam, co-
mo já havia apontado o IDH di-
vulgado pelo Pnud”

Gustavo Uribe / AGÊNCIA ESTADO

O governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin (PSDB), deu iní-
cio ontem à minirreforma do se-
cretariado para o seu segundo
ano de mandato na atual gestão.

O tucano decidiu deslocar o se-
cretário Julio Semeghini, que es-
tava à frente da Gestão Pública,
para o comando da Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimen-
to Regional de São Paulo. A secre-
tária adjunta Cibele Franzese as-

sumirá interinamente o lugar de
Semeghini, presidente do diretó-
rio paulistano do PSDB.

A solução caseira, segundo
fontes do Palácio dos Bandeiran-
tes, tem como objetivo abrir es-
paço na máquina estadual para
contemplar partidos aliados,
preferencialmente o PDT.

O governador vem nas últi-
mas semanas ensaiando uma
maior aproximação com o parti-
do do ministro Carlos Lupi (Tra-
balho), um potencial aliado do

PSDB para as eleições munici-
pais de 2012.

Em outubro, Alckmin anun-
ciou que Emanuel Fernandes
deixaria, por motivos pessoais, a
Secretaria de Planejamento e De-
senvolvimento Regional de São
Paulo. O secretário decidiu se
afastar do cargo para acompa-
nhar mais de perto o tratamento
médico de sua mulher. O gover-
nador trabalhava com uma lista
de oito nomes para ocupar o car-
go, entre eles o do ex-secretário

estadual de Economia e Planeja-
mento na gestão José Serra Fran-
cisco Vidal Luna.

O governador ainda não defi-
niu se Semeghini desempenhará
também a função de presidente
do Comitê Paulista para a Copa
do Mundo de 2014, que estava
sob o comando de Emanuel Fer-
nandes. O governador discute
ainda se empresas e autarquias
como o Detran e o Poupatempo
ficarão sob o controle da Secreta-
ria de Gestão Pública ou da Secre-

taria de Planejamento e Desen-
volvimento Regional.

Em nota, Alckmin manifestou
“seu apreço pelos grandes servi-
ços prestados por Emanuel Fer-
nandes, a quem considera um
dos melhores, mais honrados e
mais qualificados homens públi-
cos do País”.

PDT e prévias. Por enquanto, o
nome mais forte dentro do parti-
do de Lupi para entrar no gover-
no Alckmin é o do deputado

João Dado (SP). Ele seria uma
indicação do colega de Câmara
Paulinho Pereira da Silva (SP).

Semeghini, além das funda-
ções do novo posto, tem tam-
bém a responsabilidade coman-
dar o processo de escolha do can-
didato do PSDB a prefeito de São
Paulo. No dia 28, o partido reali-
zará um debate com os postulan-
tes José Aníbal (secretário esta-
dual de Energia), Andrea Mata-
razzo (secretário estadual de
Cultura), Bruno Covas (secretá-
rio estadual do Meio Ambiente)
e Ricardo Trípoli (deputado fe-
deral). A ideia é definir o indica-
do no início do ano que vem.

Alckmin muda secretariado de olho em aliança com PDT

Novo Brasil se descola
do mundo político
Na avaliação de especialistas, dados do Censo 2010 retratam defasagem
entre evoluções e problemas da sociedade e prioridades dos partidos

FABIO MOTTA/AE–22/9/2008

Gabriel Manzano

O Brasil tem hoje uma socieda-
de dinâmica, que está levando
adiante uma importante revo-
lução comportamental, e o
mundo político se move como
se nada estivesse ocorrendo.
No dia a dia, os políticos falam
de um País que não existe
mais. Esse contraste, na avalia-
ção de estudiosos, é um dos ei-
xos centrais do relatório preli-
minar do Censo 2010, divulga-
do anteontem pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

“O novo Censo, que revelou a
persistência de tantas desigual-
dades, mostra que nossa classe
política não tem visão de futuro
nem das urgências e dos garga-
los”, resume o cientista político
Aldo Fornazieri, da Escola de So-
ciologia e Política de São Paulo.

Vão na mesma direção outros
especialistas ouvidos pelo Esta-

do. “Vivemos uma revolução no
comportamento da sociedade e
os políticos agem como se o País
fosse o mesmo do passado”,
acrescenta Maria Celina d’Araú-
jo, cientista política e professora
da PUC-Rio. Ilustram essas mu-
danças dados do Censo 2010 co-
mo a redução da taxa de fecundi-
dade – que em 10 anos caiu de
2,38 para 1,86 filho por mulher.
Ou, ainda, os 36% de casamentos
que são uniões consensuais, sem
igreja nem cartório. “Não só a
mulher mudou, a família tam-
bém mudou. Saúde, educação e
direitos sociais têm de ser adap-
tados a novos cenários e não ve-
mos gente discutindo isso”, afir-
ma a professora.

Como eles, Alberto Carlos Al-
meida, do Instituto Análise, lem-
bra que o avanço social tão come-
morado foi menor que o que se
apregoa. “Os partidos capitaliza-
ram de modo exagerado. As desi-
gualdades continuam, e graves,

como já havia apontado o IDH
divulgado pelo Pnud”, diz ele.

É por fatos assim que Forna-
zieri entende o Censo 2010 co-
mo “um alerta para a classe polí-
tica”. Primeiro, porque os avan-
ços sociais vão numa velocidade-
lenta demais. Depois, porque o
bem-estar de agora tem prazo de
validade: o Brasil vive hoje o cha-
mado bônus demográfico – um
momento em que há mais gente
entrando no mercado e contri-
buindo para a Previdência, e pou-
ca gente se aposentando.

“Esta é a hora de dar o pulo do
gato e não estamos fazendo isso”,
adverte, dizendo-se “assustado
com a falta desse sentido de ur-
gência”. Dentro de três décadas
“esse bônus desaparece, a despe-
sa aumenta muito e o futuro co-
meçará a ficar mais complicado”.

Pressões. Os gargalos aponta-
dos pelo IBGE, segundo os três,
deveriam preocupar os partidos.

“Daqui para a frente, o eleitora-
do vai querer mais. Uma vez ins-
taladas, as novas classes em as-
censão vão reivindicar qualida-
de de vida. Isso pressupõe gerên-
cia, melhor atendimento, não só

recursos”, resume Almeida. Ma-
ria Celina lembra que a oposição
teria à sua disposição “números
confiáveis para mostrar que as
políticas adotadas não foram
consistentes”. Fornazieri lem-

bra, também, que é essencial e
inadiável uma revolução educa-
cional. “Sem ela o País não alcan-
ça um equilíbrio interno. E este é
condição básica para uma demo-
cracia realmente sólida”, diz ele.

Desigualdade. Metade da população ganha menos de 1 salário
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




