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O
secretário mu-
nicipal de Edu-
cação, Alexan-
dre Schneider,
pretende des-
centralizar o

planejamento das ações da re-
de pública de ensino. Quer
que as escolas se integremme-
lhor nos programas de gover-
no e tenham maior autonomia
financeira. Com isso, preten-
de evitar que projetos como o
São Paulo é uma Escola em-
perrem por falta de planeja-
mento que leve em considera-
ção as necessidades específi-
cas de cada unidade.
A falta de infra-estrutura

de algumas escolas, de pes-
soal e de transporte, entre ou-
tros problemas, dificultaram a
instalação do programa, inicia-
do no ano passado. Essas defi-
ciências serviram de pretexto
para a greve dos funcionários
da Secretaria da Educação,
terminada há dias.
O secretário também quer

fazer valer a Lei Municipal nº
13.911, sancionada em junho
de 2005, que institui o Progra-
ma de Transferência de Re-
cursos Financeiros às Associa-
ções de Pais e Mestres
(APMs). Com recursos envia-
dos diretamente para a esco-
la, problemas como um peque-
no conserto podem ser resolvi-
dos rapidamente, sem as difi-
culdades burocráticas de ho-
je.
A lei determina que verbas

sejam repassadas às APMs bi-
mestralmente, de acordo com
o tamanho e o tipo da escola.
Para as escolas municipais de
ensino fundamental e médio,
os recursos variam entre R$
7,5 mil, para unidades de até
800 alunos, e R$ 10,5 mil, para
as maiores. As escolas de edu-
cação infantil que atendem

até 400 crianças recebem R$
6,5 mil, e as que abrigam mais
de 400 crianças têm direito a
R$ 8,5 mil. Para as creches, as
verbas variam entre R$ 2,5
mil (até 200 crianças) e R$ 3
mil. As de educação especial
recebem entre R$ 7,5 mil e R$
9,5 mil.
O dinheiro deve ser empre-

gado apenas na compra dema-
terial permanente, de mate-
rial de consumo, em pequenos
serviços e produtos para ma-
nutenção e reparo, e no desen-
volvimento de atividades peda-
gógicas.
Desde que a lei entrou em

vigor, no ano passado, dois re-

passes foram realizados, em
dezembro e em fevereiro. Mui-
tas escolas, porém, não recebe-
ram as verbas de fevereiro
porque tiveram dificuldade
em prestar contas dos recur-
sos utilizados. Na quase totali-
dade desses casos, diretores
de escolas, assistentes de dire-
ção e membros das APMs não
estavam capacitados para ge-
rir verbas. E, por lei, enquanto
as contas não são apresenta-
das, a Secretaria Municipal da
Educação não pode liberar no-
vos repasses.
Há pouco mais de dez dias

à frente da Secretaria, Alexan-
dre Schneider pensa em edi-
tar uma cartilha para ensinar
aos membros das APMs as ro-
tinas de utilização de recursos
e de prestação de contas. O ob-
jetivo é superar as atuais difi-
culdades, para que os repas-

ses possam ser aumentados,
melhorando o atendimento ao
aluno.
Há instrumentos mais efica-

zes para auxiliar o secretário
a conseguir seus objetivos. O
Programa Banco na Escola –
iniciativa da Aliança Social pe-
la Educação, formada por ins-
tituições financeiras como o
ABN Amro Bank, Citibank,
Fundação Banco do Brasil,
Fundação Bank Boston e San-
tander Banespa – tem parce-
ria com a Secretaria Munici-
pal da Educação, desde 2002,
para oferecer solidariamente
o conhecimento de seus profis-
sionais sobre orçamento e ges-
tão escolar a alunos, pais, edu-
cadores e comunidade. A
Aliança conta com a parceria
do Ministério da Educação e
do Unicef.
Os funcionários das institui-

ções financeiras desenvolve-
ram tecnologias de gestão par-
ticipativa e controle social dos
recursos, capacitam mem-
bros, grupos e instituições liga-
dos à gestão escolar e estimu-
lam a participação da comuni-
dade na busca da melhoria da
qualidade do ensino. O progra-
ma de capacitação inclui des-
de aspectos conceituais do or-
çamento público até a utiliza-
ção de tecnologias para o con-
trole de gastos e prestação de
contas.
Na primeira etapa do pro-

grama, já foram oferecidas fer-
ramentas de gestão a 743 das
1,3 mil escolas da rede. Na se-
gunda etapa, cursos de capaci-
tação dos responsáveis pela
administração de recursos se-
rão realizados.
Parcerias como essa po-

dem criar as condições para a
ampliação da autonomia admi-
nistrativa e financeira das es-
colas.

A
ntiga aspiração
de movimentos
sociais e entida-
des de direitos
humanos, a
criação da De-

fensoria Pública em São Paulo,
um órgão concebido para pres-
tar serviços jurídicos a pes-
soas pobres, infelizmente está
servindo de pretexto para de-
magogia, por parte de alguns
deputados estaduais, e de rei-
vindicações absurdas, por par-
te de um grupo de advogados.
O que se pretende é criar mais
um “trem da alegria”, permi-
tindo que 175 profissionais do
direito entrem para a adminis-
tração estadual sem prestar
concurso público de provas e
títulos, infringindo com isso o
artigo 37 da Constituição Fede-
ral.
Esses 175 advogados perten-

cem à Fundação de Amparo
ao Trabalhador Preso (Fu-
nap), um órgão do segundo es-
calão da máquina estadual, e
foram contratados com base
na Consolidação das Leis do
Trabalho. Ao votar a criação
da Defensoria Pública, no final
do ano passado, a Assembléia
Legislativa aprovou uma emen-
da esdrúxula, concedendo a es-
se pessoal o direito de integrar
os quadros funcionais do novo
órgão, o que equipararia seus
salários, gratificações, aposen-
tadorias e vantagens funcio-
nais aos dos procuradores do
Estado.
A diferença é que a Procura-

doria-Geral do Estado é um ór-
gão do primeiro escalão da ad-
ministração direta e seus inte-
grantes entraram para o setor
público por meio de um dispu-
tadíssimo concurso, realizado
em três fases, compreendendo
rigorosas provas escritas e
orais em quase todas as áreas

do conhecimento jurídico.
Já os advogados da Funap,

que ganham quatro vezes me-
nos que os procuradores do Es-
tado e exercem funções bem
mais restritas, foram escolhi-
dos por meio de um processo
seletivo interno, depois de se
submeterem a uma prova sim-
ples e circunscrita apenas à
parte do direito penal relacio-
nada à questão penitenciária.
E, como em todos os setores
da administração indireta, à
qual pertence a Funap, essa se-
leção não é imune a pressões
políticas ou partidárias. Foi
por esse motivo que, ao sancio-
nar a lei que cria a Defensoria

Pública, no final de janeiro, o
então governador Geraldo Al-
ckmin vetou a emenda aprova-
da pela Assembléia Legislati-
va, sob a correta justificativa
de que ela é flagrantemente in-
constitucional.
Desde então, os advogados

da Funap vêm pressionando
parlamentares de vários parti-
dos para tentar derrubar o ve-
to de Alckmin. Um dos deputa-
dos que os apóia é o petista
Ênio Tatto. “O PT apóia a in-
corporação dos advogados da
Funap à carreira jurídica (na
Defensoria Pública). Eles são
profissionais gabaritados que
vêm desempenhando bons ser-
viços”, diz Tatto, relegando pa-
ra segundo plano a falta de ba-
se jurídica da pretensão des-
ses profissionais do direito.
Embora existam 200 vetos
aguardando há meses para se-

rem votados, os advogados
da Funap, com apoio da opo-
sição ao Palácio dos Bandei-
rantes, articulam junto ao
Colégio de Líderes da As-
sembléia uma forma de colo-
car seu “trem da alegria” na
pauta dos próximos dias.
Se o veto de Alckmin for

derrubado, o problema não
será apenas a desmoraliza-
ção da Defensoria Pública,
que se encontra em fase de
instalação. A entrada em vi-
gor da tal emenda abrirá ca-
minho para que outros pro-
fissionais de direito, contra-
tados a título precário pelas
diferentes Secretarias esta-
duais, possam pleitear os
mesmos benefícios e vanta-
gens dos advogados da Fu-
nap, recorrendo ao surrado
pretexto de que já prestam
“bons serviços à população
carente”. É esse o caso dos
advogados que atuam como
“orientadores” na Secreta-
ria do Trabalho, ganhando
três vezes menos do que os
procuradores do Estado.
Nos meios jurídicos, o

projeto da Defensoria Públi-
ca de São Paulo é considera-
do um dos melhores do
País. Entre outros motivos,
porque permite aos inte-
grantes da Procuradoria do
Estado incorporar-se ao no-
vo órgão e cria núcleos espe-
cializados em questões cí-
veis, penais, urbanísticas,
fundiárias, de direitos difu-
sos e de direitos da criança
e gênero. É lamentável que
uma iniciativa tão importan-
te como essa seja ameaçada
por uma pretensão imoral e
ilegal de quem, seguindo os
velhos usos e costumes da
vida política, deseja entrar
sem concurso para os qua-
dros de carreira do Estado.
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C
oincidindo com a primeira visi-
ta aosEstadosUnidos do presi-
dente da China, Hu Jintao, que
já chegou acenando aos ameri-
canoscomoportunidadesdene-
gócios biliardários, a Organiza-

ção Mundial do Comércio (OMC) deu início a
uma abrangente avaliação da política comer-
cial chinesa – a dimensão do sistema mundial
de intercâmbio que mais inquieta as econo-
mias do Primeiro Mundo. Não é para menos.
As exportações representam 40% do PIB chi-
nês – o qual se multiplicou por 9 desde 1978,
quando Pequim iniciou a sua guinada de pro-
porções históricas para a economia demerca-
do. Entre 2001 e 2005, as vendas externas do
país cresceram algo como 137%, chegando a
US$ 2,6 trilhões. Já as importações aumenta-
ram28%, paraUS$ 2,2 trilhões.
Nesse ritmo, em 2010 a China ultrapassará

os Estados Unidos e a Alemanha para liderar
asexportaçõesmundiais.Aascensãoeconômi-
ca chinesa, capaz de abalar a hegemonia do
Ocidente mais o Japão na nova ordem global,
é uma das questões centrais da atualidade.
Não é exageroprever que, nas próximas déca-
das, talvez só a crise ambiental rivalize comos

efeitos da revolução econômica em curso na
China em matéria de impacto e alcance mun-
diais. (Sem falarque, ao reproduzir acelerada-
mente os padrões ocidentais de exploração
dos recursos naturais e consumodederivados
de petróleo, o país tenderá a se tornar um dos
maiores poluidores do planeta.)
Um oceano de paradoxos, a China é uma

ditadura comunista que se abriu ao
capitalismo – e ao capital externo –
com a gana dos recém-convertidos.
São 280 mil as empresas estrangei-
ras no país, desde megamultinacio-
nais até companhias de menor por-
te financiadaspeladiásporachinesa
–e700 laboratóriosdamaisalta tec-
nologia.
As mesmas corporações que co-

bram dos países emergentes refor-
mas que as protejam de surtos estatistas e
lhes assegurem o retorno seguro e a repatria-
ção dos capitais investidos lançam-se à China
com um entusiasmo assombroso, quando se
leva em conta, como escreveu dias atrás o de-
putado Delfim Netto, que o país “não conhece
um Judiciário independente, a propriedade
privada é mal definida, o sistema bancário é

estatal eprecário, a lei depatentesé suficiente-
mente frouxa”.
Na grande maioria dos setores do sistema

produtivo chinês, em regime de capitalismo
selvagem, as condiçõesde trabalho e paganão
diferemsubstancialmente daquelas queMarx
e Engels – e Charles Dickens – retrataram
com tintas implacáveis na Inglaterra de sécu-

lo e meio atrás. É, sabidamente, o
que confere absoluta superioridade
aos bens de consumo de massa ma-
de inChinanacompetiçãopelosmer-
cados internacionais e o que atrai
empresas do mundo inteiro que em
nenhum outro lugar poderiam pro-
duzirmais barato. No entanto, mes-
moemmeio à selvageria capitalista,
a renda por habitante no país quase
decuplicou desde que Deng Xiao-

ping lançou a palavra de ordem “enriquecer é
glorioso”, há três décadas.
Entre 1990 e 2003, a proporção de pobres –

comrenda familiar inferior aUS$ 1porpessoa
– despencou de 73% para 32% da população.
Não hámemória demetamorfose semelhante
no mundo, considerando os siderais números
absolutos envolvidos.

Ainda assim, o contingente abaixo da linha
da pobreza soma 200 milhões – e todos os
anos, segundo relatório oficial encaminhado à
Organização Mundial do Comércio, a China
precisa criar 24 milhões de empregos urba-
nos.A liderança chinesaprecisa fazermalaba-
rismos para controlar as tensões sociais inter-
nas, agravadas pela explosivadesigualdade de
renda entre cidade e campo, com uma profu-
são de novos postos de trabalho e, ao mesmo
tempo, abrir o mercado para a produção es-
trangeira.
O déficit comercial dos Estados Unidos

com a China alcança US$ 202 bilhões – e as
queixas americanas contra o protecionismo
chinês e a recusa de Pequim de valorizar o
yuan estão na ordem do dia. Por isso, o presi-
dente Hu Jintao não perdeu tempo ao desem-
barcar na América. Antes até de se encontrar
comopresidenteBush,naquinta-feira, ele cor-
tejou colossos empresariais como a Boeing,
confirmando a compra de 80 jatos comerciais
no valor deUS$ 5, 2 bilhões e lembrando que o
seu país precisará adquirir mais 2 mil apare-
lhos ao longo dos próximos 15 anos. E tomou
champanhe Dom Perignon com o homem
mais rico domundo, Bill Gates, daMicrosoft.
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Poderecorrupção
Fazendo uma releitura do pensa-
mento político de UlyssesGuima-
rães, um dosmais importantes e
injustiçados líderes da luta pela
democratização doBrasil durante
a ditaduramilitar, despertou-me a
atenção uma das frases do “paladi-
no das diretas já”, que retrata per-
feitamente osmotivos que gera-
ramomar de lama emque se
transformou o governo petista do
presidente Lula: “O poder não cor-
rompe o homem, o homem é que
corrompe o poder.” Estava certo
Ulysses, pois, como fica cada vez
mais claro, asmaracutaias do PT
no âmbito do governo federal,
após eleger Lula, nadamais foram
que adaptações das estratégias
antiéticas e/ou ilegais largamente
utilizadas por petistas eleitos para
algumas dasmais importantes

prefeituras paulistas, comoRibei-
rão Preto, Campinas, Santo
André, São José dos Campos, etc.
JÚLIO FERREIRA

julioferreira@superig.com.br

Recife

Opetróleoénosso!
Monteiro Lobato, nosso grande
escritor, foi um visionário patriota
que em 1932, à frente de sua Com-
panhia Petróleos doBrasil, deu
umgrito de alerta para que o País
se lançasse embusca do “ouro
negro”. Deu a vida, suas econo-
mias e seu ânimo emnome de seu
sonho de encontrar petróleo.Mor-
reu pobre, sem ter reconhecida
sua corageme bravura. Nomo-
mento emque oBrasil comemora
a sonhada auto-suficiência na
prospecção, no refino e auto-abas-

tecimento de petróleo, coma inau-
guração da PlataformaP-50 no
litoral fluminense, nadamais justo
do que homenagear o grande bra-
sileiro dando seu nome à platafor-
ma.Petroleum quod serum tamen
(petróleo ainda que tarde).
J. S. DECOL

decoljs@globo.com

São Paulo

AserviçodoBrasil
Acredito que o leitor sr. JoãoNil-
sonDias, que teve o privilégio de
ver publicada sua opinião (‘Esta-
dão’ tendencioso, 20/4), deveria
ser informado de que “nosso”Es-
tadão conquistou seu reconheci-
mento e sua credibilidade, nacio-
nal e internacional, por seusmais
de cemanos a serviço de nosso
Brasil, de nossa Pátria, e não para

agradar aos que estão exercendo o
poder de plantão. Acredito, por ser
leitor do “nosso”Estadão fazmais
de 40 anos, que sua redação e
seus jornalistas não podem “agra-
dar a gregos e troianos”, uma vez
que, sendo a principal “trincheira”
dos cidadãos conscientes do País,
seus artigos ematérias devem
sempre ser pautados pelos funda-
mentos da ética, transparência,
seriedade, investigação dos fatos
e, principalmente, pela liberdade
de opinião. E, por agir assim, com
certeza não pode agradar a todos.
Mas nosmantémbem informados.
JORGE LUIS DOS SANTOS B., membro

do Grupo de Excelência “Administração

Pública” (Geap), do Conselho Regional

de Administração de São Paulo (CRA-SP)

jlsantos@northpoint.com.br

São Paulo
●

Apesar de não ter procuração
para defender o Estadão, não pos-
so concordar coma carta do
leitor sr. JoãoNilson Dias. O seu
ponto de vista deve, semdúvida,
ser respeitado,mas não acatado
por uma grandemaioria que pen-
sa de forma diferente. Até agora,
pelo que se tem visto em todos os
escândalos ocorridos neste gover-
no, não houve denuncismopor
parte doEstadão, mas sim “esca-
pismo” de umpresidente que
nunca sabe nem vê nada e foi traí-
do não se sabe por quem. Permito-
me lembrar um velho ditado
popular que omais altomandatá-
rio daNação e aqueles que o
defendema ferro e fogo não deve-
riam esquecer: "Dize-me com
que andas e te direi quem és.”
JOSÉ FELIPE DONNANGELO

felipiva@uol.com.br

São Paulo

Umverdadeirolíder
Às vezes as pessoas se pergun-
tamo que precisam para ser um
líder servidor. Um líder que ao
servir a seus liderados os transfor-
me em líderes também. E buscam
modelos fora doPaís. Não é
preciso. Ao vermos o resultado do
trabalho de Telê Santana em
pessoas comoRaí, Leonardo e
Cafu, em suas respectivas funda-
ções, entendemos perfeitamente
a lição domestre Telê. Um verda-
deiro líder. Sentiremos saudades
de sua presença e nos aliviaremos
com sua inspiração para sermos
pessoas cada vezmelhores.
SILVIO CELESTINO, coach de executivos

silvio.celestino@enlevo.com.br

São Paulo

Novotremdaalegriaàvista
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Autonomiaàsescolas

A criação de um
órgão importante
serve de estação
de embarque

Escolas municipais
podem ganhar
maior capacidade
de gerir recursos
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