
O
maior lucro da
história da Petro-
brás , de R$
17,861 bilhões,
poderá parecer
pura e simples-

mente um ótimo resultado – co-
moos dirigentes da empresa tenta-
ramapresentá-lo –, mas, na verda-
de, é um resultado pífio quando
cotejado com o de outras petrolí-
feras de porte mundial. O balanço
de 2004 refletiu a nova política da
Petrobrás, administrada de acor-
do com os interesses políticos do
governo Luiz Inácio Lula da Sil-
va, e não tendoem vista os interes-
ses dos acionistas da empresa,
que são a busca da eficiência e do
lucro.

Fatos concretos justificam a
frustraçãocom os rumos da Petro-
brás. No quarto trimestre de
2004, o lucro líquido de R$ 4,566
bilhões declinou em relação ao
do terceiro trimestre, de R$ 5,488
bilhões.Esta queda se deveu à po-
lítica de preços baixos em perío-
do eleitoral, comprometendo os
resultados do ano e a distribuição
de dividendos, que serão reduzi-
dosde R$5,25por ação, pagos so-
bre os resultados de 2003, para
R$ 4,60 por ação, sobre o balanço
de2004. A estatal alegou que a re-
duçãodo lucro se deveu, entre ou-
tros fatores, ao “aumento das des-
pesas gerais e administrativas, de-
vido ao reajuste salarial referente
ao acordo coletivo, à expansão do
quadro de empregados e aos
maiores gastos com planos de
pensão e saúde”. Os empregados
receberão R$ 783 milhões a título
de participação nos lucros. A
União, como acionista controla-
dora, será a maior prejudicada.

Ao contrário de multinacionais
do petróleo como Exxon, Shell e
BP – cujos lucros cresceram entre
26% e 48%, no ano passado, por-

que elas concentraram seus esfor-
ços na atividade básica de produ-
ção e venda do petróleo, aprovei-
tando a disparada dos preços –, a
Petrobrás voltou a diversificar
sua atuação, enquanto diminuía a
produção. Deixou, assim, de se
concentrar nos negóciosmais ren-
táveis, que beneficiam a própria
estatal e a União.E, por ter reduzi-
do a produção, obrigou o Brasil a
importar mais petróleo, com um
dispêndio adicional deUS$ 2,9 bi-
lhões, que pesaram no balanço de
pagamentos.

Como mostraramos especialis-
tas Adriano Pires e Leonardo

Campos, em artigo publicado no
jornalValor, a nova política da es-
tatal – não explicitada pelo gover-
no – baseia-se na idéia de “refor-
çar omonopólio de fato e transfor-
mar a Petrobrás num braço políti-
co do governo”.

A melhor demonstração disso
é a ênfase da empresa em aquisi-
ções no mercado de energia, nos
últimos meses. No segmento de
distribuição, foram adquiridas a
Agip do Brasil, por cerca de US$
450 milhões, permitindo à BR
Distribuidora elevar de 0,11% pa-
ra 22%suaparticipação no merca-
dode gás de cozinha e de31% pa-
ra 35%suaparticipação no merca-
do de distribuição de combustí-
veis. Na área de gás e energia, a
Petrobrás comprou a Eletrobolt,
da antiga Enron, devendo pagar
US$ 189 milhões, em sete anos;
está elevando de 30% para 80%
sua participação na Termoaçu,

em sociedade com a Neoener-
gia; e adquiriu da EDP Brasil
80% das ações da usina térmi-
ca Fafen, por R$ 96 milhões.
Ao mesmo tempo, a Petrobrás
parece buscar o controle das
usinas Macaé Merchant, da El
Paso, e TermoCeará, da
AMX, além de participações
na termoelétrica de Araucária
e da compra da TermoRio, da
NRG. Na área de gás natural, a
Petrobrás aumentou sua parti-
cipação na CEG-Rio; adqui-
riu, por intermédio da Gaspe-
tro, 10% das ações ordinárias e
14% das preferenciais da espa-
nhola Gas Natural, e comprou,
por R$ 144 milhões, 40% da
Gasmig, distribuidora de gás
canalizado de Minas Gerais.

Essa política viria a transfor-
mar a Petrobrás numa empre-
sa integrada de negócios deele-
tricidade, petróleo e gás natu-
ral. Oproblema éque essa polí-
ticanão está sendo acompanha-
da pelo fortalecimento dos me-
canismos de regulação. Ao
contrário, o que ocorre é a per-
da de autonomia da Agência
Nacional de Petróleo (ANP),
cujo diretor geral interino é um
político (Haroldo Lima, do PC
do B).

É, pois, preocupante o au-
mento da presença da Petro-
brás num setor em que o mar-
co regulatório é frágil, criando,
como afirmaram Pires e Cam-
pos, “umambiente propício pa-
ra o governo elevar seu poder
de intervenção na economia e
dar suporte aos seus objetivos
políticos”. E, ainda mais,
“transformando a empresa
num braço político nos moldes
da PDVSA venezuelana ou da
mexicana Pemex”, o que au-
menta a insegurança dos com-
petidores da Petrobrás.

D
epoisdeduas elei-
ções livres, para-
doxalmente na
Palestina e no Ira-
que sob ocupa-
ção, e de uma far-

sa eleitoral na Arábia Saudita, o
Egito dirá em breve qual dos
exemplos seguirá. O mais popu-
loso (70 milhões de habitantes) e
influente país árabe jamais conhe-
ceu um pleito competitivo para a
escolha de seus dirigentes.

A cada seis anos, o Parlamen-
to controlado pelo partido oficial
submete a referendo o nome apro-
vado para o mandato presiden-
cial seguinte. Graças a esse siste-
ma, Hosni Mubarak governa o
Egito desde 1981, quando o seu
antecessor, Anwar Sadat, no po-
der havia 11 anos, foi assassina-
do por ter feito as pazes com Is-
rael. E era dado como certo que o
atual presidente, com 76 anos, se-
ria sucedido pelo filho Gamal,
41, que chefia o todo-poderoso
comitê político do governo.

A implantação dessa dinastia
ainda é o cenário mais plausível
– porém sob outro sistema, o
que introduz uma incerteza iné-
dita nesse regime de efetivo par-
tido único, imprensa tolhida e
uso rotineiro de leis de exceção
contra os adversários do gover-
no. No sábado, para surpresa ge-
ral, Mubarak anunciou pela TV
estatal que serão diretas e pluri-
partidárias as eleições para a pre-
sidência, já a partir da próxima,
em setembro. Mas o Parlamento
fará a triagem dos candidatos e
continuará a não haver limites
para a reeleição.

Coincidentemente ou não, Mu-
barak falou aos egípcios um dia
depois que a secretária de Estado
americana Condoleezza Rice
cancelou uma visita ao país em
protesto pela detenção continua-

da, desde 29 de janeiro, do oposi-
cionista Ayman Nour, que fun-
dou um partido apropriadamente
intitulado Amanhã. Depois de Is-
rael, o Egito é o segundo maior
destinatário mundial de ajuda
americana, na casa de US$ 2 bi-
lhões anuais. No primeiro discur-
so do Estado da União do seu no-
vo mandato, o presidente Geor-
ge W. Bush cobrou dos aliados
no Oriente Médio “um padrão
mais elevado de liberdade” e ins-
tou o Egito a “mostrar o caminho
para a democracia”.

As primeiras reações de Wa-
shington ao anúncio de Mubarak

foram discretas. De um lado, por-
que “é muito cedo para declarar
que ocorreu uma grande mudan-
ça”, afirmou um porta-voz do De-
partamento de Estado. Não se sa-
be, entre muitas outras coisas, se
os eventuais candidatos da oposi-
ção terão plena liberdade para fa-
zer campanha e acesso amplo à
mídia estatal, e se o pleito poderá
ser monitorado por observadores
estrangeiros.

De outro lado, porque, mesmo
se se tratar de uma grande mu-
dança e não de um jogo de cena,
como temem alguns analistas
egípcios, a Casa Branca não quer
que a reforma pareça uma impo-
sição americana sobre o que
Bush chamou “a grande e orgu-
lhosa nação do Egito”. Em qual-
quer hipótese, seria irrealista ima-
ginar que Mubarak perderá a pre-
sidência quando setembro vier.

A exemplo do Baath de Sa-

ddam Hussein, o Partido Nacio-
nal Democrático permeia de alto
a baixo as estruturas da socieda-
de egípcia. Assim como sob o de-
posto regime iraquiano ninguém
pode aspirar a um emprego públi-
co no Egito sem a chancela da
agremiação – e o Estado é o
maior empregador singular do
país. Mas, conquanto limitada, a
mudança poderá criar uma dinâ-
mica pela qual, quando Mubarak
se for, a eleição de seu filho dei-
xe de ser tão garantida quanto as
dele – que nunca teve menos de
90% dos votos nos referendos
pro forma destinados a legitimar
a sua autoridade.

O anúncio de sábado, enfim, é
indissociável dos esforços do pre-
sidente Bush para marcar a políti-
ca externa do seu segundo gover-
no pela ênfase na democratiza-
ção do Oriente Médio. Não se de-
ve subestimar o descontentamen-
to dos egípcios com a estagnação
política em seu país – acentuado
pelas imagens de palestinos e ira-
quianos fazendo fila para votar,
transmitidas pelas emissoras Al
Jazira e Al Arabiya, que operam
no Golfo Pérsico.

No entanto, seria igualmente
equivocado ignorar o potencial
do que pretende ser a nova di-
plomacia de Bush. A sua via-
gem “de reconciliação” à Euro-
pa foi bem-sucedida. Houve de
parte a parte manifesto empe-
nho em virar a página do con-
tencioso iraquiano. A distância
entre os Estados Unidos e a
União Européia em relação ao
Oriente Médio sem dúvida di-
minuiu – o que indiretamente in-
centiva no mundo árabe tendên-
cias liberalizantes de há muito
sufocadas. E não é de todo im-
possível que o Egito venha a
mostrar aos seus vizinhos “o ca-
minho para a democracia”.
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E
mbora as autoridades educacionais
continuem afirmando que seu proje-
to de reforma universitária é apenas
um “borrão” que deverá ser “apri-
morado” a partir de sugestões envia-
das pela sociedade, nem o presiden-

te Lula parece levar essa afirmação a sério. Tanto
que, ao patrocinar um debate sobre o tema, no Pa-
lácio do Planalto, ele praticamente só convidou re-
presentantes de corporações e movimentos so-
ciais dispostos a aplaudir a iniciativa do governo.
E, no decorrer dos debates, não escondeu sua irri-
tação quando o professor Ênio Candotti, presiden-
te da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), uma entidade insuspeita pelo
apoio que sempre deu ao PT, reclamou da ausên-
cia de dirigentes estaduais no evento, cobrou
maior envolvimento dos Ministérios da Ciência e
Tecnologia, Cultura e Desenvolvimento Indus-
trial e fez duras críticas ao projeto do governo.

Para Candotti, obrigar as instituições de educa-
ção superior a definir seus cursos e pesquisas em
função de determinados interesses sociais, como
propõe o Ministério da Educação (MEC), é desvir-
tuar suas funções básicas. “Executar políticas pú-
blicas é dever do Estado. À universidade cabe o

ensino, o que já é muito”, afirmou. E, segundo
ele, condicionar a política acadêmica a opiniões,
sugestões e pressões de grupos alheios à vida uni-
versitária, por meio de conselhos consultivos, é tu-
multuar seu processo decisório. “Não adianta fa-
zer uma coisa vaga, um conselhão, que se reúne,
reúne, mas não tem nenhum poder de decisão”,
disse ele. “Do jeito que (o projeto) está, é apenas
embromação”, concluiu.

De fato, se tivesse um mínimo de
consistência, a esta altura o projeto já
teria conseguido obter algum apoio dig-
no de nota. No entanto, à exceção dos
aplausos fáceis e interesseiros da
União Nacional dos Estudantes
(UNE), da Central Única dos Trabalha-
dores (CUT) e do Movimento dos Sem-
Terra (MST), o que se tem são críticas
cada vez mais contundentes contra ele.
Analisando as diretrizes do projeto, em artigo no
Estado de sábado, o filósofo, jurista e educador
Miguel Reale afirma que ele peca por não saber
nem mesmo o que é uma Universidade. “Ela é a
seleção comunitária do saber realizada por espe-
cialistas em todos os ramos da ciência, com base
em processos de investigação e de pesquisa dota-

dos de metodologia própria”, diz ele, lembrando a
importância da meritocracia na vida acadêmica –
um princípio que o projeto despreza, em nome do
“participacionismo político”.

“Entre universidade e sociedade há uma vincu-
lação essencial”, conclui o ex-reitor da USP. Con-
tudo ela deve resultar não de interferências arbitrá-
rias de sindicatos ou corporações, mas de “uma vi-

vência própria, à medida que na coleti-
vidade vão surgindo problemas resul-
tantes das mutações operadas no desen-
volvimento tanto da vida comum co-
mo progresso de estudos sobre a reali-
dade material e espiritual”. Só “uma vi-
são ignara” pensaria em sujeitar as uni-
versidades a interesses políticos, “sem
perceber que elas já se acham no seio
da coletividade, recebendo dela o que
há de significativo, mas através de

meios e processos seletivos de conhecimento e va-
loração que só a ciência proporciona”.

Além de suas graves falhas conceituais, o proje-
to peca por suas contradições. Também em artigo
no Estado de domingo, o ex-ministro da Educa-
ção Paulo Renato Souza mostra que, apesar de en-
fatizar a educação como instrumento de justiça so-

cial, o projeto não trata do que mais interessa aos
jovens oriundos dos setores desfavorecidos da so-
ciedade, ou seja, a adequação entre os currículos e
as exigências do mercado de trabalho, no âmbito
de uma economia cada vez mais dinâmica e com-
petitiva, e o uso das novas técnicas de informação
como instrumento de ensino e aprendizagem. E,
por estarem seus autores mais preocupados com
proselitismo ideológico do que com educação efi-
ciente, o projeto também não trata de cursos notur-
nos, de cursos de curta duração, de cursos presen-
ciais e a distância e de cursos com diplomas inter-
mediários, justamente os que proporcionam o pre-
paro mínimo para que jovens pobres possam in-
gressar na economia formal.

No evento em que “fechou a cara” para o presi-
dente da SBPC, Lula disse que o projeto de refor-
ma universitária “não deve ser do MEC, mas de
um conjunto de pessoas que representam a socie-
dade brasileira”. Se for honesto em seu propósito
e quiser honrar essa afirmação, ele tem de alargar
seu círculo de interlocutores, dispensando os áuli-
cos e chamando quem entende de educação, para
dialogar. Quanto mais resistir a essa providência
sensata e óbvia, mais seu governo, em vez de revo-
lucionar o ensino superior, pode levá-lo ao caos.
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do (não me refiro a seus discursos,
porque estes são outros quinhen-
tos) e seus ministros, senadores e
deputados federais não tomam
conhecimento de uma situação
como esta? De que adianta bater
recordes de exportações e saldos
comerciais, enquanto crianças ain-
da bebês morrem de fome nas bar-
bas de Brasília? Com certeza ago-
ra irão para lá os ministros, secretá-
rios, Exército – sempre eles.
Distribuem cestas básicas, cha-
mam a mídia para mostrar e logo
depois tudo voltará à mesmice.
Que vergonha de ser brasileiro sin-
to nestes momentos.
ODAIR PICCIOLLI

São Paulo

Indignação
Acho que, como eu, a grande maio-

ria da população se sente extrema-
mente indignada e impotente dian-
te de todo este descalabro a que
assistimos, principalmente nas últi-
mas semanas: o “toma-lá, dá-cá”
antes das eleições do Senado e da
Câmara dos Deputados, a profun-
damente triste ascensão do
sr. Severino ao cargo máximo des-
ta Casa com a plataforma única de
encher mais ainda seus bolsos
e os de seus colegas de trabalho, o
despreparo total de Lula e do PT
para comandar os rumos de qual-
quer coisa que não seja politica-
gem sindicalista. Deve haver algum
meio democrático de expressar-
mos o repúdio que sentimos por
tudo isso que aí está e realmente
fazermos valer nossa vontade
de construir um País melhor. Con-
cordo com o leitor sr. Henrique Go-
mes da Silva Vieira em que as enti-

dades representativas de nossa
sociedade civil façam abaixo-assi-
nados e passeatas para conclamar
nossa população a sair da passivi-
dade usual e mostrar que o brasilei-
ro ainda tem sangue nas veias.
MARILENA LANDGRAF LUKIN

lenalukin@uol.com.br

São Paulo

Loucos por aumento
Rechaço de forma veemente os
títulos de demagogo, hipócrita e
invejoso impingidos pelo leitor sr.
Wallace de Oliveira Guirelli (27/2)
aos brasileiros que criticam os srs.
Severino Cavalcanti, Nelson Jobim
e companhia bela. O Brasil que
assim procede não é demagogo,
nem hipócrita, nem invejoso. É o
Brasil honesto, que trabalha formal
ou informalmente no mínimo 240

horas por mês, não tem 16º, 17º,
18º salário, não tem férias de três
meses nem verba de gabinete, de
viagens, auxílio-moradia, aposenta-
doria especialíssima, plano de saú-
de privilegiado, etc., etc. Quem criti-
ca é um Brasil de massacrados
pela saga arrecadatória governa-
mental, é o Brasil dos excluídos,
com fome, desempregados ou mui-
to mal empregados, é o Brasil sem
educação, sem saúde, sem estra-
das, sem segurança, sem justiça.
É o Brasil da economia informal,
que arregimenta trabalhadores aos
milhões que, dentro de muito pou-
cas décadas, vão perder a capaci-
dade laboral e por total falta de as-
sistência – até do precário INSS –
terão de se alimentar em aterro
sanitário. Este é o “futuro do Brasil
que os atuais e ‘louváveis’ (segun-
do o sr. Wallace) detentores de car-

gos e poder estão preparando”.
Que prêmio merecem? O Brasil, sr.
Wallace, não pode ser a pátria de
dois tipos de gente. Somos todos
iguais perante a lei, lembra-se? O
Brasil de miseráveis, sr. Wallace,
não tem condição de dar mais do
que dá – e o que dá já está exage-
rado – aos oportunistas e corporati-
vistas que aí estão, mesmo que
fossem mais virtuosos e menos
indolentes, e até, como com muita
propriedade já os adjetivou nosso
presidente Lula, picaretas como
são. O Brasil miserável de brasilei-
ros massacrados não tem condi-
ção nenhuma de premiar a incom-
petência, o oportunismo, a picareta-
gem. Aliás, esse tipo de comporta-
mento não merece prêmio, mas
punição. Se liga, sr. Wallace.
WALTER DUARTE

São Caetano do Sul

Cumprimentos
Muito interessante o relato do dire-
tor do CAT do Butantã, dr. Antonio
Carlos de Camargo, sobre sua pes-
quisa e a dificuldade de publicá-la
em revista internacional, e também
pela coragem de dizer que os pes-
quisadores brasileiros são discrimi-
nados em relação a publicações no
exterior. Parabéns, dr. Camargo!
MARIA VIRGÍNIA MARTINS FARIA FA-

DDUL ALVES, Departamento de Enferma-

gem – FMB-Unesp

virginia@fmb.unesp.br

São Paulo
●

Parabéns ao professor Miguel Rea-
le pela clareza e determinação em
defesa do ensino superior brasileiro
(Universidade esfacelada, 26/2).
RUY ALTENFELDER, superintendente-ge-

ral da Fundação Bunge

São Paulo

Reforma ou ‘embromação’?

Diretas logo, no Egito
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