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O Ministério da Educação
publicou ontem, no Diário Oficial
da União, uma portaria que
regulamenta os critérios para o
encerramento antecipado do
contrato de crédito do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies).
De acordo com a portaria, a
utilização do financiamento
concedido com recursos do fundo
poderá ser encerrada
antecipadamente por solicitação
do estudante financiado ou por
iniciativa do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
(FNDE), agente operador do fundo.
O encerramento antecipado

deverá ser feito pelo sistema do
Fies e passará a valer a partir do
primeiro dia do mês seguinte à
solicitação. Este encerramento de
contrato não dispensa o
estudante do pagamento do saldo
devedor do financiamento,
incluídos os juros e demais
encargos contratuais devidos.
O estudante que decidir

antecipar o fim do contrato
deverá escolher entre liquidar o
saldo devedor do financiamento
ao encerrar o contrato;
permanecer na fase de utilização
do financiamento e cumprir as

fases de carência e amortização;
antecipar a carência do
financiamento e cumprir a fase de
amortização do acordo; ou
antecipar a fase de amortização do
financiamento e efetuar o
pagamento das prestações de
acordo com as condições previstas
no contrato. Após a confirmação da
solicitação do encerramento no
sistema do Fies, o estudante terá o
prazo de cinco dias, a contar do
terceiro dia útil da data da
confirmação, para comparecer ao
agente financeiro e assinar o Termo
de Encerramento.
O Fies é uma opção para os jovens

que sonham em cursar o ensino
superior, mas não têm dinheiro para
arcar com as despesas de
mensalidade. Estudantes com renda
familiar mensal de até 20 salários
mínimos podem se inscrever no
programa, por meio do site. Na
sequência, as informações do
cadastro são checadas por uma
comissão do Fies na universidade
escolhida (a lista completa das
instituições está no site). O prazo de
aprovação é de dez dias. Com o
financiamento aprovado, o aluno
procura o Banco do Brasil ou a Caixa
Econômica. (Do G1)
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O julgamento do mensalão, que se
encaminha para seu fim com a definição
das penas dos condenados após o STF ter
decidido que houve, sim, desvio de verba
pública para compra de apoios políticos,
clareou o cenário para a discussão sobre
se o ex-presidente Lula sabia ou não do
que ocorria “entre quatro paredes” no
Palácio do Planalto, o aspecto mais
delicado politicamente desse processo.

Lula no seu labirinto

D esde que estourou o escândalo do mensa-
lão, em2005,muitas vezes surgiu a insinua-
ção de que o então presidente Lula sabia de

toda a trama, como quando se atribuiu ao próprio
José Dirceu a afirmação, jamais desmentida, de
que não fazia nada sem que Lula não autorizasse.
Nos últimos dias, entrevistas, declarações diretas
ou atribuídas a participantes do esquema revelam
novos detalhes, todos convergindo no sentido de
afirmar que o ex-presidente foi parte ativa do es-
quema do mensalão.
OpublicitárioMarcos Valério, emdepoimento ao

Ministério Público, acusou Lula de ser o responsá-
vel pelo esquemadomensalão e acrescentouno rol
dos envolvidos não julgados neste processo do STF
o ex-ministro Antonio Palocci. Valério pede os be-
nefícios da delação premiada, diz-se ameaçado de
morte e está pedindo sua inclusão no serviço de
proteção às testemunhas.
Ex-mulher de Dirceu, Clara Becker disse à repór-

ter do “Estadão” Débora Bergamasco que tanto ele
quanto José Genoino “estão pagando pelo Lula”. E
lançou a pergunta que está no ar há sete anos: “Ou
você acha que o Lula não sabia das coisas, se é que
houve alguma coisa errada? Eles assumiram os
compromissos e estão se sacrificando.” Difícil crer
que a mulher que viveu com Carlos Henrique, a
persona vivida por Dirceu no interior do Paraná,
sua amiga até hoje, mãe do deputado federal Zeca
Dirceu, declare isso sem conhecimento de causa e,
sobretudo, sem a autorização do próprio.
A revista “Veja” tem em seu poder entrevista gra-

vada emqueMarcos Valério diz que Lula é o verda-
deiro chefe por trás do esquema domensalão. Nes-
sa entrevista, cujos detalhesmais importantes a re-
vista publicou atribuindo a comentários de Valério
com seus amigos, o publicitário fala da morte do
prefeito Celso Daniel, episódio que também teria
abordado no seu depoimento ao Ministério Públi-
co Federal (MPF). Essa parte, a revista ainda não
revelou, pois conside-
rou que se tratava de
assunto de que Valério
não participou direta-
mente, sendo suas de-
núncias fruto do que
ouviu dizer.
No próprio julga-

mento, o advogado
Luiz Francisco Barbo-
sa, quedefendeRober-
to Jefferson, acusou o
ex-presidente Lula de
ser o verdadeiro man-
dante dos crimes. Ele
se baseou na tese do
“domínio do fato”, que
levou o procurador-
geral a acusar o ex-mi-
nistro José Dirceu co-
mo o “chefe da quadri-
lha”, e garantiu que os
ministros envolvidos
“eramapenas agentes de Lula”. A repercussão dessa
denúncia só foi neutralizada devido à posição dú-
bia de Roberto Jefferson, que acusou e defendeu
Lula ao longo destes sete anos.
Damesma forma, o advogadoMarcelo Leonardo,

quedefendeValério, apresentouummemorial afir-
mando que seu cliente foi o bode expiatório de um
esquema que tinha outros líderes, insinuando que
entre eles estava o ex-presidente Lula.
Com o depoimento de Valério ao MPF, abre-se a

perspectiva de uma investigação sobre a participa-
ção de Lula nos episódios. Os partidos de oposição
anunciaram uma representação na Procuradoria
pedindo essa investigação, pois Lula, tendo sido o
principal beneficiário do esquema criminoso, po-
de estar envolvido, e “todos os brasileiros querem
saber se ele teria sido o seumandante também. Es-
sa pergunta precisa de resposta”, na afirmação do
presidente do PPS, Roberto Freire.
O tema saiu da redoma que o protegia há sete

anos e está colocado publicamente. Seria bom se
Lula viesse a público dar a sua versão dos fatos, em
vez de querer negá-los. Mas teria que ser uma ver-
são definitiva, com começo, meio e fim, e não as
versões desencontradas que vem dando ao longo
desse tempo, quando já vestiu a roupa de traído, já
pediu desculpas “pelos graves erros cometidos”, já
disse que se tratava de caixa dois e, por fim, prome-
teu provar que tudo não passara de uma “farsa” cu-
jo objetivo final seria a sua deposição. l
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Defeito em chips de 40 mil passaportes
suspende emissão de documento no exterior
Lote foi enviado para EUA,
Europa e Ásia; Itamaraty
promete solução em 15 dias

-BRASÍLIA E RIO- Um lote de 40 mil
passaportes com defeito foi
produzido para o Itamaraty pe-
la Casa da Moeda. Os docu-
mentos chegaram a consulados
brasileiros na Europa, na Ásia e
nos Estados Unidos e tiveram
que sermandados de volta para
reparação, impossibilitando a
emissão de passaportes para
brasileiros e estrangeiros em al-
gumas cidades. Segundo aCasa
da Moeda, o defeito está nos
chips, que não foram ativados
antes da saída do Brasil e, por
isso, não podem receber dados.
O Itamaraty afirmaque aopera-
ção será normalizada em 15 di-
as, semprejuízo para brasileiros
e estrangeiros às vésperas do
Natal e das férias escolares.
— Já recebemos seis mil pas-

saportes do lote defeituoso en-
tre terça e quarta-feira. Os do-

cumentos são reenviados pela
Casa daMoeda no dia seguinte.
Ontem, os mesmos dois mil
passaportes que recebemos na
quarta já foram encaminhados,
sem defeito, para o Ministério
das Relações Exteriores, que faz
a entrega aos consulados — diz
Fabio Bollmann, diretor vice-
presidentedeproduçãodaCasa
daMoeda.

PEDIDOS DE URGÊNCIA
Em Boston, Nova York e

Washington esse documento
está limitado a pedidos de ur-
gência. Nas páginas dos con-
sulados na internet, as notícias
são desalentadoras: “O Consu-
lado Geral em Washington la-
menta comunicar que se en-
contra atualmente sem esto-
que para atender os pedidos
que lhe vêm sendo apresenta-
dos pela comunidade brasilei-
ra. Assim sendo, apesar de o
consulado continuar a receber
as solicitações de passaporte, a
impressão e entrega das cader-
netas estão temporariamente
suspensas”, informa o site do
consulado.
O deNova York vai namesma

linha. “Aindanão foi possível re-

gularizar o fornecimento de ca-
dernetas de passaporte de ma-
neira a permitir que o Consula-
doGeral doBrasil emNovaYork
retome o atendimento normal”.
O Consulado de Boston está

emitindo outros documentos
também em quantidade limita-
da. São os casos de procurações
públicas com prévio agenda-
mento, certidões de casamento,
nascimento e óbito, atestados
de vida e de residência, autori-
zação para viagens de menores
e autorizaçãode retornoaoBra-
sil. Segundo o Itamaraty, as em-
baixadas e os consulados mais
afetados são os de Nova York,
Lisboa e Nagoya, no Japão, por
conta da grande quantidade de
brasileiros nos locais.
Devido à dificuldadena emis-

são dos passaportes, os consu-
lados estão adotando um pro-
cedimento especial para casos
de urgência: a autorização para
voltar ao Brasil é emitida, mas é
válidaapenasparaumaviagem.
A volta aos Estados Unidos não
está incluída. “O interessado
deverá, nesses casos, providen-
ciar novo passaporte no Brasil,
na Polícia Federal”, alerta o con-
sulado deWashington. l
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-BRASÍLIA- O Fundo de Financia-
mentoEstudantil (Fies), progra-
ma de crédito educativo do Mi-
nistériodaEducação (MEC)pa-
ra cursos de graduação, passará
a atender também estudantes
de pós-graduação. A decisão foi
antecipada ao GLOBO pelo mi-
nistro Aloizio Mercadante e
busca induzir o setor privado a
investirmais emcursos demes-
trado e doutorado.
Mercadante diz que o projeto

será lançado no ano que vem.
Dos 187mil alunosdemestrado
e doutorado em 2011, apenas
29 mil — ou 16% do total — es-
tavam matriculados em insti-
tuições particulares de ensino.
É o inverso do que ocorre nos
cursos de graduação, em que as
universidadesprivadas concen-
tram 73% dos estudantes:
—Apesquisa e apósnoBrasil

são umesforço do Estado brasi-
leiro. Vamos continuar avan-
çando (nas instituições públi-
cas), mas é importante que o
setor privado dispute essa fatia,
invista mais em cursos de pós-
graduação qualificados.

REGRAS ESTÃO EM ESTUDO
Atualmente, o Fies beneficia
mais de 578 mil estudantes de
graduação, com juros subsidi-
ados de 3,4% ao ano, taxa me-
nor do que a inflação. O prazo
de pagamento também é faci-
litado: três vezes a duração do
período financiado, acrescido
de um ano, além de carência
de um ano e meio. Quem ob-
tém empréstimo para cursar
quatro anos de faculdade tem
14,5 anos para quitar a dívida.
O formato do Fies da pós-

graduação está em elaboração.
— Estamos ainda detalhan-

do o programa,mas nós vamos
abrir um Fies para a pós-gra-
duação. O financiamento é um
caminho muito promissor —
diz Mercadante.
A lei do Fies prevê a conces-

sãodeempréstimos emmestra-
dos e doutorados, mas isso
nunca ocorreu. A lei exige que o
financiamento seja direcionado
a cursos com resultado positivo
nas avaliações oficiais. O mes-
mo vale para a graduação.
Em outra frente, o MEC quer

que as universidades públicas
aumentem o número de estu-
dantes de pós-graduação. Um
balanço preliminar mostrou
que é baixa a proporção de ori-
entandos — alunos em fase de
elaboração de tese — por pro-
fessor. Segundo Mercadante, a

relação é de três orientandos
por docente, quando poderia
ser de sete por um, conforme
parâmetros internacionais:
— Podemos pelo menos do-

brar o número de (estudantes
de) pós-graduação com a nossa
capacidade de doutores dispo-
níveis. Vamos fazer uma análise
criteriosa: cada doutor quantos
orientandos tem e por quê?

BOLSAS NO EXTERIOR
A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes) informa que fo-
ram formados 12,2mil doutores
e 39,2 mil mestres no país, no
ano passado. Instituições priva-
das responderam por apenas
1.255 doutores e 8.858 mestres.
Ao todo, havia 187,7 mil mes-
trandos e doutorandos.
Mercadante diz que o gover-

no vai estimular a transforma-
ção de mestrados em doutora-
dos. Segundoele, o governonão
pretende propor o fim dosmes-
trados, mas considera que essa
é umadiscussão a ser feita, uma
vez que há países que ignoram
essa etapa, matriculando seus
estudantes de pós-graduação
diretamente no doutorado. O
programa Ciência sem Frontei-
ras, queconcedebolsasnoexte-
rior, já encampa esse conceito,
atendendo apenas alunos de
graduação, doutorado e pós-
doutorado. l

MEC estenderá crédito educativo
para cursos de pós-graduação
Ideia é estimular mestrado e doutorados em instituições privadas
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Estímulo. Oministro da Educação, Aloizio Mercadante, espera que proposta induza o setor privado a investir mais
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




