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Caos logístico impede
crescimento do Brasil
JOÃO DÓRIA JR.
PRESIDENTE DO LIDE - GRUPO DE LÍDERES EMPRESARIAIS

P

ortos sucateados, estradas federais esburacadas, falta de armazéns, excesso de burocracia, impostos em cascata, imposições
sindicais, infraestrutura precária. Esse é o
quadro do Brasil em rodovias, portos, armazéns e aeroportos. A soma desses fatores está gerando ao País este ano uma perda de R$ 8 bilhões, apenas no prejuízo com
frete da soja e do milho. O Brasil conseguiu ter safra extraordinária. E uma capacidade logística ordinária.
A necessidade de modernização de rodovias, ferrovias,
portos e aeroportos, assim como a implantação de hidrovias, é absolutamente premente. É fundamental para o Brasil sair do estágio de abandono nesta área, e promover um
salto para outro patamar, minimamente razoável de escoamento de safra e fluxo de exportação de produtos e matérias-primas.
Programas de concessão e privatização devem ser acelerados. A recente Medida Provisória dos portos, que foi aprovada após 41 horas de discussão no Congresso, passou pelo
Senado e agora aguarda sanção presidencial, é um exemplo
de como é difícil avançar nas leis que modernizam o País.
A falta de infraestrutura adequada traz impacto direto na
economia brasileira, pois impede a indústria do País de se
integrar às grandes cadeias produtivas globais e reduz o impacto das exportações. Segundo levantamento feito pela CNI
(Confederação Nacional da Indústria) com os empresários
que compõem o Fórum Nacional da Indústria, os portos despontam como o maior entrave na infraestrutura do Brasil.
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Além disso, no ranking do Fórum Econômico Mundial, o
Brasil figura em 135º lugar entre 144 países avaliados. Dados
compilados pela CNI mostram que, desde 2001, houve um
crescimento de 79% na movimentação de cargas nos portos
brasileiros. Nesse mesmo período, o crescimento na área
para movimentação e armazenagem de cargas foi de apenas
5%. Como crescer num cenário desses?
A iniciativa privada pode cumprir o papel que o governo
não sabe cumprir: com mais eficiência, fiscalização e investimentos. A infraestrutura do País, voltada para exportação,
deve trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, em
todo o Brasil. Órgãos públicos federais vinculados aos ministérios da Saúde, Justiça e Fazenda devem estar sintonizados com esta nova etapa que o País precisa alcançar.
É impossível o Brasil crescer sem economia de escala.
Sem investimento em infraestrutura e redução drástica da
burocracia o País não será competitivo. O novo Brasil passa
por decisões fortes e definitivas, que o governo federal deve
implementar com apoio do congresso, dos governos estaduais e setor privado para um salto de qualidade em logística e infraestrutura.
Por isso, em 7 de junho, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais realizará a primeira edição do Fórum de Infraestrutura e Logística, em Belo Horizonte. É mais uma ação da
iniciativa privada a fim de encontrar soluções para os principais gargalos de infraestrutura. Sem essa união de forças,
vamos continuar contabilizando prejuízos. e aumentando a
desconfiança e a péssima imagem do País nessa área no plano internacional.
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O que o MEC
não ‘encherga’
ARNALDO NISKIER

CANDIDO MENDES
MEMBRO DO CONSELHO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA
A ALIANÇA DAS CIVILIZAÇÕES. DA ACADEMIA BRASILEIRA
DE LETRAS E DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E PAZ
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Acreditamos piamente que os examinadores do Enem, contratados pelo MEC para a correção das provas de língua portuguesa, saibam como são escritas as palavras “enxergar”,
“razoável” e trouxe”. Se deram 1.000 pontos, para provas consideradas perfeitas, com os
candidatos utilizando as formas “enchergar”, “rasoavel” e trousse”, como comprovou o jornal O Globo, é porque desprezaram a norma padrão ou culta, numa atitude francamente irresponsável. São linguistas da Universidade de Brasília que orientaram esse comportamento, com o beneplácito do Inep.
Parece que o Enem sofre com alguma caveira de burro que o acompanha desde os
primeiros exames. Isso pode ser consequência da guerra surda travada entre linguistas (em
geral jovens) e gramáticos, que se digladiam para interpretar, cada um a seu modo, a melhor maneira de promover a integridade do nosso vernáculo.
O pior de tudo é que o aluno se torna a maior vítima desse lamentável processo. Os professores, em geral, seguem a orientação dos gramáticos e respeitam a norma padrão, expressa no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa,
editado pela Academia Brasileira de Letras. Vêm os inovadores e topam tudo pela mudança, provocando o caos
no ensino. Cabe ao MEC uma palavra ponderada de orientação, mas este abre mão dos seus poderes e se deixa
levar, como uma folha de papel ao vento, correndo de um
Os que amam
lado para o outro.
A prova de que a correção é feita de modo superficial e
a língua
rápido está no fato revelado de que um aluno inseriu, no
meio da redação, uma explicação sobre como se prepara
portuguesa,
um miojo, e ficou por isso mesmo. Ou seja, passou direto,
sem que o examinador tenha percebido. Irresponsabilisendo ou não
dade?
As explicações do Inep são risíveis diante de uma enxespecialistas,
urrada de erros crassos de concordância verbal, acentuação e pontuação. Esses “desvios” não são considerados
assistem a esse
graves pelo MEC, o que nos leva a crer que está certo o
professor que, diante desse descalabro, achou que se devtriste
eria dar à OAB a correção das redações. “Pelo menos eles
fazem a coisa com seriedade”.
espetáculo e se
O Guia do Participante do Enem, que foi alvo de muitas
críticas, nos primeiros exames, prometeu um rigor experguntam se
tremo nas competências, mas não é o que ocorre na prática. A primeira das cinco competências é muito clara
vale a pena
quando recomenda “demonstrar domínio da norma
padrão da língua escrita.” Se, na hora da correção, isso se
lutar para que
afrouxa, é claro que se está indo por um caminho condenável.
haja dois
Os que amam a língua portuguesa, sendo ou não especialistas, assistem a esse triste espetáculo e se perguntam
exames ao
se vale a pena lutar para que haja dois exames ao ano, como muitos pretendem. Estamos diante de uma questão
ano, como
de competência, pois recursos não faltam. Quem garante
que a UnB está fazendo a seleção dos examinadores de
muitos
forma isenta? De todo modo, o problema está posto e
merece uma ampla discussão. Não se deve deixar os canpretendem
didatos com esse tipo de perplexidade, sem saber o caminho a tomar. O adequado é a norma culta, e ponto final.
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A segunda década do século começa, já, a
Desdobram-se
viver de inesperadas contradições, na larga visão das expectativas do futuro. Dava-se por astodos os
sente o avanço da democracia, a supor, por
sua vez, uma crescente secularização da vida
repúdios ao
pública e a trazida do religioso ao estrito plano
das identidades culturais. Desde a Revolução
que, ainda no
de Khomeini, no Irã, foi-se ao polo oposto: aí
estão os Estados islâmicos a fazer da sharia a
começo do
própria norma da cidadania e sua vigência.
Mas, ao mesmo tempo, a Primavera Árabe foi
século,
saudada, de início, como este empuxe profundo de uma maturação global do imperativo
pensava-se
democrático, com a derrubada de ditadores,
quase perenizados, como o da Tunísia, da Lífosse a
bia, ou do Egito. Vã a esperança, no que, de logo, se evidenciou na torna desses países à doassociação
minante religiosa e, até, às vezes, ao novo exclusivismo da cidadania conferido às crenças.
inseparável da
E ainda perdura a hesitação, no Egito, do exclusivismo político da Fraternidade Muçulmademocracia
na, da plena consagração dos salafidas e sua
hegemonia xiita.
e da
Desdobram-se todos os repúdios ao que,
ainda no começo do século, pensava-se fosse
secularização
a associação inseparável da democracia e da
secularização. Mais se acusa, ainda, esse retrocesso com o atentar-se a como a nação hegemônica por excelência – os Estados Unidos –
torna à dominância da fé, na sua mobilização
política.
Não é outra coisa o que revelam hoje os republicanos, no chamamento da fé às suas lideranças, dos mórmons aos luteranos, mas, sobretudo, aos próprios católicos. Argui-se, aí, este fenômeno da descontextualização, e a dita “civilização do consumo”, com perda identitária, vindo de par com a afluência nas civilizações de massa.
Os Estados Unidos, dos pilgrims e dos quakers, voltariam a um apelo de suas
raízes e seriam, inesperadamente, a nação do novo fundamentalismo contemporâneo, ou melhor, rachada ao meio, no que a plataforma democrática traduziria a verdadeira prospectiva da cidadania de nosso tempo. Cada vez mais, o
programa de Obama é a bandeira contra todo o exclusivismo social, perigosamente capaz de chegar a novas defesas das autenticidades culturais, às restrições aos chicanos, e à mantença das políticas migratórias antiislâmicas.
As novas perplexidades que assaltam a esperança do secularismo vão exigir a
nitidez de novas garantias contra a “guerra das religiões” e, sobretudo, o atentarse a como o avanço, hoje mesmo, do processo histórico reside na definitiva despolitização das crenças na vida pública. E nela nos toca, cada vez mais, nos darmos conta do quanto, como produto da nossa subcultura, o evangelismo vai às
bancadas políticas, e vê o demônio no aliciamento de seus opositores.
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É fundamental
para o Brasil
sair do estágio
de abandono
nesta área,
e promover
um salto
para outro
patamar,
minimamente
razoável de
escoamento
de safra

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 24, 25 e 26 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A19.
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