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O
melhor que o
governo pode-
rá fazer em re-
lação à refor-
ma tributária,
neste momen-

to, será deixar o assunto para
uma discussão mais séria e
mais conseqüente, sem tentar
a aprovação do projeto em tra-
mitação no Congresso. O pro-
jeto é ruim, ficará pior com a
nova mudança prometida pelo
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva e os poucos benefícios
que dele poderiam resultar
são custosos. Tentando garan-
tir a aprovação, o presidente
prometeu aos prefeitos apoiar
sua reivindicação de uma fatia
maior dos impostos federais.
Considerada isoladamente,

essa alteração já é criticável,
porque implica maior transfe-
rência de recursos federais pa-
ra os municípios, sem que os
encargos da União sejam redu-
zidos. O resultado será uma
piora do quadro fiscal. Mas a
promessa ainda torna mais
evidente outro problema, pa-
ra o qual se chama a atenção
numa nota divulgada pela Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI): a discussão está
desfocada.
As negociações políticas so-

bre a reforma afastaram-se,
há muito tempo, do que deve-
ria ser o ponto essencial. É
preciso montar um sistema
funcional, que seja eficiente
para o governo e ao mesmo
tempo funcional para o siste-
ma produtivo. A atual tributa-
ção onera excessivamente o
sistema produtivo, dificulta o
investimento e deixa a empre-
sa brasileira em enorme des-
vantagem diante dos competi-
dores internacionais. O siste-
ma tributário brasileiro pode
ter servido noutros tempos,

apesar de defeituoso, mas é
um trambolho para uma eco-
nomia que tem de se integrar
no mercado global.
A parte da reforma já apro-

vada é modestíssima. Da par-
te que falta, o principal é unifi-
car a legislação do Imposto so-
bre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), o mais
importante tributo estadual.
Essa mudança deveria simpli-
ficar o sistema e impedir a
guerra fiscal entre Estados.
Mas o resultadomais prová-

vel, segundo a análise da Con-
federação Nacional da Indús-
tria, será bem diferente. A no-
ta destaca três problemas:

1) a carga tributária deverá
aumentar. Será esse o resulta-
do mais provável da unifica-
ção das alíquotas e dos ajustes
que serão permitidos para um
número limitado de itens.
Além disso, a nova forma de
recolhimento do ICMS deverá
agravar o problema de acúmu-
lo de créditos fiscais. Como é
difícil a cobrança dos créditos,
a carga tributária suportada
por muitas empresas, na práti-
ca, é maior do que seria se o
sistema funcionasse adequada-
mente. Essa distorção poderá
agravar-se com a mudança;
2) o recolhimento antecipa-

do elevará os custos financei-
ros das empresas;
3) o novo sistema será mais

complicado e envolverá maior
burocracia. Portanto, redun-
dará emmaior gasto de tempo
e de recursos.

Técnicos de entidades da in-
dústria e especialistas em as-
suntos tributários já aponta-
ram esses defeitos do projeto
muitas vezes. Mas a discussão
não progrediu e suas observa-
ções não produziram conse-
qüências. O assunto ficou pra-
ticamente esquecido, por mui-
to tempo, no Congresso e no
Executivo. Mas o ministro da
Fazenda, Guido Mantega,
anunciou há poucos dias que a
conclusão da reforma tributá-
ria será prioridade do governo
neste ano.
A primeira conseqüência

dessa decisão surgiu no encon-
tro recente do presidente Lula
com representantes dos prefei-
tos. Eles pretendem que a par-
ticipação dos municípios na re-
ceita do Imposto de Renda e
do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados passe de 22,5%
para 23,5%. O presidente pro-
meteu apoiar essa pretensão,
se eles pressionarem os con-
gressistas para que aprovem
o projeto da reforma rapida-
mente. Para satisfazer os pre-
feitos, será preciso mexer no
texto em discussão no Con-
gresso.
Do ponto de vista fiscal, é

uma promessa irresponsável,
que resultará em maiores gas-
tos e em maior sangria do Te-
souro Nacional. Mas, além dis-
so, não vale a pena a aprova-
ção do projeto, pelo conjunto
de suas características.
É indispensável, para uma

boa reforma, rediscutir a re-
partição da receita pública en-
tre União, Estados e municí-
pios. É fundamental, também,
rever os mecanismos de tran-
sações interestaduais. Mas es-
se é um debate politicamente
complexo, do qual fugiu o go-
verno petista. O resto é conse-
qüência.

O
estudo compa-
rativo sobre a
qualidade do en-
sino e as neces-
sidades globais,
lançado pela

Unesco em Nova York, deve
servir de alerta para nossas au-
toridades educacionais. Dos
142 países avaliados pelo estu-
do, o Brasil está entre os que
apresentam os piores resulta-
dos. Em matéria de reprova-
ção nas quatro primeiras sé-
ries do ensino fundamental, o
País está ao lado de Moçambi-
que, na África, e atrás da Vene-
zuela e do Paraguai, na Améri-
ca Latina.
Até o Haiti, a mais atrasada

nação das Américas, apresen-
ta índices melhores que os nos-
sos. Para se ter idéia da gravi-
dade do problema, a taxa de re-
petência do País seria ainda
maior caso algumas redes pú-
blicas, como as de São Paulo e
Minas, não adotassem o siste-
ma de progressão continuada,
em que os alunos só são repro-
vados ao final de cada ciclo.
“Imagina o tanto de dinhei-

ro que o país joga fora por cau-
sa da repetência”, afirma o as-
sessor da Unesco para assun-
tos educacionais, Célio Cunha.
“A reprovação reduz as chan-
ces de que um aluno vá comple-
tar sua educação”, conclui o le-
vantamento por ele coordena-
do.
O estudo foi realizado pela

Unesco para avaliar os esfor-
ços que esses países têm em-
preendido para atingir as cha-
madas “metas do milênio”.
Uma dessas metas é a univer-
salização do ensino fundamen-
tal. Como 97% das crianças en-
tre 7 e 14 anos já se encontram
matriculadas nas escolas, o
Brasil não terá dificuldade pa-
ra atingi-la.

O problema está na péssi-
ma qualidade da educação ofe-
recida e a dúvida é se o País
conseguirá enfrentar esse de-
safio com sucesso, até 2015, in-
vestindo na contratação de
mais professores e, principal-
mente, na qualificação do cor-
po docente. Além de ganhar
mal, os professores “não estão
preparados para ensinar alu-
nos com dificuldades socioeco-
nômicas”, afirma Cunha.
Dos 806 mil professores

que atuam na rede escolar,
92% cursaram apenas o magis-
tério, a qualificaçãomínima pa-
ra lecionar no ensino primário.
O ideal, segundo a Unesco, se-

ria que eles tivessem o curso
médio completo. Para efeitos
comparativos, 67% dos docen-
tes dessas séries, na Argenti-
na, têm diploma superior. No
Chile, são 92%. A pesquisa re-
vela que, enquanto o preparo
dos professores do ensino fun-
damental melhora em todo o
mundo, o Brasil não está fazen-
do o esforço necessário para
melhorar a qualificação de
seus docentes.
“O problema não será for-

mar esses professores. A ques-
tão é como formar”, afirma
Cunha, após lembrar a falta de
interesse pela carreira docen-
te. “Com os salários baixos,
muitos se formam em licencia-
tura e vão para outras profis-
sões”, conclui. Segundo o le-
vantamento, em 2015 o Brasil
terá 14,3 milhões de alunos no
ensino fundamental – atual-

mente, são 13,6 milhões. Pa-
ra dar conta dessa expan-
são do número de matrícu-
las, a Unesco estima a neces-
sidade de contratação de
mais 396 mil professores.
Se os salários são baixos, co-
mo atrair docentes com um
mínimo de competência?
O estudo da Unesco não

traz surpresas. Ao divulgar
a Síntese dos Indicadores
Sociais, há duas semanas, o
IBGE já havia revelado o
atraso na trajetória escolar
de grande parte das crian-
ças e adolescentes brasilei-
ros, mostrando que o tempo
médio para a conclusão dos
oito anos do ensino funda-
mental é de quase dez anos.
Mesmo assim, o estudo da
Unesco é importante, por
mostrar ao governo a impor-
tância de se dar prioridade
ao ensino básico.
Em três anos e quatro

meses de gestão, o presiden-
te Lula teve três ministros
da Educação. Deles, só o
atual deu total prioridade
ao ensino fundamental e mé-
dio, esforçando-se para per-
suadir o Congresso a apro-
var um fundo que modifica
para melhor os mecanismos
de financiamento da rede
pública. Contudo, em vez de
concentrar sua atenção na
implementação desse fun-
do, que acaba de ser aprova-
do pelo Senado, a área políti-
ca do Planalto voltou a enfa-
tizar o mirabolante projeto
de reforma universitária
concebido em 2004 , que es-
tava engavetado. Por causa
da falta de foco das autorida-
des educacionais, o Brasil
continua perdendo um tem-
po precioso para superar o
desafio da revolução qualita-
tiva do sistema de ensino.
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I
niciado ontem, o 13º Encontro Nacio-
nal do PT, o primeiro da era pós-men-
salônica, está fadadoa transcorrer sob
o signo da repetição – e o quemais nele
se repetirá será a farsa que a sigla e o
seu líder máximo construíram para se

desenroscar dos seus clamorosos atentados à
ética. O “sentimento amplamente majoritá-
rio”naagremiação, dizoseupresidenteRicar-
do Berzoini, é o de mais uma vez varrer para
debaixo do tapete a traição perpetrada pelo
sistemapetista depoder contra osvaloresque
atraíramparaopartidoumaparcelaexpressi-
va da intelligentsia brasileira – e um número
crescentede eleitoresde todas as camadas so-
ciais.
Hoje,muitos dos que apostaramno partido

como estuário das esperanças por uma nova
esquerda no País, desatrelada do Estado e li-
berta do “centralismo democrático” do velho
Partidão,oPCB,nãomedempalavrasparaex-
primiroseudesencanto. “OPTfoi transforma-
do numa formidável máquina burocrática,
com interesses específicos. Ficou um partido
igual aos outros”, constata umdos seus funda-
dores, o sociólogo Francisco de Oliveira, em
entrevista publicada ontem no Estado. “Eles

não aprenderam nada. E, por esquecerem os
erros, estão condenados a repeti-los. O segun-
domandato deLula, se houver, vai ser igual ao
primeiro, ou pior.”
Nãose tratadeesquecererros,masde insis-

tir em ocultar delitos das vistas do eleitorado
para preservar o que resta da credibilidade da
legenda e, em qualquer hipótese, reeleger o
presidente Lula. Debater os malfei-
tos domensalão e apurar as respon-
sabilidadesdetodososcitadosnoes-
cândalo, como reivindicam os petis-
tasqueaindasubscrevemanatimor-
ta tese da “refundação” do partido,
é “uma agenda que não ajuda ago-
ra”, diz Ricardo Berzoini. Nas suas
palavrasaoblogueiroJosiasdeSou-
za, “neste instante, a energia tem
queserconcentradanaunidadepar-
tidária, na reeleição do Lula (…)”. É aí que à
farsa repetida da auto-absolvição pelomensa-
lismo se acrescenta outra.
O seu principal protagonista é o não candi-

datoLuiz Inácio Lula daSilva. Nessa condição
que raia a obscenidade – porque de há muito
nada é mais ostensivo na política nacional do
que a sua candidatura, a sua campanha desla-

vadamente ilegal e as suas articulações eleito-
rais –, ele participoudaaberturadocongresso
petista. Antes, fez transmitir aos companhei-
ros que ainda não perderam de todo a vergo-
nha a exigência de carta branca para se coli-
gar com o PTB, o PP e o PL, envolvidos com a
“sofisticada operação criminosa” descrita pe-
lo procurador-geral da República, Antonio

Fernando Souza. Mas ninguém há
de acreditar que algo constranja o
grão-farsante do Planalto – princi-
palmente depois que ele não hesitou
em arvorar-se em “garoto-propa-
ganda” dasCasas Bahia.
Enganam-se, pois, os que imagi-

naramqueele se sentiu incomodado
com o que ouviu na posse da nova
presidente do STF, Ellen Gracie
Northfleet, do mesmo procurador-

geral: “Não há autoridade dotada de poderes
ilimitados nem imune à devida fiscalização,
controle e responsabilização”, por “desvios na
atividade pública”. Dessa vez Lula não pode-
ria invocar a santa ignorância com a qual cui-
dou invariavelmente de se proteger – até ago-
ra com êxito, reconheça-se – do contágio fatal
do mensalão. Mas que lhe importa? A ele só

interessaquea fantasia não se rasgueantes da
eleição. Daí o seu diktat para que o PTmande
às favas eventuais escrúpulos e jogue o jogo
sucessório conforme as regras do chefe.
E assim será. Porque os dissidentes com al-

guma visibilidade perante a opinião pública, a
exemplo da senadora Heloísa Helena, já saí-
ramou foramsaídos, porque a sigla precisa de
Lula para não minguar e porque, precavido,
Lula se empenha também em engajar na cam-
panha os chamados movimentos populares
que dialogam com as bases petistas, comple-
tando assim a profana aliança que iria do PP
ao MST. Só que nada isso detém o esgarça-
mento da imagem do partido, no bojo do seu
acerto de contas com a Justiça. O Ministério
Público paulista, que investiga a suspeita de
desvio de R$ 4,7 milhões na gestão da prefeita
Marta Suplicy, obteve a quebra dos sigilos de
duasONGs que lhe prestaram serviços.
Uma delas é o Instituto Florestan Fernan-

des. O filho do falecido professor, Florestan
FernandesJúnior, disse quea famílianãoquer
mais ver o nomedo seu pai vinculado à entida-
de. “Pelos valores éticos que ele sempredefen-
deu”, explicou, “não merece tudo isso”. Difícil
imaginar epitáfiomais apropriado para oPT.
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equiparados ao saláriomínimo,
pois a idéia é nivelar por baixo.
Faça-me o favor, sr. presidente!
JOSÉ VIEIRA IRMÃO

vieira_irmao@yahoo.com.br

São Paulo

SublimaçãodoPT
OPTe os petistas de carteirinha
procuram sublimar as acusações
de corrupção contra o governo,
afirmando que o governo Lula
“vemdesmontando esquemas de
fraude e corrupção contra o Esta-
do”. O PT publicou umboletim,O
Cerco à Corrupção, para ser distri-
buído no Encontro Nacional do
partido, procurando tapar o sol
compeneira, pois todos, bem in-
formados, sabemda existência do
maior escândalo de todos os tem-
pos – omensalão. Estámais do

que provado pelas CPIs, peloMi-
nistério Público Federal e pela in-
vestigação da Polícia Federal que
houve umesquemade corrupção
(valerioduto) jamaismontado no
País, tanto é que caiu parte da cú-
pula do governo, a direção doPT e
40pessoas foram indiciadas pelo
procurador-geral da República.
No boletim há umeditorial,No
governo Lula, corrupção dá cadeia,
e ainda a frase: “Modo petista de
governar inibe desvio de recur-
sos.” Isso é deboche ou gozação,
menosprezar a inteligência alheia,
tamanhamentira, que é o forte do
PT.Os parlamentares do PT e alia-
dos procurarampor todos os
meios impedir a instalação das
CPIs e depois de instaladas, pro-
cessados os seus deputados que
receberamomensalão, votaram a
favor da absolvição deles, come-

morando tudo compizzas. Como
diz uma simpatizante doPT, pior
cego é aquele que não quer ver.
Por isso, eleitores conscientes,
não votem no Lula, para o bemdo
Brasil. Já pensaram o que será
daAmérica Latina como quarteto
Néstor Kirchner (Argentina), Hu-
goChávez (Venezuela), EvoMora-
les (Bolívia) e outra vez Lula?
CLEITON REZENDE DE ALMEIDA

cleiton_rezende@uol.com.br

Araraquara

Esclarecimento
A respeito dos exemplos citados
namatériaCCJ restringe liminares
do Supremo (27/4, A7), ressalto
que foi equivocada aminha inclu-
são como “casos emque depoen-
tes se ampararam em liminares
do STF para permanecer em silên-

cio e não falar durante interrogató-
rios de parlamentares”, uma vez
que nunca fui depoente e jamais
fui convocado para qualquer inter-
rogatório parlamentar. Na verda-
de, amedida judicial mencionada
namatéria foi proposta após o
término daCPI e não teve por obje-
tivo qualquer interferência na co-
missão, cujo relatório final nem
sequer foi aprovado.
RICARDO MONTORO, vereador (PSDB)

ricardo@montoro.org.br

São Paulo

Cumprimentos
Cumprimentamos a editora Vivia-
ne Kulczynski e a repórter
RenataCafardo pela conquista do
Prêmio IGE de Jornalismo, que
valoriza a página de Educação
publicada às segundas-feiras pela

editoriaVida& doEstado. Tal
prêmio reafirma nossa percepção
de que oEstadão, como sempre,
tambémpresta um excelente
serviço na área educacional.
MARCELO CAMARGO, LUIZ GUILHERME

BROM E SÉRGIO DE GOUVÊA FRANCO,

superintendentes e reitor da Fundação

Escola de Comércio Álvares Penteado

(Fecap)

São Paulo
●

Parabéns aoEstado e às jornalis-
tas Viviane Kulczynski e Renata
Cafardo pelo Prêmio IGE de Jorna-
lismo, emdecorrência do lança-
mento e da edição da página de
Educação, que vem tratando desse
tema tão relevante para o futuro
doPaís. O PNBE coloca a educa-
ção como umadas cinco priorida-
des de seuProjeto Brasil 2022 – Do
País que Temos ao País que Quere-

mos, lançado em2003 como obje-
tivo demobilizar a sociedade para
as transformações necessárias
para chegarmos aos 200 anos de
Independência comumpaís so-
cialmente justo, economicamente
forte, politicamente democrático,
ambientalmente sustentável e
eticamente respeitável. As outras
prioridades doProjeto Brasil
2022 são: reforma do Estado,
apoio ao empreendedorismo, de-
senvolvimento sustentável e com-
bate à corrupção e aomau uso de
recursos públicos. Consideramos
que amídia temumpapel funda-
mental namobilização da socieda-
de para a construção de umBrasil
melhor e coma página de Educa-
ção o Estado vemcumprindo
esse papel de forma exemplar.
MARIO ERNESTO HUMBERG, presidente

São Paulo

Umtristeretratodaeducação
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Epitáfioparaumpartido

Melhoradiarareforma

A qualidade do
ensino é o maior
desafio que o País
tem de enfrentar

Projeto tributário
em tramitação
mais cria do que
resolve problemas
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