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S
ob a justificativa
de que a Constitui-
ção assegura a pro-
priedade privada,
a liberdade de ini-
ciativa, a livre con-

corrência e a diversidade cultu-
ral, a Associação Brasileira de
Mantenedoras do Ensino Supe-
rior (Abmes), entidade que re-
presenta 300 instituições,
quer reduzir a dependência
que faculdades e universida-
des privadas têm do Ministé-
rio da Educação, especialmen-
te em matéria de credencia-
mento de novos cursos. Nesse
sentido, acaba de aprovar o pri-
meiro código de auto-regula-
mentação do setor. Entre ou-
tras inovações, esse código pre-
vê a realização de um “provão”
paralelo, cujas notas permiti-
rão à entidade expedir selos de
qualidade. Além de defender a
redução do poder regulatório
do MEC, a Abmes ainda quer
acabar com o vínculo entre en-
sino e pesquisa e assumir a
prerrogativa de “descreden-
ciar” universidades e faculda-
des com problemas.
“As instâncias governamen-

tais inibem nossa ação criado-
ra e inovadora. Queremos am-
pliar nosso poder de decisão”,
afirma o reitor da Universida-
de de Guarulhos, Valmor Bo-
lan. “O governo determina cur-
sos, currículos e titulação dos
professores. É uma centraliza-
ção excessiva”, endossa o dire-
tor da Escola Superior de Pro-
paganda e Marketing (ESPM),
José Roberto Penteado.
No total, segundo o Censo

da Educação, o País tem qua-
se1.800 universidades e facul-
dades particulares, que detêm
70% das vagas do ensino supe-
rior. A principal reclamação
das instituições diz respeito à
profusão de normas que disci-

plinam o setor educacional.
Elas são tantas e tão contradi-
tórias que as instituições priva-
das já não conseguem fazer pla-
nejamento de longo prazo, di-
zem seus dirigentes. “Desde os
anos 50, temos leis, decretos e
resoluções sobre educação que
acabam se sobrepondo”, afir-
ma o reitor da Universidade
Castelo Branco, Paulo Gomes.
“Nos últimos dez anos, tive-
mos três regras diferentes de
controle e avaliação. Não se po-
de ter tanta mudança. Elas
ocorrem a cada governo que
chega, a cada partido, a cada
ministro”, completa o vice-rei-
tor da Universidade Anhembi-

Morumbi, Maurício Garcia.
As queixas são proceden-

tes. Em três anos de gestão, o
governo Lula teve três minis-
tros da Educação, cada um
com prioridades distintas. No
caso do ensino superior, foram
apresentadas três diferentes
versões de um projeto de refor-
ma universitária, todas com re-
gras preconceituosas contra
as instituições privadas.
O Estado não pode abdicar

de suas funções precípuas e a
definição de um marco regula-
tório para o ensino superior, fa-
tor estratégico para o desenvol-
vimento do País, é uma delas.
Além disso, está em jogo o inte-
resse público, que se sobrepõe
aos interesses específicos das
universidades privadas. Mas
as autoridades governamen-
tais não podem submetê-las a
regras contraditórias e interfe-

rir em sua gestão.
A iniciativa da Abmes tem o

mérito de provocar uma refle-
xão sobre o alcance da liberda-
de de iniciativa no setor educa-
cional. A adoção de um código
de auto-regulamentação é um
passo importante para que o
ensino privado possa aprimo-
rar-se. Mas as universidades e
faculdades particulares não po-
dem deixar de cumprir o que a
legislação determina, como é o
caso do dispositivo da Consti-
tuição que vincula ensino e pes-
quisa. A Abmes alega que esse
é um “dogma ultrapassado” de
um “modelo falido de universi-
dade única” e que não cabe aos
alunos de instituições privadas
financiar atividades de custo
elevado, como a pesquisa.
O argumento é procedente,

mas precisa ser temperado.
Há universidades particulares
que têm vocação para a pesqui-
sa e nem por isso seu modelo é
“falido”. De qualquer forma, a
dissociação de ensino e pesqui-
sa exige a aprovação de uma
emenda constitucional. Caso
contrário, as instituições parti-
culares estarão desobedecen-
do a ordem jurídica e dando,
com isso, munição ao MEC,
cujos dirigentes acusam a Ab-
mes de tentar “transformar a
educação em mercadoria”.
Se é inegável que a legisla-

ção educacional está superada
e é excessivamente centraliza-
dora, a solução é um novo mar-
co regulatório para o setor.
Por meio dele, o Estado pode-
ria fixar metas para o ensino
superior e as instituições priva-
das teriam liberdade de esco-
lha dos métodos para atingi-
las. Foi assim que os países de-
senvolvidos conseguiram fazer
de uma educação com qualida-
de a alavanca de seu progres-
so.

A
Companhia de
Engenharia de
Tráfego (CET)
vai cobrar dos
organizadores
de eventos pe-

los serviços de planejamento,
operação e monitoramento do
trânsito prestados para facili-
tar o acesso aos participantes
de shows, competições esporti-
vas e feiras. Também aqueles
que bloqueiam o trânsito com
obras, serviços e transportes
de carga especial terão de pa-
gar pelo apoio dos agentes mu-
nicipais. A companhia atua,
anualmente, em mais de 9 mil
eventos em São Paulo, organi-
zando o trânsito e reduzindo
os reflexos negativos que es-
sas concentrações provocam
namalha viária da cidade. Des-
se total, pelo menos 1.500 são
organizados por empresas pri-
vadas que faturam alto e se uti-
lizam gratuitamente do apoio
do poder público.
Acesso facilitado graças à

ação da CET é fundamental pa-
ra o sucesso de qualquer even-
to. Especialistas emDireito Pú-
blico asseguram que a iniciati-
va da Prefeitura de buscar a
contrapartida dos investimen-
tos necessários para a presta-
ção desses serviços é correta.
Se a CET colabora com

uma empresa particular, pode
cobrar por isso, pois a atuação
tem finalidade específica, que
não é de interesse geral. Não é
justo que o dinheiro público sir-
va para assegurar o conforto
específico de grupo de visitan-
tes de feiras, de fãs de bandas
de rock ou facilitar os negócios
de algumas dezenas de empre-
sas que atuam na área de even-
tos, feiras, exposições e con-
venções.
O bloqueio de vias para

uma corrida patrocinada por

uma companhia privada, por
exemplo, exige da CET investi-
mentos de, no mínimo, R$ 36
mil. Para assegurar o acesso
de 15 mil torcedores a um jogo
de futebol no Estádio Paulo
Machado de Carvalho, o Pa-
caembu, a CET gasta R$ 26
mil. O show do Pearl Jam, reali-
zado naquele local, exigiu os
trabalhos de 500 agentes de
trânsito nas redondezas do es-
tádio.
Com a regulamentação da

lei de autoria do vereador
FranciscoMacena (PT) e a pro-
messa da Prefeitura de ser ri-
gorosa na fiscalização do cum-
primento das novas normas,

os organizadores do show do
U2, que será realizado neste
mês em São Paulo, estarão en-
tre os primeiros que deverão
pagar pelos serviços da CET.
Em entrevista ao jornal Folha
de S.Paulo, o empresário Ale-
xandre Accioly, responsável
pela vinda do grupo, ponde-
rou: “Se a taxa for compatível
com o que a gente gastaria
sem o auxílio da Prefeitura,
não há problema.”
Representantes de times de

futebol, no entanto, prometem
entrar na Justiça por conside-
rarem que os jogos deveriam
estar na lista dos eventos isen-
tos de pagamento. Conforme a
nova lei, só não pagarão pelos
serviços prestados à CET os
eventos de cunho religioso, po-
lítico-partidário e sociais. Dire-
tores dos clubes de futebol con-
sideram que as partidas dispu-

tadas nos estádios de São
Paulo são eventos sociais.
“O futebol tem fim social,
cultural e faz o povo se sen-
tir feliz”, argumenta o presi-
dente da Federação Paulis-
ta de Futebol, Marco Polo
del Nero. No entanto, para o
diretor da CET, Roberto
Scaringella, nenhum evento
privado que tem receita
com venda de ingressos, pa-
trocínios, transmissão de te-
levisão pode ser isento.
A taxa a ser paga pelos

organizadores de eventos
privados será calculada
com base na amplitude da
operação necessária para
organizar a circulação de
veículos nas redondezas do
evento, na quantidade de
agentes de fiscalização de
trânsito necessária e no vo-
lume dematerial de sinaliza-
ção requerido. As novas nor-
mas obrigam os organizado-
res a depositar uma caução
de 10% dos custos operacio-
nais estimados pela CET pa-
ra cobrir eventuais danos às
vias públicas. Eles têm ain-
da de apresentar, no ato do
pedido de autorização para
a realização do show e do re-
querimento do apoio à CET,
apólice de seguro contra aci-
dentes.
A cobrança é lícita e ser-

ve para reduzir, pelo menos
emparte, os transtornos tra-
zidos a grande parte da po-
pulação por esses eventos.
Motoristas e passageiros do
transporte público que têm
seus caminhos bloqueados,
seja para a realização de es-
petáculos seja por causa de
obras, ou vizinhos de está-
dios onde barulhentos sho-
ws são realizados precisam
ter seus interesses defendi-
dos.
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A
decisãodaCâmara dosDepu-
tados de entrar no debate so-
bre a escolha do sistema de
televisão digital a ser adota-
do no Brasil teria sido muito
mais útil se tomada há bem

mais tempo. Anunciada na semana passada,
ela chega tarde e pode retardar o processo. O
governo, que previa para o dia 10 de fevereiro
a definição sobre o assunto, garante que a de-
cisão será tomada até o dia 15 destemês.Mas
aentradadaCâmaranodebate podeaprofun-
dar divergências dentro do governo.
Trata-se de um negócio bilionário. A troca

dosistemaanalógicopelo digital deverámovi-
mentar R$ 100 bilhões em quatro anos. Esse
valor inclui a venda de conversores, necessá-
rios para permitir que os aparelhos atuais re-
cebam a transmissão digital, novos televiso-
res, aparelhos de telefone celular e receitas
publicitárias e de assinantes. Conforme a es-
colha que fizer, o Brasil pode tornar-se gran-
de exportador de aparelhos de TV digital, e
não apenas para países da América do Sul.
Para o público, o caso se resume pratica-

mente à escolha do sistema. Há três deles em
uso nomundo: o americanoATSC, o europeu

DVB e o japonês ISDB. No início do governo
Lula, foi anunciado que o País desenvolveria
umsistemapróprio, idéia felizmente abando-
nada, pois continha o risco de isolar omerca-
do brasileiro e inviabilizar as exportações.
A escolha do sistema é importante, pois

dela dependerá a qualidade da imagem e a
disponibilidadede serviços, comoamobilida-
de (a instalação da TV digital em
veículos), a portabilidade (a possibi-
lidade de receber o sinal em dife-
rentes pontos) e o número de ca-
nais por freqüência. Essa escolha
estabelecerá amaneira como se fa-
rá a interatividade (se o retorno uti-
lizará a rede telefônica ou a pró-
pria banda de freqüência). Outra
questãoque está em jogo é a da con-
vergência, isto é, o uso de outros
meios, como internet e a telefonia celular, pa-
ra difusão da programação.
Mas a escolha do sistema não é a questão

decisiva. O que está em jogo é o novo modelo
de negócio da telecomunicação de massa. A
convergência propiciada pela televisão digi-
tal colocanummesmonegócio, ou numames-
ma atividade, setores que até agora não se

enfrentavam diretamente: a televisão, a tele-
fonia celular e a internet.
A produção do conteúdo e sua difusão são

as questões que dividemos doismaiores gru-
pos envolvidos no debate, as redes de televi-
são e as operadoras de telefonia celular. As
primeiras, que vivem da receita publicitá-
ria, queremmanter o domínio sobre a produ-

ção e evitar que sua transmissão
imponha custo adicional ao usuá-
rio. As operadoras, que vivem das
tarifas e estão interessadas em no-
vos negócios, vislumbram a possi-
bilidade de transmitir conteúdo, o
que implicaria concorrência entre
produtores.
Algumas emissoras de televisão

– com o apoio discreto do ministro
dasComunicações, HélioCosta, co-

nhecidoprofissional de televisão –manifesta-
ram preferência pelo modelo japonês. Apon-
taram razões técnicas para sua escolha, mas
a explicaçãoparece relativamente simples. O
sistema europeu abre espaço para que uma
mesma freqüência seja usada por até quatro
canais, e, por isso, tende a estimular a concor-
rência entre os produtores de conteúdo, o

quenão ocorre como japonês. Parte dogover-
no vê o modelo europeu como omais adequa-
do para programas como de educação a dis-
tância e para o estímulo àsTVs comunitárias.
Além disso, ao contrário do japonês, o siste-
ma europeu permite a interferência das ope-
radoras nas transmissões pelo sistema de te-
lefonia móvel. Ou seja, as operadoras podem
cobrar pelo serviço.
A escolha não pode deixar de considerar

também as possibilidades de conquista de
mercados externos. Dependendo do sistema
escolhido, o Brasil poderá tornar-se grande
exportador de televisores, mas, segundo al-
guns analistas, o sistema japonês, por seu uso
restrito, inviabilizaria as exportações.
Além de levar em conta a realidade brasi-

leira, constituída por um mercado de baixo
poder aquisitivo, umpaís de dimensões conti-
nentais e a importância da televisão aberta
para a população, o governo precisa conside-
rar o interesse dos espectadores, aos quais
interessa a maior oferta de programas, a um
customenor.Eprecisa evitar soluções atéple-
namente justificáveis tecnicamente, mas que
podem ser desastrosas do ponto de vista eco-
nômico ou social.
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públicos realizados no País. O
candidato atravessa uma verda-
deira “via-crúcis”. Alguns, extre-
mados pela obsessão do tão so-
nhado cargo público, dedicam
horas, dias, meses de sua vida
estudando, outros gastam até o
que não têm em cursinhos prepa-
ratórios, isso sem falar na taxa de
inscrição, quase sempre proibiti-
va. Dedicação, empenho, dispên-
dio para a tão almejada “aprova-
ção” que não chega nem de perto
de ser sinônimo de “nomeação”.
Daí chegamos àqueles que são
aprovados, mas nunca tomarão
posse no cargo sempre pelomes-
momotivo: “falta de verba”. Tal-
vez fossemais apropriado “falta
de respeito” àqueles que tanto se
comprometeram com um ideal.
Trata-se de uma grande injustiça
a falta de legislação que regula-

mente os concursos públicos,
aindamais em relação à nomea-
ção de aprovados. Assim como
os procuradores aprovados,
também fui aprovado e aguardei
uma nomeação que nunca ocor-
reu para o cargo de Agente Vistor
da Prefeitura (concurso realizado
em 2002). Resta desejar-lhes
boa sorte e que não passem
pelamesma desilusão e descren-
ça que tive na frágil e desestrutu-
rada instituição denominada
“concursos públicos”.
EMERSON CAMPOS DE MORAES

ec_moraes@terra.com.br

São Paulo

AlcidesAmaral
Por confiar na objetividade das
informações e na qualidade
das análises e comentários de

seus articulistas e editorialistas,
sou leitor assíduo do Estado há
mais de 40 anos. Por isso não
posso deixar demanifestar
minha tristeza por não poder en-
contrarmais, quinzenalmente,
nas páginas desse prestigioso
veículo, o comentário do sr.
Alcides Amaral, com suas quali-
dades de jornalista perspicaz e
executivo experiente.
JOÃO UCHÔA BORGES

joaoborges@acrefi.org.br

São Paulo

Energiaelétrica
Muito bom o artigo deWashing-
ton Novaes de sexta-feira (Por
que discutir estresse de vaga-lu-
me?, A2). Pena que o articulista,
aliás como amaioria dos que tra-
tam do assunto, tenha ignorado

completamente o papel das usi-
nas nucleares na contenção dos
gases do efeito estufa. A análise
isenta dos argumentos por ele
utilizados certamente concluiria
por recomendar não só a conclu-
são da usina nuclear de Angra 3,
como também a instalação pro-
gressiva de novas usinas nuclea-
res para atender ao aumento de
participação da energia térmica
no sistema elétrico brasileiro.
CARLOS N. M. COUTINHO

cncoutinho@uol.com.br

Rio de Janeiro

‘OchapéudeGreenspan’
CelsoMing, não tenho o prazer
de conhecê-lo pessoalmente,
mas, mesmo assim, gostaria de
cumprimentá-lo pelo artigo (1/2,
B2). Acho que o senhor identifi-

cou três pontos quemuitas vezes
são esquecidos. O primeiro é o
fato de a credibilidade do Fed ser
um fenômeno recente. Foi somen-
te com Volcker e Greenspan que
o Fed adquiriu a reputação que
tem hoje. O segundo é que essa
credibilidade não é, comomuitos
acham, conseqüência imediata
e automática da independência
da autoridademonetária. O Fed
é independente hámuito tempo,
mas não por isso foi considerado
sempre uma instituição crível, na
definição econômica de credibili-
dade. O terceiro, e talvez mais
importante quando se pensa no
debate atual sobre política mone-
tária no Brasil, é que os banquei-
ros centrais, por melhores que
sejam, também são humanos
e por isso podem errar, mas é
necessário avaliar o conjunto

da obra. Afinal, eles precisam to-
mar decisões importantes basea-
das namaioria das vezes num
conjunto extremamente limitado
e imperfeito de informações. Co-
mo o senhor deve ter percebido,
gostomuito desse assunto. Co-
mo leitor cativo, gostaria de suge-
rir que o senhor tratasse desses
temas commaior freqüência. Na
minha opinião, a discussão sobre
políticamonetária muitas vezes é
dominada pela emoção ou pauta-
da pelo curto prazo. Avaliar o de-
sempenho da autoridademonetá-
ria (em qualquer lugar domun-
do) pelos seus efeitos de curto
prazo pode ser extremamente
injusto. Parabéns por tratar de
temas tão interessantes!
GINO OLIVARES

golivares@opportunity.com.br

Rio de Janeiro

AtaxadaCET
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A cobrança é lícita
e ajuda a reduzir
os transtornos com
eventos na cidade

Escolas privadas
querem ficar mais
livres das regras
do governo
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