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Com os resultados da CPI
dos Correios e a denúncia ofe-
recida pelo Ministério Públi-
co, fica ainda mais difícil para
o PT sustentar o discurso de
que nada ocorreu, que toda a
corrupção sistêmica por ele
introduzida é um caso banal
de caixa 2. Os termos do Mi-
nistério Público foram con-
tundentes por tratar de “orga-
nização criminosa” a “equi-
pe” instalada no governo fede-
ral, com suas ramificações
partidárias na Câmara dos
Deputados. O País teria sido
tomado de assalto por uma
quadrilha que usou e abusou
da corrupção, tentando escu-
dar-se numa pretensa defesa
da “mudança social”, que se-
ria empreendida por um par-
tido comprometido com a éti-
ca na política.
Desde o estouro do escân-

dalo da corrupção, os próce-
res petistas e governamen-
tais se têm esmerado na utili-
zação de um discurso de tipo
ideológico, ancorado na dis-
tinção entre esquerda e direi-
ta, como se tudo o que estives-
se acontecendo fossemero re-
sultado das “elites”, que esta-
riam resistindo às grandes
transformações em curso.
Deixavam esses líderes parti-
dários de lado que uma ala éti-
ca petista já tinha abandona-
do o partido e fundado outro.
Só esse fato já mostraria a
inação do argumento, pois “à

direita” ou “à esquerda” vozes
exigiam a apuração dos fatos e
a punição dos culpados, cientes
de que para além das divergên-
cias partidárias o que contava –
e conta – é a moralidade da vi-
da pública. Sem esta as institui-
ções representativas se enfra-
quecem e a democracia está
em perigo.
Não obstante a sucessão de

provas, mostrando o enraiza-
mento da corrupção em todo o
aparelho do Estado graças ao
seu aparelhamento partidário,
os líderes partidários optaram
pela esquizofrenia. O dito “nú-
cleo duro” do partido foi desa-
parecendo, entrando em seu lu-
gar outra equipe, que não tem
como presidente amesma afini-
dade que tinha a anterior. Na
área econômica, entrou um se-
gundo time que provavelmente
não terá condições de enfren-
tar uma forte crise internacio-
nal, caso sobrevenha. Na área
política, a radicalização em ter-
mos de discurso político mos-
tra que o PT e o governo nada
aprenderam com sua experiên-
cia, pois continuam encobrindo
a corrupção, mostrando-se in-
capazes de fazer a menor revi-
são doutrinária.
Os novos dirigentes governa-

mentais e partidários vivem
nas nuvens das palavras, enre-
dando-se nestas e tropeçando
em suas iniciativas. Não há dia
que passe sem que os atuais di-
rigentes falem da ausência de
corrupção, do comprometimen-
to do partido com a ética e da
pureza de suas intenções con-
tra os que querem impedir a
continuação das grandes “mu-
danças” introduzidas pelo atual
governo. É como se o mundo
real não os afetasse, pois, no
seu mundo, tudo é claro: os
agentes da mudança travam
uma brava luta contra os “con-
servadores” que querem impe-
dir que o País siga o seu curso
inovador! A realidade, no entan-
to, é tenaz. O resultado da CPI
dos Correios é contundente: o
mensalão existiu. A denúncia
doMinistério Público é claríssi-
ma: o mensalão existiu e foi ins-
tituído e estruturado por uma
“organização criminosa”.
Os dirigentes partidários,

quando, nas beiradas de suas fa-
las, ousam reconhecer o que fi-
zeram, falam de “erros” e “des-
vios” eventualmente cometi-
dos. A CPI e o Ministério Públi-
co falam de “crimes” e de “cor-
rupção ativa e passiva”, além
de “formação de quadrilha”.
Dois mundos se confrontam: o
do partido que se refugia em
suas concepções históricas, ao
arrepio de qualquer confronto
com realidade, situando-se no
“caminho do socialismo”, com
um olho nas palavras de ordem
e outro em Chávez e Cuba; e o
das instituições que teimam em
se consolidar, apesar das tenta-
tivas empreendidas de seu en-
fraquecimento. O estrabismo
do primeiro desses mundos faz

com que o partido ande baten-
do a cabeça, enquanto a dire-
ção do segundo se encaminha
para a consolidação das institui-
ções democráticas.
Está-se criando uma situa-

ção emque se afirma umadisso-
ciação entre petismo e morali-
dade. Se o cidadão tiver convic-
ções morais, não será petista.
Se for petista, abandonará es-
sas convicções morais, se as ti-
ver. Não se trata de uma ques-
tão política nem ideológica, mas
simplesmente de decência. Se
uma determinada pessoa qui-
ser guardar a sua opção políti-
ca, poderámigrar para o PSOL,
cujos parlamentares têm sido
impecáveis do ponto de vista da
moralidade pública. Ou para o
PPS, cujos parlamentares e diri-
gentes têm mostrado uma con-
duta exemplar. Ou fazer o mes-
momovimento rumo ao PDT. O
próprio presidente da CPI, do
PT, foi tratado com palavras de
baixo calão por um companhei-
ro que traduziu, adequadamen-
te, o sentimento partidário.
Enquanto isso, com habilida-

de, o presidente Lula continua
navegando em outro mundo, o

de seu carisma e o de seu pre-
tenso afastamento da corrup-
ção do seu governo, que, logo, é
sua. Sua alternativa reside no
populismo econômico e político.
O primeiro se está acentuando
com o aumento dos gastos cor-
rentes do Estado, os programas
assistencialistas, o atendimento
a determinados setores e o au-
mento do salário mínimo para
além do proposto pelo Ministé-
rio da Fazenda. O segundo se
faz presente em sua relação ca-
da vez mais direta com as mas-
sas e no uso abusivo de uma lin-
guagem “quase lógica”, ilógica
para os letrados, porém “lógi-
ca” para os iletrados que for-
mam suamaior base de apoio.
Se os eleitores deste país op-

tarem novamente por Lula, es-
tarão dando um salto no escu-
ro. Terão admitido a corrupção
como algo normal, não conde-
nável, e erigido uma organiza-
ção criminosa em representan-
te damoralidade. Terão escolhi-
do o caminho da imoralidade,
abrindo, assim, espaço para
que esses atos se repitam.
Sempre se poderá dizer que

os “culpados” foram de certa
maneira punidos, pois foram
obrigados a deixar o governo.
Ficará, no entanto, o sabor
amargo de que, para a “organi-
zação”, o crime compensa.●
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Recentemente o Ministério da
Educação (MEC) divulgou os re-
sultados do Cadastro do Ensino
Básico referente ao ano de 2005.
Comgrande estardalhaço, anun-
ciou que se haviam registrado
apenas 43,4 milhões de alunos,
13milhões amenosdo que oCen-
so Escolar domesmo ano. Os ór-
gãos de imprensa foram unísso-
nos na interpretação de que es-
sa diferença corresponderia ba-
sicamente a “alunos fantasmas”
registrados no Censo Escolar.
Falou-se abertamente em frau-
de no censo motivada pela ga-
nância de prefeitos e governado-
res por mais recursos para a
educação distribuídos peloMEC
segundo o número de alunos em
suas escolas. Não assisti à coleti-
va do sr. ministro, mas a unani-
midade na imprensa me faz su-
por que ele próprio induziu a es-
sas ilações. Essa interpretação é
equivocada e, se há erros de pro-
porções oceânicas como essas
entre as duas fontes de dados,
eles devem estar no novo cadas-
tro, e não no Censo Escolar.
Os dados do Censo Escolar

que assinalam a cifra de 56 mi-
lhões de alunos provêmde decla-

rações das escolas consolidadas
pelos Estados e municípios e
agregadas pelo Inep, órgão do
MEC. Por outro lado, o Instituto
Brasileiro deGeografia e Estatís-
tica (IBGE) realiza os Censos de
População a cada dez anos e,
anualmente, a Pesquisa Nacio-
nal por Amostragem de Domicí-
lios (Pnad). Em ambos os casos
as unidades básicas onde se ob-
têm as informações são as famí-
lias. Combase nesses instrumen-
tos o IBGE calcula a população
segundo faixas de idade e esti-
ma anualmente a taxa de escola-
rização das crianças e jovens no
nosso país. Assim, são essas in-
formações que nos permitemas-
segurar, por exemplo, que hoje
mais de 97% das crianças de 7 a
14 anos de idade estão na escola.
Portanto, segundo os dados do
IBGE é também possível esti-
mar, com uma margem peque-
nade erro, o número total de alu-
nos que estão freqüentando a es-
cola nos diversos níveis de ensi-
no. Posso assegurar, porque me
preocupei enquanto ministro de
averiguá-lo, que as cifras globais
que se extraíamdos dados do IB-
GE – com origem na declaração
das famílias – e os dados do Cen-
so Escolar – com origem na de-
claração das escolas – eram to-
talmente compatíveis, o que na
época me deu segurança sobre
as cifras globais com que traba-
lhávamos no MEC a partir de
nossas próprias fontes.
Obviamente, uma coerência

global não significa que, no nível

de cada Estado e cada municí-
pio, não possam ocorrer erros
ou fraudes que levem à existên-
cia de “alunos fantasmas”. Essa
preocupação foi especialmente
importante no Censo Escolar
do ano de 1997, pois com base
nele passaríamos a distribuir a
partir do ano seguinte todos os
recursos do FundodeDesenvol-
vimento do Ensino Fundamen-
tal e Valorização do Magistério
(Fundef) e que correspondem a
15% de toda a arrecadação de
Estados e municípios. Naquela
oportunidade contratamos
uma auditoria no Censo Esco-
lar, realizada pela Fundação
Instituto dePesquisasEconômi-
cas (Fipe), órgão ligado à Uni-
versidade de São Paulo (USP).
A auditoria constatou indícios
de erros ou fraudes em alguns
municípios de alguns Estados e
foram realizadas pesquisas de
campopara auditar os dados in-
formados. Foram comprovadas
irregularidades emalgumas de-
zenas de municípios, o que nos
levou a reduzir em pouco me-
nos de 200 mil o número total
de alunos em relação à informa-
ção originalmente prestada.
A partir daí, passamos a co-

tejar anualmente as informa-
ções prestadas por cadamunicí-
pio com os seus respectivos da-
dos populacionais segundo fai-
xas de idade estimados pelo IB-
GE. Com base nessas análises,
pequenos ajustes eram feitos a
cada ano, a partir de indícios
claros de erros em algumas in-
formações. Alémdisso, todos os
anos, no final de agosto, o MEC
publica uma versão preliminar
do Censo Escolar e dá um pra-
zo para reclamações de Esta-
dos e municípios. Dado que as
verbas do Fundef se distribuem
de acordo como número de alu-
nos nas redes estaduais emuni-
cipais, há uma vigilância estrei-
ta entre eles e casos de erros ou
fraudes podem ser facilmente
detectados e contestados pelos
Estados oumunicípios que se
sentirem prejudicados.
Nãome consta que algu-
mamudançametodológi-
ca tenha sido introduzi-
da no Censo Escolar de
2005 em relação às práticas vi-
gentes até 2002.
Por outro lado, o MEC reali-

zou em 2005, pela primeira vez
em sua história, o Cadastro do
Ensino Básico, no qual as esco-
lasdevemproporcionar informa-
ções detalhadas sobre cada alu-
no para criar um sistema nacio-
nal de controle da freqüência es-
colar. Esse novo sistema não
tem nem a tradição nem a obri-
gatoriedade legal que o Censo
Escolar possui. Ora, conhecen-
do a precariedade das redes de
muitos municípios neste nosso
país com tantas disparidades re-
gionais, seria capaz de prever
uma enorme dificuldade em
atender numa primeira ocasião
a esse novo e complexo pedido
do MEC. Não me consta tam-
bémqueosdadosdocadastro te-

nhamsido cotejados comos da
população por faixa etária em
cada município brasileiro, ou
que tenham sido objeto de
umaauditoriaexterna indepen-
dente, como ocorreu no caso
doCenso Escolar. Seguramen-
teessesdadosglobais docadas-
tro agoradivulgados sãomuito
inferioresàs estimativasde alu-
nos feitas com base nos dados
do IBGE obtidos a partir de in-
formações domiciliares.
Por todas essas razões, o

erro deve estarmais numa su-
bestimação do número de alu-
nos no cadastro do que num
exagero no Censo Escolar.
“Inventar” 13 milhões de alu-
nos, ou seja, 30% a mais do
que o que seria a realidade, é
simplesmente impossível
sem que isso fosse detectável
no próprio Censo Escolar. Pa-
ra alcançar tais proporções
deveria ter havido uma verda-
deira conspiração envolven-
do os grandes Estados e os
grandes municípios, pois os
pequenos não teriam sequer
volume de população para fa-
zê-lo. É uma simples questão
de lógica e bom senso.●
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Omitodos
‘alunos fantasmas’

MárcioThomazBastos,ministro daJustiça

Itamar,denovo...
Bemque Collor dizia: “Esse cara
vai me ferrar.” Não acreditamos,
bancamos sua Vice-Presidência,
Collor não negociou com oCon-
gresso e deu no que deu: Collor
fora e Itamar presidente, à custa
dos votos do outro. Agora lá vem
ele de novo, sorrateiro, cara de
bom-moço, prestar-se a servir a
Lula, sob as ordens de Zé Dirceu.
Só bobo não percebe amanobra.
Divide-se o PMDB, Itamar ganha
a convenção, perde no primeiro
turno e tome apoio ao Lula no se-
gundo turno, tudo namaior cara-
dura. Haja... para ver tanta falca-
trua e não podermostrar a todos
os brasileiros para onde caminha
o Brasil. Aos homens de bem e de
voz deste país cabe amissão de
mostrar a verdadeira face de Ita-
mar, Lula, Quércia e Berzoini sob

a batuta de Zé Dirceu. Senão...
LUIZ ANTONIO FESCINA

terrasfescina@terra.com.br

Botucatu

Ditador
“Agora chega”, disse o novo
ditador do Brasil, editandoMP,
contrariado pelo Congresso.
FERNANDO BRISOLLA DE OLIVEIRA

fernandobrisolla@gmail.com

Ribeirão Preto

Confiança
Oministro Thomaz Bastos diz
sentir-se seguro no cargo e ter
certeza de contar com a confiança
de Lula. Convenhamos que ter
a confiança de Lula, hoje em dia,
não é lá essas coisas.
GERALDO ALAÉCIO GALO

ggalo10@terra.com.br

Guarulhos

Receitadebolo
O líder do governo no Senado,
AloizioMercadante, sentenciou:
“O PT é um pouco comomassa de
bolo. Quantomais bate, mais cres-
ce.” Deve ter-se confundido, por
certo se trata daquelamassa que
se usa em tortas e empadinhas,
conhecida comomassa podre.
PEDRO TADDEI NETO

ptaddei@ptaddei.arq.br

São Paulo

NovoPT
Será essa a tal da “refundação do
partido” a que Tarso Genro,
quando estourou o escândalo do
mensalão, se referia, com relação

ao PT, que passa de sigla à condi-
ção de quadrilha?
WILSON LANGEANI FILHO

wlangeani@hotmail.com

São Paulo

Indenização
Entre estarrecida e desolada, li
sobre a indenização de R$ 100mil
que o sr. José Genoino receberá
por ordem da comissão de anistia
doMinistério da Justiça, porque
foi vítima de tortura no regimemili-
tar. E osmilhares de torturados
diariamente pelas filas do INSS,
pelos seqüestros, pela falta de se-
gurança, de emprego, de escola,
de atendimentomédico, de digni-
dade a que são submetidos osmi-
seráveis, pela falta de vergonha do
governo diante de tudo isso? Acho
que devemos todos protocolar pe-

didos de indenização, motivo não
falta: deixamos de exercer nossas
atividades econômicas por motivo
político, ou seja, o Brasil travou
pela incompetência do governo.
MARIA TERESA RAMOS DUTRA

matiesa@terra.com.br

São Paulo

Empregos
Presidente Lula, espero que das
estatísticas sobre geração de
empregos com carteira assinada
sejam descontadas as quase 3mil
baixas decorrentes do enxugamen-
to do pessoal da Varig, empresa
notoriamente tida como símbolo
nacional, à qual o senhor nega
auxílio para a sua recuperação.
RONALDO PETER KONEN

mdpkonen@estadao.com.br

São Paulo

●

Desaprovo qualquer ajuda finan-
ceira à Varig, mas sou favorável
a empréstimos, se houver planeja-
mento e controle de sua execução
objetivando a recuperação.
Não tem sentido o governo virar
as costas a um ícone brasileiro,
como é a Varig, enquanto, empas-
sado recente, durante o turismo
presidencial internacional, per-
doou dívidas e também, a fundo
perdido, tem ao longo de três
anos, incondicionalmente, apoia-
do os guerrilheiros rurais doMST
combilhões e bilhões de reais.
HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

Fatalidade
Com imensa tristeza escrevo para

DenisLerrerRosenfieldPauloRenatoSouza
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Afirma-se uma
dissociação
entre petismo e
moralidade

Se há erros, devem
estar no novo
cadastro, e não no
Censo Escolar
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