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A
o confrontar os
números do
Censo Escolar
de 2005 com os
do novo Cadas-
tro do Ensino

Básico, cujos resultados preli-
minares acabam de ser publi-
cados, o Ministério da Educa-
ção (MEC) constatou a exis-
tência de 13 milhões de alunos
fantasmas. Segundo o Censo,
o total de alunos matriculados
em creches, pré-escola, ensi-
no fundamental, ensino médio
e educação de jovens e adul-
tos é de 56,4 milhões. Mas, de
acordo com o Cadastro, esse
número é de apenas 43,4 mi-
lhões.
Parte integrante do Proje-

to Presença, adotado pelo
MEC com o objetivo de contro-
lar a freqüência dos estudan-
tes nas salas de aula, o Cadas-
tro do Ensino Básico reúne in-
formações prestadas pela re-
de escolar pública e privada,
registrando nome e idade dos
alunos, o que permite às auto-
ridades educacionais acompa-
nhar a trajetória e o desempe-
nho de cada um deles. Foi gra-
ças a essa iniciativa que, nos
últimos seis meses, o governo
conseguiu reunir informações
sobre 43,4 milhões de estudan-
tes e 2 milhões de professores.
Dos 5.564 municípios, só 33
não enviaram dados de alunos
e docentes.
Já o Censo Escolar é uma

pesquisa declaratória, ou se-
ja, elaborada com base em da-
dos fornecidos pelos Estados
e municípios. Como os resulta-
dos desse levantamento são
usados pelo MEC para definir
a distribuição das verbas fede-
rais para a merenda escolar e
para o ensino fundamental, o
ministro Fernando Haddad
suspeita que os Estados e mu-

nicípios inflaram o número de
matrículas para receber re-
passes maiores. Essa é uma
prática antiga que a União até
hoje não conseguiu coibir.
Por isso, o governo preten-

de aproveitar o Cadastro do
Ensino Básico, que é um levan-
tamento mais preciso que o
Censo Escolar, para distribuir
os recursos da União destina-
dos ao ensino básico e ao ensi-
no médio, a partir de 2007.
“Os recursos devem ser do
aluno, não do sistema. Os da-
dos do Censo estão superesti-
mados. A ordem de grandeza
não sabemos, mas podemos
afirmar que é significativa”,

disse o ministro. O MEC pre-
tende cobrar explicações dos
governos municipais e esta-
duais sobre as informações
por eles enviadas.
A criação do Cadastro es-

colar do Ensino Básico é uma
das poucas iniciativas adota-
das pelo governo, fora da
área econômica, que parece
ter dado certo. Ao proporcio-
nar mais objetividade e trans-
parência aos levantamentos
estatísticos da área educacio-
nal, ela é decisiva para au-
mentar a eficiência dos gas-
tos públicos no setor social.
Com o Cadastro, explica o mi-
nistro, a distribuição de re-
cursos federais entre os Esta-
dos e municípios poderá ser
mais justa.
Desde o início do governo,

as autoridades educacionais
reivindicammais recursos pa-

ra o setor educacional, encon-
trando forte resistência da
equipe econômica. Por diver-
sas vezes, os técnicos do Mi-
nistério da Fazenda demons-
traram, com números, que o
problema do ensino no Brasil
não está na insuficiência de
verbas, mas no modo perdulá-
rio como elas têm sido gastas
por Estados e municípios.
O maior embate foi travado

entre 2004 e 2005, quando o
então ministro Tarso Genro
trombou frontalmente com o
então secretário do Tesouro,
Joaquim Levy, por causa dos
projetos da reforma universi-
tária e do Fundo de Desenvol-
vimento do Ensino Básico
(Fundeb). Apesar de Levy ter
afirmado na época que o Bra-
sil já destinava à educação cer-
ca de 5% do Produto Interno
Bruto, o mesmo porcentual
aplicado no setor por vários
países desenvolvidos, o presi-
dente Lula arbitrou o conflito
entre o Ministério da Fazenda
e o MEC, acolhendo o pedido
de mais verbas.
De lá para cá, Tarso Genro

deixou o MEC, o desastrado
projeto da reforma universitá-
ria acabou sendo esquecido e
o projeto do Fundeb ainda pre-
cisa ser votado pelo Senado.
Surpreendentemente, embo-
ra tenha seguido o exemplo de
seu antecessor, entoando a la-
dainha por mais dinheiro para
a educação, em sua curta ges-
tão o ministro Fernando Ha-
ddad concentrou seus esfor-
ços na melhor aplicação dos
recursos já existentes. Desde
então, vem conseguindo im-
portantes resultados, entre os
quais essa descoberta de mais
de 13 milhões de alunos fantas-
mas, graças à criação do Ca-
dastro do Ensino Básico, é
auspicioso exemplo.

U
ma das primei-
ras iniciativas
de Cláudio Lem-
bo, assim que
assumiu o go-
verno do Esta-

do, foi a de investir R$ 30 mi-
lhões em obras de recapeamen-
to nas Marginais do Pinheiros
e do Tietê. Trata-se de provi-
dência que deveria ter sido to-
mada há muito tempo, para
evitar a situação caótica a que
chegou um dos principais veto-
res de tráfego do Brasil que,
além de ligar as regiões da ca-
pital, faz as conexões rodoviá-
rias das áreas de maior impor-
tância econômica do Estado e
do País.
AsMarginais, apesar da im-

portância que têmnamalha ro-
doviária brasileira, sempre fo-
ram deixadas sob responsabili-
dade exclusiva da Prefeitura
de São Paulo. Nos últimos
anos, mergulhada em grave
crise financeira, a administra-
ção municipal não conseguiu
manter as vias em condições
de atender ao tráfego crescen-
te e às necessidades de trans-
formação de traçados, manu-
tenção do asfalto e adequação
da sinalização.
Diariamente, 1,1 milhão de

veículos circulam pelas Margi-
nais – 700 mil na Tietê e 400
mil na Pinheiros. Do total, 300
mil usam os corredores ape-
nas como rota de passagem.
Para complicar o trânsito,
comprometendo sua velocida-
de e segurança, dos veículos
que ingressam nessas pistas
diariamente, 200 mil são pesa-
dos, velhos e lentos caminhões
e 20 mil são ônibus.
É ummovimento quatro ve-

zes maior do que o programa-
do na época da construção dos
47 quilômetros das Marginais,
há 40 anos. Mensalmente, a

Prefeitura gasta R$ 900 mil
em serviços de manutenção e
recuperação dos corredores,
mas o volume de tráfego pesa-
do provoca a degradação do as-
falto, contribuindo para a for-
mação de congestionamentos
que já são crônicos.
As Marginais do Tietê e do

Pinheiros não são vias de inte-
resse único para a cidade de
São Paulo e, por isso, deve-
riam ser parte do planejamen-
to rodoviário estratégico brasi-
leiro e contar com apoio inte-
gral do Estado e da União.
No início do seumandato co-

mo prefeito, José Serra bus-
cou auxílio do governo esta-

dual para fazer a recuperação
do asfalto e a sinalização das
Marginais. As obras custariam
R$ 250 milhões, valor referen-
te a um quarto do necessário
para fazer uma reforma am-
pla, que eliminaria gargalos,
restauraria pontes e ampliaria
o número de faixas. O então go-
vernador Geraldo Alckmin ne-
gou o auxílio. Nos últimos
anos, as tentativas de parceria
com o governo federal tam-
bém não tiveram sucesso. Des-
de 2003, oMunicípio espera re-
passe de R$ 100 milhões pro-
metidos pelo Ministério dos
Transportes, para a recupera-
ção dos corredores.
Em dezembro, diante da

constatação de que as Margi-
nais nunca estiveram tão de-
gradadas – o último recapea-
mento foi feito no governo Lui-
za Erundina, entre 1989 e 1992

–, a administração munici-
pal decidiu recapear parcial-
mente as Marginais, inves-
tindo R$ 13 milhões de re-
cursos próprios na reforma.
Foram beneficiados os tre-
chos entre as Pontes João
Dias e Morumbi, na Margi-
nal do Pinheiros, e entre as
Pontes da Casa Verde e das
Bandeiras, na Marginal do
Tietê, num total de 12 quilô-
metros de pista.
No início deste ano, a Pre-

feitura enviou à CâmaraMu-
nicipal projeto de lei que
cria a Subprefeitura das
Marginais, uma unidade ad-
ministrativa com orçamen-
to previsto de R$ 24 milhões
para investimentos em ma-
nutenção, paisagismo, mobi-
liário e gerenciamento de
tráfego. Hoje, as Marginais
estão sob responsabilidade
de várias subprefeituras, o
que só incentiva o jogo de
empurra diante da necessi-
dade de manter as vias em
condições seguras de tráfe-
go. A criação dessa subpre-
feitura, no entanto, só pro-
duzirá bons resultados se re-
ceber a colaboração de ór-
gãos federais e estaduais.
As Marginais têm 47 qui-

lômetros em cada sentido.
Agora, com a ajuda do go-
verno estadual, novos tre-
chos serão recapeados. Os
R$ 30 milhões liberados pe-
lo governador Cláudio Lem-
bo, no entanto, não basta-
rão para recuperar toda a
extensão das Marginais.
Espera-se que esses in-

vestimentos sejam apenas o
início de uma parceria que
incentive o governo federal
a também contribuir com
sua parte na manutenção
dessas vias de interesse na-
cional.
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É
reveladora e preocupante a lon-
ga entrevista que o ministro da
Fazenda,GuidoMantega, conce-
deuao jornal britânicoFinancial
Times. Para ele, está tudo bem.
As contas públicas estão sob

controle, assimcomoa inflação, e avulnerabi-
lidade da economia brasileira foi reduzida. Os
fundamentos da economia são sólidos, e por
isso o Brasil nunca dispôs de uma combina-
ção tão favorável de fatores para crescer de
maneira segura e rápida.
O que espanta na entrevista – cujo resumo

foi publicado pelo jornal inglês na edição de 1º
de abril e cuja íntegra está na edição eletrôni-
ca, à qual têm acesso os assinantes desse ser-
viço – é a demonstração de “quão precário é
seu entendimento dos problemas com que te-
rá de lidar no exercício do cargo que lhe foi
confiado”, comoobservouo economistaRogé-
rio Furquim Werneck, em artigo publicado
noEstado na sexta-feira.
O ministro vê uma economia sem nenhum

problema, nem mesmo na área pública. Para
Mantega, não passa de fantasia tudo o que
temsido dito por economistas e publicado pe-
la imprensa nos últimos meses a respeito da

precariedade das finanças públicas, sobretu-
do as do governo federal.
Mas a realidade épreocupante. Entre 2003

e 2005, os gastos primários do setor público
brasileiro (que não incluem despesas com ju-
ros e investimentos) aumentaram àmédia de
6,25% ao ano, em termos reais, isto é, já des-
contada a inflação. Sendo este um ano eleito-
ral e estandoogovernoeopresiden-
te da República, notório candidato
à reeleição que se recusa a admitir
publicamente essa condição, acua-
dos por pesadas acusações de cor-
rupção, são imensos os riscos de
que a situação se deteriore rapida-
mente.
Para que o crescimento ininter-

ruptodosgastospúblicos não resul-
te em déficits cada vez maiores, o
governo faz tudo para aumentar cada vez
mais a arrecadação tributária. É a elevação
da carga tributária que temgarantido, nos úl-
timos três anos, superávits primários do se-
tor público sempre maiores do que as metas
fixadas. Mas o excesso de impostos asfixia a
atividade produtiva e, assim, contém o ritmo
de crescimento da economia.

Entre as grandes fontes de desequilíbrio
das finanças públicas está a Previdência So-
cial, cujas despesas representam fatias cada
vez maiores do PIB. No período 1995-1998, os
benefícios pagos pelo INSS corresponderam
à média de 5,4% do PIB. No ano passado, al-
cançaram 7,5%. Esses números mostram,
com clareza cristalina, que tal tendência não

pode se manter por muito tempo
sem resultar no colapso do sistema
ou na asfixia da economia privada,
se esta for, como tem sido, convoca-
dacompulsoriamente a sustentá-lo.
É mais do que urgente uma nova e
profunda reforma da Previdência.
Mas o ministro considera que as

mudanças aprovadas no início do
governo Lula foram suficientes pa-
ra conduzir a Previdência Social no

rumo da estabilização. “Não acredito que ne-
cessitamos de mais reforma”, disse ao Finan-
cial Times. “O de que precisamos é de melhor
gerenciamento.”
Ainda que a questão se limitasse a geren-

ciamento, o problema estaria longe da solu-
ção, dada a qualidade gerencial demonstrada
pelo governo do qualMantega faz parte. Num

ponto pelo menos, é forçoso reconhecer, há
clara compatibilidade entre o governo e o mi-
nistro: ambos parecem incapazes de enten-
der completamente o que se passa no mundo
real.
É essa incapacidade que torna a entrevista

“chocante”, como a qualificou Werneck.
“Mantega simplesmente se recusa a reconhe-
cer o problema e se agarra a um argumento
sem pé nem cabeça, que, entre outras coisas,
evidencia dificuldades com o conceito de dis-
pêndio corrente”, escreveu o economista. “E
tenta sustentar que o aumento de dispêndio
federal advindo da elevação do salário míni-
mo e da ampliação de gastos sociais não deve
ser considerado expansão de gasto corrente.”
E, quando reconhece que o governo não

conta com recursos suficientes para investir,
oministro vê a solução no investimento priva-
do, mas “financiado com recursos do gover-
no”. É, como disse o economista, uma lógica
“digna do Chapeleiro Maluco de Alice no País
dasMaravilhas”.
E se tudo o que Mantega diz e faz estiver

errado? “Pensaremos em alguma outra coi-
sa”, responde ele candidamente.
Não dá para ficar tranqüilo.
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Jesus nesse horroroso lamaçal.
PAULODE ATALIBA NOGUEIRA T. SAYÃO

paulosayao@terra.com.br

São Paulo

Comofunciona?
Todos os indiciados na CPI serão
processados peloMinistério Públi-
co? Osmensaleiros absolvidos
pela Câmara serão indiciados na
Justiça? Se há denúncias, a quem
cabe verificar sua veracidade?
WILSON HRACHOVETZ

wilhrac@vivax.com.br

São Bernardo do Campo
●

Quando é que a Receita Federal
vai começar a cobrar o Imposto
de Renda das verbas não contabi-
lizadas, mas recebidas por
nossos parlamentares? A Câmara
já absolveu alguns. A Receita

vai perdoar a todos?
ANGELO ANTONIO MAGLIO

angelomaglio@terra.com.br

Cotia

Curiosidade
Se as nossas prisões de seguran-
çamáxima emínima estão
todas lotadas, onde serão coloca-
dos todos estes criminosos
do colarinho vermelho? Que tal
Guantánamo? Assim ficariam
felizes, pois estariam próximos
do grande líder.
JOSÉ ROBERTO BORSARI

Bariri

Desânimo
Se pesquisas do Ibope apontam
que o brasileiro tolera a corrup-
ção, eventualmente prevarica se

tiver oportunidade, e mais de
60% se dizem felizes, entendem
agora por que os representantes
do povo são o que são?!
EDUARDO AUGUSTO DE CAMPOS PIRES

eacpires@terra.com.br

São Paulo

Namãodoseleitores
Quando os deputados começa-
ram amanipular amassa para
assar pizzas-família no escândalo
domensalão, um deles até reco-
nheceu a vergonha do corporati-
vismo e sugeriu que a missão de
pôr os faltosos no forno e transfor-
má-los em cinzas caberá ao elei-
torado. Então, que os eleitores
indignados com amussarela que
escorre na Pizzaria Congresso
Nacional façam bom uso de suas
facas em outubro, cortando todos

os pedaços podres do Parlamen-
to emandando-os de volta para
o lugar de onde nunca deveriam
ter saído: a lata do lixo – da Histó-
ria. Está tudo dominado, a espe-
rança foi vencida pela corrupção!
TURÍBIO LIBERATTO

turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

Inconformismo
Tudo bem que todos concorda-
mos que a corrupção é coisa
deplorável. Entretanto, não há
como levar a sério denúncias de
partidos fisiológicos como PFL
e PSDB, pois tais iniciativas chei-
ram a inconformismo de quem
perdeu o nababescomonopólio
da corrupção, já que, histórica
e sabidamente, eles são herdeiros
damilenar casta que, desde que

Cabral aqui chegou, deu as car-
tas ou foi cúmplice dasmaiores
negociatas no intestino do poder.
Aliás, cabe aqui uma perguntinha
bem ingênua: por que os próce-
res desses partidos se fingiram
demortos e não aproveitaram
a CPI dos Correios para investi-
gar a sinistra concessão de pos-
tos dos Correios, há cerca de
12 anos, sem a devida licitação?
NUNO LIMA MELO FILHO

Belo Horizonte

Piadademaugosto
Foi hilária e irresponsável a piada
escrita pelo leitor sr. Paulo Ricar-
do Giaquinto (Não esquecer,
7/4). Vamos ver se ele dissemes-
mo a verdade ou émais um
membro da seita petista que acre-
dita em Papai Noel, em duendes,

no saci-pererê, na honestidade de
Delúbio Soares, na sinceridade de
José Dirceu e que Lula não
sabe e nunca soube de nada do
que ocorria debaixo do seu nariz.
Se o sr. Giaquinto ou qualquer
outro cidadão provar que algum
dia, e não só logo apósminha
entrevista ao JT em 1997, eu rece-
bi qualquer coisa do governo
FHC, seja através da administra-
ção direta ou indireta, eu pagarei
a ele, ou a qualquer um, dez
vezes o valor provado. Caso con-
trário, o sr. Giaquinto terá de
pagar o valor de cem cestas bási-
cas para o Hospital do Câncer
de São Paulo. É aceitar ou admitir
a piada demau gosto enviada a
um jornal sério como o Estadão.
PAULO DE TARSO VENCESLAU

ptvenceslau@uol.com.br

São Paulo
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Alógicado ‘ChapeleiroMaluco’

Alunos fantasmas

O governo estadual
pagará parte dos
custos do
recapeamento

MEC corrige o
rumo e aplica
melhor os recursos
de que já dispõe
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