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P
ródigo em iniciati-
vas demagógicas, o
senador Paulo
Paim (PT-RS) con-
seguiu aprovar
mais umprojeto de-

lirantemente demagógico na
Comissão de Educação do Se-
nado. A pretexto de facilitar o
acesso à educação superior de
estudantes pobres, o projeto
obriga as universidades parti-
culares a oferecer “vagas semi-
gratuitas”, pormeio da conces-
são de bolsas a pelo menos 15%
de seus alunos. Pela proposta,
que foi votada em caráter ter-
minativo, 5% dos estudantes
com renda familiar per capita
inferior a um salário mínimo e
meio terão 80% de desconto
no valor damensalidade. Os de-
mais 10% terão um desconto
de 50%. Para compensar as es-
colas, o projeto as autoriza a
promover um “pequeno au-
mento” na mensalidade dos
85% restantes dos alunos.
Segundo o parlamentar gaú-

cho, sua iniciativa foi concebi-
da para “ajudar” o País a atin-
gir a meta do Plano Nacional
de Educação de ter 30% dos jo-
vens entre 18 e 24 anos em cur-
sos superiores até 2011. “Se
não existem recursos financei-
ros federais e estaduais para a
oferta de mais vagas gratuitas
(nas universidades públicas),
as instituições privadas preci-
sam regular o preço de suas
mensalidades de forma a não
impedir que uma parcela dos
alunos, mesmo minoritária,
aprovada para seus cursos, fi-
que excluída por não ter dinhei-
ro para pagar seus estudos”,
diz Paim.
“O exercício da liberdade de

iniciativa na oferta do ensino é
limitado pelas condições so-
ciais da clientela. Um pequeno
aumento no preço da mensali-

dade da maioria, somado a
uma limitação indolor nos lu-
cros dos empresários, poderá
beneficiar cerca de 400 mil es-
tudantes”, diz Paim, após lem-
brar que o projeto beneficia os
alunos carentes, “ao invés (sic)
de facilitar a prática de prote-
cionismos e clientelismo em
matéria de direitos sociais”.
Como amaioria das institui-

ções particulares de ensino su-
perior hoje estaria com mais
de 40% de suas vagas ociosas,
explica o senador, elas pode-
riam destiná-las para a conces-
são dos descontos. “É como fa-
zem as companhias aéreas,
que têm vagas nos vôos e fa-

zem promoções com preços
mais baixos para preenchê-
las”. Os argumentos são de um
primarismo que justificaria
cassação de mandato por que-
bra de decoro. Além do mais,
são falaciosos, uma vez que, co-
mo o senador está farto de sa-
ber, já existe um programa es-
pecífico de bolsas patrocinado
pelo governo federal, o “Uni-
versidade para Todos” (ProU-
ni), que vem alcançando exce-
lentes resultados. O ProUni co-
meçou a funcionar em janeiro
do ano passado e, desde então,
já possibilitou o acesso de mi-
lhares de jovens de baixa ren-
da a cursos de graduação e cur-
sos seqüenciais de formação es-
pecífica, oferecendo incentivos
fiscais às instituições de ensino
que aderiram a ele.
Além disso, ao prever “um

mecanismo automático de am-

pliação de gratuidade propor-
cional à expansão da atividade
privada no ensino superior”, o
projeto interfere na autonomia
administrativa e financeira
das universidades particula-
res, ferindo a Constituição. “A
proposta é irresponsável”, afir-
ma o vice-presidente da Asso-
ciação Brasileira de Mantene-
doras do Ensino Superior.
Falaciosa também é a afir-

mação de Paim, no sentido de
que o aumento de custos que
seu projeto acarretaria para as
instituições privadas represen-
ta “uma limitação indolor” de
seus lucros, não prejudicando
“a rentabilidade dos investi-
mentos”. O parlamentar gaú-
cho se esquece de que muitas
delas, pressionadas pelos altos
índices de inadimplência e eva-
são escolar, já reduziram dras-
ticamente o valor das suas
mensalidades, nos dois últimos
anos.
Portanto, ao obrigá-las a

“conceder abatimento do valor
contratual para prestação de
serviços educacionais” e ofere-
cer “vagas semigratuitas”, o
projeto pode pôr em risco o
equilíbrio financeiro de muitas
universidades privadas e con-
fessionais. E quem mais sairá
prejudicado com isso serão os
próprios eventuais beneficiá-
rios do projeto. Isto porque, pa-
ra sobreviver, muitas institui-
ções não terão outra saída a
não ser aumentar o número de
alunos por classe e substituir
professores com título de mes-
tre e doutor por inexperientes
bacharéis em início de carrei-
ra, comprometendo a qualida-
de do ensino, que já é baixa.
O projeto de Paim segue

agora para a Câmara onde es-
peramos que os deputados lhe
dêem o destino que merece: a
lata do lixo.

M
ais uma vez
um erro de
avaliação do
g o v e r n o
criou as con-
dições para

que as dificuldades de alguns
setores da agricultura se con-
vertessem numa crise com re-
percussões econômicas, so-
ciais e até de ordem pública.
Estradas do Centro-Oeste es-
tão bloqueadas por agriculto-
res e caminhoneiros. Os pro-
testos começam a espalhar-se
pelo Sul e pelo Sudeste e já se
fala na adesão de agricultores
da Bahia. Embarques de soja e
derivados já estão sendo preju-
dicados e firmas exportadoras
pagam extras pela demora do
carregamento de navios.
Os próprios agricultores po-

dem perder com as manifesta-
ções, porque atrasam a comer-
cialização da safra e assumem
custos de manutenção de esto-
ques. Mas cálculos desse tipo
se tornam desimportantes,
quando a paciência acaba e os
protestos se transformam
num grande lance político. Pa-
ra facilitar essa transforma-
ção, parlamentares da banca-
da ruralista se mobilizam e se
preparam para arrancar do go-
verno o máximo de benefícios.
A demora do governo em re-

conhecer e atacar o problema
pode mais uma vez impor ao
Tesouro um custo excessivo,
muito maior do que seria, se as
autoridades agissem na hora
certa. Mais recursos para
apoio aos agricultores serão li-
berados até o fim do mês, dis-
se ontem oministro da Agricul-
tura, Roberto Rodrigues.
O pacote de R$ 16,8 bilhões

anunciado no dia 6 de abril foi
insuficiente para tranqüilizar
os agricultores e fazer refluir a
onda de protestos. Saiu com

atraso – vinha sendo reivindica-
do pelo ministro Roberto Ro-
drigues desde fevereiro – e foi
calculado para resolver parte
dos problemas imediatos.
O pacote incluía a renegocia-

ção de dívidas de custeio e de
investimento num total de R$
13 bilhões a R$ 14 bilhões que
os produtores não precisariam
pagar neste ano. Pelas últimas
informações, essa renegocia-
ção ainda não deslanchou.
Providências de maior al-

cance ficaram fora do pacote
de 6 de abril. Sairiam, segundo
o ministro da Agricultura, em
duas ou três semanas, mas ain-
da não foram apresentadas.

Provavelmente só serão anun-
ciadas depois do Agrishow de
Ribeirão Preto, de 15 e 20 des-
te mês. Rodrigues, segundo se
informou ontem, deverá pas-
sar apenas um dia nessa feira,
em vez de lá instalar seu gabi-
nete, como noutros anos.
Desde o lançamento do últi-

mo pacote, a situação se tor-
nou mais preocupante para os
agricultores, porque o dólar
continuou a cair no mercado
brasileiro. Produtores chega-
ram a propor a criação de um
câmbio especial para o setor, o
que seria uma aberração.
Mas o desajuste entre cus-

tos e remuneração continua a
existir, apesar da eficiência já
provada pelos exportadores de
soja e de outros produtos agrí-
colas. “Se não é possível mexer
no câmbio, temos de reduzir os
custos e essa diferença tem de

sair da carga tributária”,
disse o governador de Mato
Grosso, Blairo Maggi, ele
próprio um grande produ-
tor e exportador. Maggi es-
tá certo pelo menos quanto
a um ponto. É preciso me-
xer nos custos que não de-
pendem dos produtores e
que afetam o poder de com-
petição e a rentabilidade.
Parte desses custos decorre
da péssima conservação
das estradas. Isso explica a
adesão de caminhoneiros,
estranha à primeira vista,
aos protestos de agriculto-
res no Centro-Oeste. Outra
parcela importante dos cus-
tos é vinculada à tributação
irracional, que encarece os
insumos. A questão é parti-
cularmente grave e comple-
xa, porque envolve o gover-
no federal e os estaduais. O
custo fiscal de movimenta-
ção de produtos entre Esta-
dos já motivou a mudança
de unidades processadoras
de soja para outros países.
Para completar, há a

questão da insegurança
diante dos problemas do
tempo, com seca ou excesso
de chuvas. Falta um siste-
ma eficiente de seguro agrí-
cola. É preciso, admitiu há
poucos dias o ministro da
Agricultura, criar um “fun-
do de catástrofe” para dar
lastro a um sistema razoá-
vel de seguro.
Com os produtores nova-

mente mobilizados e com a
interferência de parlamen-
tares, o governo está subme-
tido a enorme pressão. Po-
de ser forçado a ceder mui-
to mais do que o necessário
para uma justa solução. Is-
so ocorreu outras vezes,
mas a lição não foi assimila-
da.
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C
omo se fosse a coisa mais natu-
ral do mundo, o presidente da
Venezuela, Hugo Chávez, esta-
rá presente à reunião de hoje
emPuerto Iguazu entre os diri-
gentes dos países diretamente

envolvidos na questão do setor boliviano de
gásepetróleo, cujasoperações foramestatiza-
das pelo presidente Evo Morales – além dele,
obrasileiroLuiz InácioLuladaSilvaeoargen-
tino Néstor Kirchner. A reunião foi acertada
àspressas, na terça-feira, por iniciativadeLu-
la. Chávez governa um país cujos interesses
econômicos não foram afetados pelo ato do
seu homólogo boliviano. A participação do co-
ronel no encontro como que institucionaliza a
sua condição de mentor de Morales, o qual,
por sua vez, assume papel equivalente ao de
menor relativamente incapaz, na terminolo-
gia jurídica brasileira.
Jádesi, a transformaçãodaBolívia emsaté-

lite da Venezuela, sacramentada na reunião
dosseuspresidentes,mais oditadorFidelCas-
tro, em Havana, dois dias antes de Morales
assinarodecretodanacionalização, represen-
ta um problema de vulto para a estabilidade
das relações entre os países sul-americanos.

Pior ainda, porém, é a passividade do governo
brasileiro diante do novo e preocupante cená-
rio regional. Decerto não passou pela cabeça
deninguémcompoderdedecisão, noPlanalto
ou no Itamaraty, a idéia de propor que se res-
tringisse a Lula,Morales eKirchner, como se-
ria lógico e pertinente, o elenco do encontro
dePuerto Iguazu. Issonãosurpreende.Aman-
sidão do governo brasileiro ficou
muito mais escancarada na reação
– ou falta dela – à decisão de Mora-
les.
Um dia, quando o Brasil for o

país amadurecido dos sonhos dos
brasileiros, será estudada no Insti-
tutoRio Branco, onde se formamos
quadros do Itamaraty, como exem-
plo de um tempo felizmente supera-
do, a nota emitida pelo Planalto an-
teontem, ao cabo de uma jornada inteira de
reuniões sobre a crise boliviana. À luz do tex-
to, umaperdade tempo.Anotaproclamasole-
nementequeoBrasil reconhecequeanaciona-
lização foi um ato inerente à soberania do go-
verno de La Paz – como se pudesse pairar a
menordúvida a respeito. E promete que oPla-
nalto agirá “com firmeza e tranqüilidade em

todosos foros, no sentidodepreservaros inte-
resses da Petrobrás”. Ou seja, no plano diplo-
mático, Brasília anunciou sua capitulação pe-
rante o que seria um fato consumado.
Anota não registra nemsequer estranheza

anteaocupaçãomilitar deumcampoexplora-
do pela Petrobrás e o fato de seu autoprocla-
mado “irmãomaismoço” não ter tido a corte-

sia de avisá-lo do decreto iminente.
O ponto a que chegou o presidente
brasileiro pode ser também avalia-
do pelas informações segundo as
quais ele gostou de ouvir de Mora-
les, na conversa telefônica em que
combinaram se falar hoje, que a na-
cionalização“não foiumatodehosti-
lidade contra o Brasil”. Mais ainda,
Lula ficou satisfeito em saber que
“não haverá interrupção no forneci-

mento de gás para o Brasil e que os preços
serão negociados daqui para a frente”. Ah,
bom – como se diz.
Não foi por faltadeaviso.A imprensa regis-

tra que o presidente foi aconselhado a mos-
trar firmeza, publicamente, até para não pas-
sar a impressão de que, negócios energéticos
àparte, endossouaanacrônicacoreografiana-

cionalista do vizinho, como se a insegurança
jurídicadissodecorrente fosseaceitável naor-
dem econômica mundial da atualidade. Lula,
como se viu, preferiu manter a crista baixa, a
pretexto de que Morales não pode deixar de
vendergásaoBrasil e, assim, tudoentrarános
eixos. A questão é outra. Nenhum outro país
quequeira ser respeitadonacenaglobaldeixa-
ria de enfatizar que a soberania das nações
com as quais se relaciona termina onde come-
çam as obrigações livremente assumidas que
asseguram os direitos dos seus parceiros. Es-
se ponto foi devidamente destacado pelos go-
vernos da Espanha (segundo paísmais atingi-
do por Morales), Chile e ainda pela União Eu-
ropéia.
Todos empregaram a palavra desterrada

deBrasília por uma tibieza próxima da pusila-
nimidade – “preocupação”. Resta ver se, “pas-
sadoesseperíododeatordoamento”, comode-
clarou ontem ao Estado o ex-diretor-geral da
Agência Nacional de Petróleo (ANP) David
Zylbersztajn, oBrasil usará “todososmecanis-
mos de resistência” caso, na hora da negocia-
ção, a Bolívia adote uma “posição de força”.
Dado o retrospecto da diplomacia lulista, não
convémapostar nisso.
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Valorizaraeducação
Recortei e deixei nomeu arquivo,
parameus netos tomarem cons-
ciência do períodomais sujo e
burro de nossaHistória. Entremui-
tos outros guardados – editoriais
–, os de sábado e de domingo
(29 e 30/4, A3) são espetacula-
res! Vêm comprovar o que hámui-
to todos nós sabemos: não é a
economia, não é a saúde, nemou-
troministério omais importante
a se valorizar, e sim o da Educa-
ção. Com este em nível bemmais
elevado, os outros, principalmente
o da Saúde, serãomais poupados.
Se o voto valesse pelo grau de
cultura de cada eleitor, estaria tu-
do resolvido. Mas isso é impossí-
vel. Teríamos então de ter sorte
para surgir umministro da Educa-
ção com poder suficiente para
elevar o nosso país a umpatamar

mais alto do que aquele em que
estamos atualmente. Na América
do Sul só ganhamos da Bolívia!
ODIL ARMELIN

Presidente Prudente

Esclarecimento
Sobre o que Antonio Augusto
Amaral de Carvalho, o Tutinha,
disse ameu respeito no Caderno2
(2/5, D11), esclareço: 1) Não
ganho nemnunca ganhei R$ 1mi-
lhão pormês. 2) Não estou pro-
cessando o pai dele, apenas
propondo, em local competente e
omais democrático possível,
análise justa de uma série de si-
tuações e documentos trabalhis-
tas, publicitários-comerciais e
jornalísticos envolvendo uma vida
de 33 anos como funcionário da
JovemPan. 3) Teria sido um orgu-

lho, mas nunca fui boy da Jovem
Pan; lá trabalhei, nos Departamen-
tos de Jornalismo, Esporte e Co-
mercial, “tanto quanto um peão
de obra”, ajudando a transformar
a emissora de Guarani emCorin-
thians. 4) Não saí da JovemPan,
mas “fui saído” num cruel, precipi-
tado,mal avaliado e autopredató-
rio processo expulsório-humilhan-
te-ingrato, do qual foi sabedor
(e alertado) pelo sr. Tutinha. “Mil-
ton, deixa pra lá, o pai quando
cisma é assimmesmo, até com a
gente, cuide de sua vida”, disse-
me ele. 5) Pare com suas pérolas,
Tutinha, suba rápido para o 24.º
andar e se lembre antes da próxi-
ma entrevista: repórter não é
juiz de Direito, jornal não é tribu-
nal e editor não é desembargador.
MILTON NEVES, jornalista e publicitário

São Paulo

Isençãodataxadeluz
Ao afirmar que as “classes caren-
tes” de informação não ficaram
sabendo da isenção da taxa de
luz para aqueles que não têm ilu-
minação pública em suas ruas,
o editorialBenefício sigiloso (1.º/5,
A3) não levou em consideração
que a imprensa já noticiou farta-
mente a prorrogação pormais
doismeses do prazo para que tal
pedido seja feito pelos interessa-
dos. E que a Prefeitura fará campa-
nha para aumentar o conhecimen-
to público damedida. O editorial
afirma que, durante o primeiro
ano, “a administração Serraman-
teve paralisado o projeto e só
no final de 2005 resolveu isentar
da cobrança osmoradores da
periferia que não contam com os
serviços de iluminação”. Não é
verdade. A Prefeitura enviou à

Câmara, bem antes, projeto de lei
para extinguir a taxa. A Câmara
só o aprovou nos últimos dias do
ano. Essa a razão da demora. É
importante destacar também que,
mesmo com contratos irregulares
herdados da gestão anterior, a
administraçãomunicipal reorgani-
zou os serviços prestados pelo
Ilume em2005, obtendo queda de
30%nas reclamações de agosto
emdiante; reduziu os pontos escu-
ros da cidade de 6%para 3%; reto-
mou amanutenção e o programa
de ampliação de pontos de luz,
com a instalação de 3.600 pontos
em setembro passado e 22mil
novos pontos a partir deste ano.
SERGIO RONDINO, Assessoria de Impren-

sa da Prefeitura

São Paulo

N. da R. – O editorial observou que

a divulgação feita pela imprensa
não superou a questão do “difícil
acesso das classes carentes às
informações” e sugeriu que o pro-
blema poderia ser resolvido com
uma campanha porta a porta nas
vias sem iluminação e com a divul-
gação do benefício na conta da
luz. Somente após a publicação
pelo Estado de reportagem revelan-
do que apenas 0,03% dos 191 mil
contribuintes que têm direito ao
benefício da isenção requisitaram o
desconto, o prefeito Gilberto Kas-
sab considerou a hipótese de reali-
zar campanha informativa. O edito-
rial não afirma que o projeto de
isenção da taxa de luz esteve parali-
sado durante os 15 primeiros me-
ses da atual gestão. O que não an-
dou foi o projeto de expansão da
rede de iluminação pública que de-
veria ser financiado pela Cosip.

Oprotestodocampo
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AcapitulaçãodoPlanalto

Demagogianoensinosuperior

O governo está em
xeque, de novo, por
subestimar a crise
da agricultura

Mais um projeto
eleitoreiro e
falacioso à custa
do ensino privado
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