
%HermesFileInfo:A-3:20130523:

O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 2013 Notas e Informações A3

Opinião
Editor Responsável: Antonio Carlos Pereira Diretor de Conteúdo: Ricardo Gandour

Editora-Chefe Responsável: Maria Aparecida Damasco
Editora-Chefe de Plataformas Digitais: Claudia Belfort
Diretor de Desenvolvimento Editorial: Roberto Gazzi

Conselho de Administração
Membros
Walter Fontana Filho, Fernão Lara Mesquita,
Francisco Mesquita Neto, Getulio Luiz de Alencar,
Júlio César Mesquita e Roberto C. Mesquita

VOCÊ NO ESTADÃO.COM.BR

A versão na Internet de
O Estado de S. Paulo

Central de atendimento ao assinante
Capital e Regiões Metropolitanas: 4003-5323
Demais localidades: 0800-014-77-20
www.assinante.estadao.com.br/faleconosco-
Central de atendimento ao leitor:
Fale com a redação: 3856-2122
falecom.estado@estadao.com
Classificados por telefone:
3855-2001
Vendas de assinaturas:
Capital: 3950-9000
Demais localidades: 0800-014-9000
Vendas Corporativas:
3856-2917
Central de atendimentos
às agências de publicidade:
3856-2531 – cia@estadao.com
Preços venda avulsa: SP: R$ 3,00 (segunda
a sábado) e R$ 5,00 (domingo). RJ, MG, PR,
SC e DF: R$ 3,50 (segunda a sábado) e R$
6,00 (domingo). ES, RS, GO, MT e MS: R$
5,50 (segunda a sábado) e R$ 7,50 (domingo).
BA, SE, PE, TO e AL: R$ 6,50 (segunda a
sábado) e R$ 8,50 (domingo). AM, RR, CE,
MA, PI, RN, PA, PB, AC e RO: R$ 7,00 (se-
gunda a sábado) e R$ 9,00 (domingo)
Preços assinaturas: De segunda a domingo
– SP e Grande São Paulo – R$ 74,90/mês.
Demais localidades e condições sob consulta.

Justiça proíbe tratar
gay como doente
Revisão sobre ‘cura’ homossexual
no Conselho Federal de Psicologia
foi barrada por tribunal no Rio

Diretor Presidente: Francisco Mesquita Neto

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 -
6º andar, CEP 02598-900
Fax: (11) 3856-2920
E-mail: forum@estadao.com

O Estado reserva-se o direito de selecionar
e resumir as cartas. Correspondência sem
identificação (nome, RG, endereço e telefo-
ne) será desconsiderada.

Diretor de Mercado Leitor e Operações: Christiano Nygaard
Diretor de Mercado Anunciante: Rogério Gabriel Comprido
Diretor de Produtos e Projetos: Ilan Kow
Diretor Financeiro: Jorge Casmerides
Diretor de Recursos Humanos: Fábio de Biazzi
Diretora Jurídica: Mariana Uemura Sampaio

Notas & Informações

C om o bloqueio de
R$ 28 bilhões dos
gastos previstos
no Orçamento, o
governo terá um
pouco mais de se-

gurança financeira, mas conti-
nuará muito longe do resulta-
do prometido inicialmente –
um superávit primário de R$
155,9 bilhões para o pagamento
de juros.

No relatório bimestral de re-
ceitas e despesas divulgado on-
tem pelos Ministérios do Plane-
jamento e da Fazenda, a meta
foi mantida em R$ 108,1 bi-
lhões para o governo federal e
em R$ 47,8 bilhões para os de-
mais níveis da administração
pública, totalizando 3,2% do
Produto Interno Bruto (PIB).
Mas foi mantida, também, a
possibilidade de abatimento de
até R$ 65 bilhões, valor corres-
pondente à soma de investi-
mentos prioritários e desonera-
ções tributárias.

Segundo o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, será desne-
cessário abater aquele total. Me-
lhor esperar para conferir. A
gestão das contas públicas nos
últimos anos justifica o ceticis-
mo diante de promessas desse
tipo. No fim de 2012, só uma in-
disfarçável maquiagem das con-
tas permitiu um resultado fis-
cal parecido com aquele fixado
oficialmente.

Em 2011 os ministros da Fa-
zenda e do Planejamento deci-
diram pôr de lado R$ 50 bi-
lhões. Em 2012, o contingencia-
mento – é este o nome oficial –
subiu para R$ 55 bilhões. A sus-
pensão do desembolso pode

ser apenas provisória, se nos
meses seguintes a receita for
compatível com as despesas de-
finidas na lei orçamentária. Por
enquanto, uma arrecadação
muito melhor nos próximos
meses parece pouco provável.
Na revisão bimestral houve um
corte de R$ 67,8 bilhões na pro-
jeção de receitas – de R$ 1,25 tri-
lhão na lei orçamentária para
R$ 1,18 trilhão.

O crescimento previsto do
PIB passou de 4,5% para 3,5% e
a inflação estimada subiu de
4,9% para 5,2%. A expansão eco-
nômica de 4,5% embutida na lei
orçamentária desde o ano pas-
sado foi considerada um exage-
ro. Mas distorções desse tipo
são usadas no Congresso para
inflar a previsão de receita e
abrir espaço para emendas de
senadores e deputados.

O ministro Guido Mantega
repetiu, na apresentação dos
novos números, o discurso ha-
bitual sobre a seriedade da polí-
tica fiscal e a prioridade atribuí-
da pelo governo aos investi-
mentos. Como de costume, o
público tem excelentes moti-
vos para receber com descon-
fiança esse tipo de conversa. As
contas fiscais do Brasil podem
ser melhores que as dos países
desenvolvidos mais afetados
pela crise, mas são menos sau-
dáveis que as de várias econo-
mias em desenvolvimento
mais prósperas e com melho-
res fundamentos. Além disso, a
dívida bruta do setor público
brasileiro supera a da maioria
desses países.

Depois, o governo tem des-
mentido, ano após ano, seu pro-

palado compromisso com a res-
ponsabilidade fiscal. O Ministé-
rio da Fazenda tem recorrido
cada vez mais abertamente à
contabilidade criativa para arru-
mar suas contas. A última novi-
dade, recém-anunciada, é a de-
cisão de antecipar o uso de cré-
ditos contra a Itaipu Binacio-
nal. No limite, o governo pode-
rá hipotecar receitas previstas
para o período até 2023.

Da mesma forma, a priorida-
de ao investimento como prin-
cipal motor da expansão econô-
mica é mais que discutível. De
fato, só a aplicação de recursos
em máquinas, equipamentos,
instalações e obras de infraes-
trutura, somada a um esforço
de inovação, pode garantir um
crescimento duradouro. Mas a
prática do governo tem passa-
do longe desse preceito.

Em 2012 o total investido na
formação bruta de capital físico
foi 4% menor que o contabiliza-
do no ano anterior. Ficou pou-
co acima de 18% do PIB. Se o
País investir neste ano 6% mais
que no ano passado, como esti-
ma o ministro, a proporção ain-
da ficará abaixo de 20%, muito
perto dos níveis mais altos al-
cançados nos últimos anos.

O mínimo necessário a um
crescimento mais firme, como
admite o próprio governo, seria
algo próximo de 24%. Não há
como negar: a economia brasi-
leira tem sido movida principal-
mente pelo consumo e esse fa-
to já é notório para os analistas
e investidores internacionais.
Nada permite, por enquanto,
acreditar em mudança de rumo
a curto prazo.

ASecretaria de
Educação Supe-
rior (Sesu) do Mi-
nistério da Educa-
ção (MEC) reti-
rou cerca de 330

faculdades, centros universitá-
rios e universidades particula-
res do Programa Universidade
para Todos (ProUni), que ofe-
rece bolsas de estudo, por não
terem apresentado atestado de
quitação de tributos e contri-
buições com a Receita Federal
no ano passado. A medida foi
adotada depois que o Tribunal
de Contas da União (TCU)
apontou irregularidades na ges-
tão do programa.

Quando aderem ao ProUni,
as instituições de ensino dei-
xam de pagar uma parte dos
impostos e contribuições devi-
dos e em troca concedem bol-
sas de estudo parciais ou inte-
grais a alunos de baixa renda.
Essas vagas provavelmente fi-
cariam ociosas, caso as bolsas
não fossem concedidas. Atual-
mente, participam do ProUni
cerca de 1,5 mil instituições pri-
vadas e confessionais de ensi-
no superior, ligadas a 266 enti-
dades mantenedoras.

Essa foi a primeira vez que a
Sesu tomou uma decisão tão
drástica, desde a criação do
ProUni, em 2004. A medida é
prevista na lei que regulamen-
ta o funcionamento do ProU-
ni, editada há sete anos.

Entre 2005 e o 1.º semestre
de 2013, o ProUni concedeu
mais de 1,2 milhão de bolsas de
estudos, das quais 51% benefi-
ciaram estudantes da Região
Sudeste. Atualmente, segundo

o MEC, o programa oferece
535 mil bolsas em cursos de gra-
duação presenciais e a distân-
cia e em cursos sequenciais
(cursos de qualificação de cur-
ta duração).

A maioria das instituições
privadas de ensino punidas pe-
la Sesu é de pequeno porte e
está localizada em cidades pe-
quenas no interior do País. As
autoridades educacionais ale-
gam que a suspensão da oferta
de novas bolsas quase não te-
rá impacto entre os estudan-
tes. O Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabeleci-
mentos do Ensino Superior de
São Paulo (Semesp), que clas-
sificou a decisão da Sesu co-
mo “correta”, avalia que a sus-
pensão da oferta de novas bol-
sas afetará basicamente as ci-
dades que têm apenas uma fa-
culdade. “Aquele pequeno mu-
nicípio que só tem aquela es-
cola vai deixar de ter a oportu-
nidade de oferecer uma bolsa
de estudo”, diz o presidente
da entidade, professor Her-
mes Figueiredo.

Entre os grandes grupos uni-
versitários atingidos pela deci-
são da Sesu, dois são paulistas
– a Uninove e a Universidade
Metodista. A sanção também
foi aplicada a duas outras insti-
tuições paulistas tradicionais –
a Fundação Escola de Comér-
cio Álvares Penteado e a Asso-
ciação Santa Marcelina, ambas
de médio porte.

Em 2012, o MEC lançou o
Programa de Estímulo à Rees-
truturação e ao Fortalecimen-
to das Instituições de Ensino
Superior (Proies), permitindo

que as faculdades e universida-
des particulares negociassem
suas dívidas tributárias. Pelo
programa, elas podem conver-
ter até 90% dos débitos fiscais
em bolsas de estudos, num pra-
zo de 15 anos.

Os 10% restantes do débito
têm de ser pagos em espécie.
Em 2007, o governo federal já
havia lançado um Programa de
Recuperação Fiscal (Refis) pa-
ra o setor.

As 330 faculdades, centros
universitários e universidades
privadas atingidos pela deci-
são da Sesu oferecem, atual-
mente, cerca de 48 mil bolsas
de estudo. Em 2013, eles pre-
tendiam oferecer 20 mil novas
bolsas. Mas, agora, só poderão
fazê-lo depois de enviar para o
MEC documentos comprovan-
do que pagaram os impostos
federais atrasados. O prazo pa-
ra a regularização da situação
no ProUni vence no início de
junho. As instituições descre-
denciadas reclamam que esse
prazo é muito curto para ob-
ter uma Certidão Negativa de
Débito Fiscal.

Além disso, essas institui-
ções alegam que passam por di-
ficuldades financeiras, motivo
pelo qual não estão em condi-
ções de quitar de uma só vez –
e num prazo exíguo – todas as
suas dívidas tributárias. As en-
tidades do setor tentaram ne-
gociar um acordo, mas o MEC,
pressionado pelo TCU, já no
início do ano afirmava que
“não haveria mais prorroga-
ção”. O MEC, afinal, aplicou a
lei a instituições que não cum-
prem suas obrigações fiscais.
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O presidente do Su-
premo Tribunal Fe-
deral (STF), minis-
tro Joaquim Barbo-
sa, endossou o que
a grande maioria
dos brasileiros
acha do Congresso

Nacional e dos partidos políticos. O
Congresso, disse ele segunda-feira
em palestra na faculdade onde lecio-
na, em Brasília, é ineficiente e intei-
ramente dominado pelo Poder Exe-
cutivo. Isso porque os partidos são
de mentirinha, desprovidos de con-
sistência doutrinária e querem o po-
der pelo poder. No mesmo dia, uma
ministra de Estado, Maria do Rosá-
rio, titular da Secretaria dos Direitos
Humanos, escrevendo no Twitter,
culpou a oposição pelos boatos so-
bre a extinção do Bolsa-Família que
no fim da semana levaram centenas
de milhares de pessoas em pânico
aos postos de pagamento da Caixa

Econômica Federal em 13 Estados,
em meio a tumultos e depredações.

A fala do ministro e a mensagem
da ministra, em que pesem as óbvias
diferenças entre eles na ordem das
coisas – sem esquecer que o primei-
ro enunciou um punhado de prová-
veis verdades, enquanto a segunda
fez uma acusação sem provas –, se
caracterizam, ambas, pela irrespon-
sabilidade. O caso de Barbosa é o
mais grave. O presidente da mais al-
ta instância do Judiciário simples-
mente não pode dizer em público o
que pensa das demais instituições
em que se estriba o Estado Democrá-
tico de Direito e a ordem republica-
na do País. Pouco importa se a sua
avaliação tem fundamento. Seria um
escândalo se, por exemplo, o presi-
dente do Congresso saísse a criticar
o sistema de decisões do STF e a in-
tegridade de seus componentes. Ja-
mais o presidente da Suprema Corte
dos Estados Unidos, a qual serviu de

paradigma para a congênere brasilei-
ra, se permitiria a incontinência de
verberar as mazelas do Capitólio e
dos políticos que nele têm assento.

O comportamento de Barbosa
contém ainda duas agravantes. Em
primeiro lugar, devido à sua condu-
ta no julgamento do mensalão, ele
conquistou entre a opinião pública
prestígio decerto sem precedentes
entre os seus pares, a ponto de ser
falado como o presidente da Repú-
blica ideal para o Brasil. O eco de
seus pronunciamentos, naturalmen-
te, é proporcional ao apreço de que
desfruta. Em consequência, a esta al-
tura não serão poucos os que, além
de verem respaldado o seu desdém
pelos políticos, devem estar aplau-
dindo a franqueza do ministro, sem
se dar conta da transgressão institu-
cional que cometeu. A segunda agra-
vante é o efeito “gasolina no fogo”
das palavras de Barbosa. Congresso
e STF, como se sabe, andaram-se es-

tranhando mais do que de costume
nas últimas semanas.

Horas depois de a Comissão de
Constituição e Justiça da Câmara
aprovar o vingativo projeto de um
deputado petista para usurpar pode-
res que a Constituição confere ao Su-
premo, como cláusula pétrea, o mi-
nistro Gilmar Mendes acolheu o pe-
dido de um senador para sustar a tra-
mitação de uma proposta que difi-
culta, na prática, a criação de novos
partidos. As tensões diminuíram
com a decisão do presidente da Câ-
mara de enterrar o projeto provoca-
dor e a promessa de Gilmar Mendes
de submeter em breve a sua liminar
ao plenário do STF. Agora, as obser-
vações de Barbosa deram azo a que
o vice-presidente da Câmara, o petis-
ta André Vargas, o atacasse com ale-
gações toscas. O titular da Casa,
Henrique Alves, por sua vez, consi-
derou a manifestação do ministro
desrespeitosa e prejudicial à harmo-

nia entre os Poderes.
Barbosa retrucou que falara como

acadêmico, sem emitir juízos de va-
lor. Teria sido apenas um “exercício
intelectual”. Membros do STF não
vestem ou tiram a toga quando lhes
aprouver. Ela está como que colada
à sua pele. Obriga-os a calar sobre
política quando esta não transborda
para o âmbito de suas funções. E, se
a referência a partido “de mentiri-
nha” não é um juízo de valor, o que
mais poderá ser? Guardadas as pro-
porções, a defesa de Barbosa se equi-
parou à da ministra Maria do Rosá-
rio. Depois de enquadrada por or-
dem da presidente Dilma Rousseff
por ter atribuído os boatos sobre o
fim do Bolsa-Família a uma “central
de notícias da oposição”, ela voltou
ao Twitter para se retratar: “Não te-
nho nenhuma indicação formal da
origem dos boatos”. O que teria fei-
to, acrescentou pateticamente, foi
expressar uma “singela opinião”.
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Falas irresponsáveis

“Brasileiros estão de luto.
Perderam um
grande líder da liberdade
e da democracia”

LUIGI VERCESI / BOTUCATU,
SOBRE RUY MESQUITA
luigiapvercesi@gmail.com

Ruy Mesquita, um ícone
da democracia.
Obrigado por sua luta e
seu empenho a favor
da verdade e do direito”

ANTONIO JOSÉ G. MARQUES / SÃO
PAULO, IDEM
a.jose@uol.com.br

“Um breve toque de
silêncio do clarim e o
arauto segue em frente”

A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM
standyball@hotmail.com

ta a sua obra, a repercussão de
suas ideias. Um defensor do jor-
nalismo, da livre expressão das
ideias, um defensor da liberdade.
Um grande homem que deixa
em nossa memória o quão edifi-
cantes foram as ações desse ines-
quecível herói. Aos seus valoro-
sos familiares juntamos o nosso
pranto e palavras de conforto.
Descanse em paz profunda!
EDUARDO GONSALES DE ÁVILA
eduardogavila@ig.com.br
Barretos

Solidariedade

Envio a todos os companheiros
do jornal e à família Mesquita
minha solidariedade neste mo-
mento difícil da morte do dr.
Ruy, com quem convivi nos
anos 1959 e 1960, quando fui re-
pórter e redator e ele estava na
editoria Internacional. Também
desde a volta ao jornal, em 1997,
como articulista, com ele manti-
ve uma relação cordial e respei-
tosa, ainda que à distância. Ele

fará muita falta ao Estado.
WASHINGTON NOVAES
wlrnovaes@uol.com.br
Goiânia

Condolências

Manifesto meu pesar pelo faleci-
mento do jornalista Ruy Mesqui-
ta, a quem só se pode ficar mui-
to grato pela liderança na luta
que empreendeu em favor da li-
berdade de imprensa. Com a mi-
nha solidariedade,
MIGUEL REALE JÚNIOR
miguel@miguelrealejr.adv.br
São Paulo

Lembranças

Meus sentimentos pela morte
de Ruy Mesquita, com quem
não tive relações pessoais, mas
de quem ouvi excelentes lem-
branças via Fernando Mitre.
FERNANDO GABEIRA
fp.gabeira@gmail.com
Rio de Janeiro

Arremedo de austeridadeDescredenciamento no ProUni

● “A sensatez baseada na evidência científica prevaleceu sobre
a estupidez religiosa. Parabéns!”
ALEJANDRO C. FRERY

● “E se o gay resolve virar homem? Ele não pode pedir ajuda?
Para mim isso é um distúrbio, uma desorientação sexual.”
HERBERT MEDEIROS

● “Só num país de doidos é que a Justiça decide se algo é doença.
Só quem tem capacidade para deliberar sobre são os médicos.”
ROBERT SHANKAR
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




