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O Ministério Público Federal
pediu ontem à Justiça Federal
de Brasília que determine no-
vos depoimentos do ex-presi-
dentedaCaixaEconômicaFede-
ralJorgeMattosoededoisauxi-
liares do Ministério da Justiça,
DanielGoldbergeCláudioAlen-
car, no inquérito sobre a viola-
ção do sigilo do caseiro France-
nildo dos SantosCosta, oNildo.
O MPF pediu também que se
prorrogue o inquérito por 30
dias e se arquive a parte que in-
vestigaseocaseirocometeucri-
mede lavagemde dinheiro.

Promotoresquerem
ouvirMattosooutravez

Reformauniversitária, de volta

Os dois pré-candidatos do PFL
a governador no Distrito Fede-
ral, senadorPauloOctávio ede-
putadoJoséRobertoArruda,fe-
charam ontem um acordo, pelo
qualArrudaentranadisputaco-
mocandidatoaogovernoeOctá-
viocomoovicedachapa.Anego-
ciação, porém, é antiga. Come-
çou a ser costurada há três
anos, quando os líderes pefelis-
taseopresidentedopartido,se-
nador Jorge Bornhausen (SC),
forçaram um acerto entre os
dois, para evitar que um deles
saísse dopartido.

Integrantes doMovimento dos
Sem-Terra (MST) invadiram
nasegunda-feiraaFazendaFu-
maça, em Santana de Catagua-
ses, naZonadaMatamineira, e
a Fazenda Iara, em Sacramen-
to, noAlto Paranaíba. AFazen-
da Fumaça, de 1,8mil hectares,
é considera improdutiva. On-
temoMSTdeixouaSacramen-
to, que ainda não foi vistoriada
pelo Incra. EmBelo Horizonte,
integrantesdaLigadosCampo-
neses Pobres do Norte de Mi-
nas entraram em confronto
comaPolíciaMilitar.
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AcordodoPFLdefine
ArrudacandidatonoDF

Leiobriga
faculdades
adarbolsa
deaté80%

MSTinvademaisduas
fazendasemMinas

Projeto do Senado destina 15% das
vagas na área privada para pobres

TERRAS

EDUCAÇÃO

VAGAS– “Sea faculdadenão temnenhumtipodebolsa, terádecumprir”, dizPaim,autordaproposta

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

AComissãodeEducaçãodoSe-
nado aprovou ontem um proje-
to de lei que obriga as faculda-
desprivadasareservar15%das
suasvagas,emcadacurso,para
bolsasdeestudocomabatimen-
tos entre 50% e 80% no valor
das mensalidades. O projeto,
queprevê os descontos para jo-
vens de famílias com renda per
capitadeatéumsaláriomínimo
e meio, foi votado em caráter
terminativo e deverá seguir di-
retamente para a Câmara.
Um projeto pode ser votado

em caráter terminativo nas co-
missões – tanto as do Senado
quanto as da Câmara – quando
se tratadeumassunto específi-
co do colegiado. Se aprovado,
não precisa passar por votação
emplenário na Casa emque foi
votado.Apedidodosparlamen-
tares, porém, a proposta pode
seguir a tramitação normal.
Otextoaprovadoontempre-

vê que as instituições selecio-
nem,entreos jovensaprovados
em cada vestibular, aqueles
queseencaixemnoperfildescri-
topela lei.Desses, umterço–os
mais pobres – receberiam bol-

sas de 80%. Os outros dois ter-
ços teriam direito aos descon-
tos de 50%.
Umadas emendas adiciona-

dasnacomissãopermitequeas
instituições incluam, na reser-
va de 15 % das vagas, as bolsas
já concedidas em outros pro-
gramas,comoUniversidadepa-
ra Todos (ProUni) ou bolsas
próprias. “Se a faculdade não
temnenhumtipodebolsa,aí te-
rá de cumprir”, diz o senador
PauloPaim(PT-RS),oautorda
proposta.
O petista afirma que amaio-

ria das instituições hoje tem
maisde40%dasvagasociosase
podeusaressasvagaparaacon-
cessão de descontos. “É como
fazem as companhias aéreas,
que têmvagasnosvôos e fazem
promoções com preços mais
baixos para preenchê-las.”
Umadasalegaçõesdoproje-

to, aprovado por unanimidade
na comissão, é que o Plano Na-
cional de Educação estabelece
queaté2010oPaísdeveter30%
dos jovens de 18 a 24 anos no
ensinosuperior.Hoje,esseíndi-
ce não chega a 10%.
Asvagasnasinstituiçõespri-

vadas, diz Paim, podem ajudar
aaumentar onúmerode jovens

no ensino superior, já que a
maioria dos que terminam o
ensino médio são de baixa
renda e de escolas públicas.
As entidades privadas

nãoconcordamcomaavalia-
ção de Paim e prometem ir à
Justiçaparabarrarapropos-
ta. “As instituições já não se
encontram em boa situação,
pela redução no valor das
mensalidades e pela alta
inadimplência. Não é possí-
vel conceder mais bolsas”,
reagiu Antônio Carbonari
Netto,vice-presidentedaAs-
sociaçãoBrasileiradeMante-
nedoras do Ensino Superior
(ABMES).Paraele,apropos-
ta é “irresponsável”. ●

●●● A decisão sobre a reserva de
15%das vagas, commensalida-
desmais baratas, para alunos
pobres em faculdades particula-
res vai para a Câmara nomomen-
to em que o governo decide reme-
ter ao Congresso o projeto de
reforma universitária. Oumelhor:
a terceira versão de um texto du-
ramente criticado por especialis-
tas e, em especial, pelos donos
das universidades privadas, que
o consideram inconstitucional.

Essa reforma tementre asme-
tas recuperar o peso das universi-

dades federais no ensino superior
– para tanto destinou ao setor
75%dos recursos doMEC. Além
disso, propõe um regime de cotas
pelo qual 50%das vagas públi-
cas devem ser ocupadas por jo-
vens egressos tambémde esco-
las públicas, com subcotas para
negros e índios na proporção da
população local. Um terceiro item
reúnemedidas destinadas a fisca-
lizar e limitar a ação das escolas
particulares, cuja liberdade “será
exercida nos limites da função
social da educação superior”. ●
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