
O ponto alto do evento
de “protesto” foi quando

a polêmica ex-mulher do
deputado Valdemar Costa
Neto (PR-SP), Maria Christina
Mendes Caldeira, passou
por lá. Ela foi chamada
de mensaleira e bateu
boca com os tucanos.

Como perdeu uma vaga
na Câmara Municipal

e passou a contar com
apenas um vereador, o PCdoB
deve ficar com só uma
secretaria — Esportes ou
Copa. O partido deve reivindicar
também uma estatal.

O PSDB fez ontem
uma modestíssima

manifestação contra o
mensalão no centro de
São Paulo. Menos de cem
pessoas apareceram
na praça Roosevelt para
uma passeata até
o Theatro Municipal.

A partir de segunda, o PT
realiza uma exposição

na Câmara sobre a trajetória do
boletim do partido no Congresso.

Segundo o deputado
Andre Figueiredo (PDT),

a metodologia dos
levantamentos será apenas
um dos alvos de investigação
do colegiado. 80% dos
líderes da Câmara
aprovam a ideia, conta.

Às vésperas do 2º turno
das eleições municipais,

a liderança do PDT na
Câmara entrou com protocolo
na Mesa Diretora da
Casa esta semana, pedindo
assinaturas de 171
deputados para abrir
CPI que investigue o 'modus
operandi' dos institutos
de pesquisa em todo o país.
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ApesardabroncadeLula, petistasealiados
nãoestãoconseguindoevitaroassunto:
cargosnavirtualgestãoFernandoHaddad.
Acolunaapurouque,depoisdeelegerdois
vereadores,a famíliaTattodevecomandar
umaboapasta, comooTransporte.
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No mês passado, o ex-ministro da Fazenda do México, e hoje se-
cretário-geral da OCDE, Jose Angel Gurría, afirmou ter chegado
a hora de o México “salir de la mediocridad”, adotando condutas
públicas e políticas ainda mais incisivas rumo à rápida superação
de seus focos de pobreza e atraso. Cotejando o desempenho de 30
anos, alguém poderia contestar Gurría, lembrando o avanço enor-
me do México, até em áreas de elevado conteúdo tecnológico. O
avanço industrial mexicano tomou força com o Nafta, tratado de
livre comércio, que facilitou implantarem-se indústrias inicial-
mente “maquiladoras” na fronteira com os EUA. Olhando à fren-
te, o México se insere, hoje, como o mais importante país da lista
do Next-11, ou N-11, os onze emergentes cujo potencial de cresci-
mento de mercado nas próximas décadas foi objeto de destaque
no mesmo trabalho que trata dos Bric. Por que, então, a inquieta-
ção de Gurría, um vitorioso ex-ministro, em fustigar o México,
seu país, para atitudes e posições mais radicais?

A mesma preocupação poderia ser transferida para o ambiente
brasileiro. O avanço institucional e político do Brasil nas décadas
pós-democratização é impressionante. O mesmo se diz da mobilida-
de social. A classe C entope os aviões. São pontos afirmativos. Contu-
do, ao se cotejarem estatísticas de desempenho do PIB e investimen-
tos na América Latina, o destaque não vai para México ou Brasil,
mas disparado para o Chile e, recentemente, para outros vizinhos
andinos, Peru e Colômbia, além de Panamá e Costa Rica. A região,
no seu conjunto, ficou longe da explosão de crescimento asiático.
As economias do Brasil e do México compõem cerca de dois terços
do conjunto latino-americano. Portanto, foram elas que carrega-
ram as estatísticas da região para trás nas décadas de inflação alta e
megaendividamento. No caso, Brasil e México parecem partilhar a
mesma história de resultados medíocres, frente a um grande poten-
cial, que parece fugir à medida que dele tentamos nos aproximar.

Há explicação para tanto desperdício de potencial. México e Bra-
sil são sociedades “capturadas” por grupos de interesse, que conse-
guem firmar seus privilégios como leis do país. E, uma vez legal-
mente estabelecidas, tais vantagens são de quase impossível remo-
ção. No México, a petroleira Pemex ilustra essa perda de potencial.
No Brasil, é o setor público como um todo, que custa caro demais,
incluindo a Previdência oficial e os encargos de juros mais onero-
sos do planeta, por décadas a fio. O empresariado de ambos os paí-
ses quer lutar por espaços de liberdade, como ficou claro no exce-
lente “Meeting Internacional” promovido pelo Lide entre lideran-
ças mexicanas e brasileiras, realizado em Punta Mita, no México.
Lá, o novo governo mexicano mostrou ter ideias bem claras sobre
como firmar um ambiente de oportunidades e de segurança para
os negócios no seu país. O mesmo não se conseguiu afirmar do la-
do brasileiro, em que imperaram dúvidas oficiais e a falta de estraté-
gia definida. Para desespero dos empresários brasileiros, o governo
não demonstra clareza sobre como lidar com uma estrutura de tri-
butação tão complexa e um nível de gasto público tão ineficiente,
que nos jogam completamente fora da curva de desempenho ante
a outras economias, muito menos ricas em recursos naturais. ■
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FamíliaTattoteráumespaço
generosonagestãoHaddad

Presidente nacional e um dos mais habilidosos políticos do PSDB, Sérgio Guerra deixa hoje o Hos-
pital Sírio-Libanês, em São Paulo, depois de retirar um nódulo na cabeça para biópsia. Em vez de
voltar direto para casa no Recife, ele fica mais uns dias se recuperando na capital paulista. Mas
ele não entrará em cena para ajudar José Serra. Apesar da saúde fragilizada, Guerra ficará, segun-
do interlocutores, no comando da sigla até pelo menos maio de 2013, quando termina seu manda-
to. Entre os tucanos de altíssima plumagem prevalece a tese de que foram os petistas que difundi-
ram a informação da escolha de Serra para presidir a legenda depois do segundo turno. Durante
sua passagem por São Paulo, Guerra recebeu a visita do ex-vice-governador Alberto Goldman e
do deputado federal mineiro (e aecista) Rodrigo Castro. Já José Serra não conseguiu aparecer por
lá. Ele apenas telefonou para o líder. ■
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sobrea intençãode lançarGabriel Chalitapara
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Emartigo, opresidentedaAssociaçãoBrasileirada IndústriaGráfica,
FabioArrudaMortara, avaliaaconcorrênciadosetoreo impactoda
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PAULO RABELLO DE CASTRO
Presidente do conselho de economia da
Fecomercio e do Lide

Os dois países parecem partilhar
amesma história de resultados
medíocres, frente a um grande potencial
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CURTAS

México e Brasil

Colaborou

Guerra fica no comando do PSDB até 2013

“Porquenão
tornarobrigatório
queasempresasde
transportepúblico
tenhamfrotas
inteiramente
adaptadas
aopúblico
deficiente?

PRONTO, FALEI
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 3.




