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P
ara convencer omi-
nistro Eros Grau,
do Supremo Tribu-
nal Federal, a re-
considerar sua de-
cisão de impedir

que o deputado cassado José
Dirceu fosse investigado sobre
o esquema de cobrança de pro-
pina em Santo André, que esta-
ria relacionado ao assassinato
do prefeito Celso Daniel – deci-
são essa, do ministro Grau, ba-
seada em outra de 2002, do ex-
ministro Nelson Jobim, que
não via indícios suficientes pa-
ra a investigação –, o Ministé-
rio Público Estadual (MPE)
apresentou ao STF uma nova,
consistente e contundente tes-
temunha, que confirmou, com
convincentes pormenores, as
suspeitas do MP paulista e os
reiterados depoimentos dos ir-
mãos do prefeito morto, João
Francisco e Bruno Daniel, no
sentido de ter-se tratado de
um crime político. Essa teste-
munha é o secretário de Habi-
tação de Mauá (município da
Grande São Paulo), Altivo
Ovando Júnior, também secre-
tário à época daquela ocorrên-
cia, para quem “o então presi-
dente do PT, José Dirceu, tam-
bém tinha conhecimento da ar-
recadação de propina em San-
to André, como relatava em
reuniões no gabinete do prefei-
to”.
Recorde-se que quatro me-

ses depois do seqüestro e as-
sassinato do prefeito Daniel –
ocorrido em 18 de janeiro de
2002 – seu irmão mais velho, o
médico João Francisco, comu-
nicou ao MP ter ouvido de Gil-
berto Carvalho (hoje assessor
especial do presidente Lula)
que parte do dinheiro da propi-
na, arrecadada de empresas
prestadoras de serviços àque-
la prefeitura, era levada para

Dirceu, então presidente do
PT. Posteriormente, em depoi-
mento prestado à CPI dos Bin-
gos, o outro irmão, Bruno Da-
niel, confirmou a denúncia. O
MP concluiu que uma “quadri-
lha organizada estável” tomou
conta de setores da administra-
ção Celso Daniel, fazendo com
que o dinheiro ilícito arrecada-
do se destinasse a campanhas
eleitorais petistas. A suspeita
maior é de que o prefeito te-
nha se tornado um arquivo,
pronto a ser queimado, ao des-
cobrir desvios para particula-
res, na destinação daqueles re-
cursos.
Nas declarações prestadas,

em fevereiro, ao Grupo de
Atuação de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), braço do
Ministério Público Estadual
que investiga a corrupção e
desvios de recursos públicos,
e, mais especificamente, na en-
trevista que concedeu a este
jornal na noite de terça-feira,
Altivo Ovando Júnior afirmou
que José Dirceu fora várias ve-
zes ao gabinete do então prefei-
to de Mauá Oswaldo Dias (de
quem Altivo era secretário da
Habitação); que Dirceu falava,
abertamente, sobre a obrigato-
riedade do esquema de arreca-
dação de dinheiro, em favor do
PT, que atingia todas as prefei-
turas sob administração petis-
ta. Indagado sobre os setores
que faziam tais “contribui-
ções”, o secretário esclareceu:
“Com lixo e construtoras era
em todas as prefeituras. Era

aberto, todo mundo sabia que
envolvia construtoras, contra-
tos de lixo, essas coisas. Hoje is-
so está público, todomundo co-
nhece. Mas eles sempre fize-
ram, sempre existiu essa indús-
tria de arrecadar dinheiro, infe-
lizmente.”
Quando indagado sobre seu

trabalho com a ex-prefeita de
São Paulo Marta Suplicy, Alti-
vo Ovando Júnior declarou:
“Trabalhei por seis meses co-
mo superintendente de Proje-
tos Viários da Prefeitura de
São Paulo. Eu deixei o cargo
pelo mesmo motivo pelo qual
larguei a Secretaria de Habita-
ção de Mauá, por problemas
dessa natureza, de instituciona-
lização da corrupção.” E escla-
receu: “Deixei quando vieram
e me enquadraram: ‘ou você
faz ou está fora’. Saí na hora.
Hoje todomundo sabe dessa in-
dústria de corrupção montada
pelo PT. Mas ela já estava insti-
tucionalizada havia muito tem-
po.”
Em sã consciência, com to-

dos os episódios que vieram à
tona por meio das CPIs, e, so-
bretudo, pelo fundamentado
relatório do insuspeito procu-
rador-geral da República, se-
ria razoável rechaçar, in limi-
ne, as graves denúncias expos-
tas por essa nova e qualificada
testemunha? E será que o Su-
premo Tribunal Federal nega-
rá, mais uma vez (pela decisão
monocrática de um de seus
membros), a oportunidade de
ser aprofundada a investiga-
ção sobre um crime tenebroso,
durante cuja apuração houve
tantas inexplicadas mortes –
como a do perito Carlos Del-
monte Printes, para quem Cel-
so Daniel foi torturado antes
demorrer? Com a palavra, ago-
ra, a mais alta Corte de Justiça
do País.

P
ressionada pormo-
vimentos sociais e
pelo governo fede-
ral, por resistir à
adoção de cotas pa-
ra alunos pobres e

negros, a Universidade de São
Paulo (USP) acaba de fazer
uma concessão aos defensores
de políticas de ação afirmativa
no ensino superior, mudando
os critérios de aprovação de
seu vestibular. Chamada de
“Inclusp”, a proposta de se pro-
mover “inclusão com mérito
acadêmico” foi aprovada pelo
Conselho Universitário por 79
votos contra 2 e 6 abstenções e
será posta em prática já no
próximo processo seletivo.
O vestibular da USP é o

mais concorrido do País, ten-
do as provas de 2005 sido dis-
putadas por 170 mil candida-
tos. Para o próximo exame, a
instituição oferecerá 6.600 va-
gas no período diurno e 3.602
no período noturno. O novo cri-
tério concede pontos adicio-
nais aos vestibulandos egres-
sos da rede pública de ensino
básico. Segundo a proposta
aprovada pelo Conselho Uni-
versitário, o bônus será de 3%
da nota e valerá nas duas pri-
meiras fases do vestibular. Is-
so significa que se um candida-
to favorecido por essa medida
acertar 50 questões, em vez de
50 pontos ele ficará com 51,5.
O projeto também prevê a

criação, em 2007, de um siste-
ma de avaliação seriada, por
meio do qual as notas obtidas
pelos alunos da rede pública
durante o ensino médio serão
levadas em conta pela Fuvest.
Além disso, o projeto mantém
as cinco horas de duração da
prova da primeira fase, mas re-
duz as questões de 100 para 90
e determina que 10 delas se-
jam de caráter interdiscipli-

nar. Segundo os autores desta
inovação, o atual vestibular
“privilegia o acúmulo quantita-
tivo da informação e não o po-
tencial intelectual e criativo
dos candidatos”. A idéia é que
os vestibulandos demonstrem
capacidade de relacionar co-
nhecimentos e de analisar dife-
rentes contextos.
A redução das questões foi

bem recebida pelos diretores
de escolas e cursinhos, uma
vez que dá mais tempo para
que os estudantes possam res-
pondê-las. As perguntas de ca-
ráter interdisciplinar também
não constituem novidade, pois
já são exigidas no Enem. O pon-

to polêmico está na concessão
do bônus de 3%. Segundo a rei-
tora Suely Vilela, esse porcen-
tual foi calculado para elevar
de 20% para 30% o número de
ingressantes da USP oriundos
da rede escolar pública. “A
USP articulou o mérito acadê-
mico com inclusão social. Por
isso, decidimos não implemen-
tar uma política de cotas”, diz
ela.
A iniciativa vai criar situa-

ções de injustiça, pois prejudi-
cará alunos que trabalham de
dia para poder estudar em
bons colégios particulares à
noite. “Acho uma injustiça. Va-
mos incluir uns e excluir ou-
tros. Há alunos pobres em es-
colas privadas também”, afir-
ma a professora Cláudia Peixo-
to, que representa o Instituto
de Matemática e Estatística
no Conselho de Graduação e

votou contra o projeto. “A
USP está fazendo a parte de-
la, mas o governo deveria
melhorar o ensino público,
para o aluno não precisar
dessa esmola”, é a opinião
de Eduardo Figueiredo, do
Objetivo.
A concessão feita pela

USP em nome da “inclusão
social”, como alternativa ao
sistema de cotas, pode ter
conseqüências prejudiciais
para a qualidade do ensino.
A expansão das vagas no pe-
ríodo noturno prevista pelo
“Inclusp” pode inflar exces-
sivamente as salas de aula,
inviabilizando qualquer pro-
jeto pedagógico. E a presen-
ça de alunos com formação
desigual pode dificultar o
trabalho dos professores.
Além disso, como expandir
a educação tecnológica, a
pesquisa de ponta e uma
pós-graduação internacio-
nalmente respeitada com a
divisão, na graduação, entre
alunos que fazem cursos
diurnos, os mais exigentes,
e os que fazem os cursos no-
turnos, que tendem a ser
menos exigentes?
Na realidade, inclusão so-

cial não se faz “por cima”,
ou seja, pela facilitação do
acesso à educação superior,
mas pela melhora da quali-
dade do ensino fundamen-
tal. Este nível de ensino é de-
cisivo seja para permitir
oportunidades profissionais
e distribuir renda, seja para
assegurar a emancipação in-
telectual das novas gera-
ções. Ao se opor ao sistema
de cotas, a USP agiu corre-
tamente. Contudo, ao fazer
uma concessão ao politica-
mente correto, está criando
para si problemas difíceis
de administrar.
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U
m dia depois de o presidente
Lula reclamar das limitações
ao uso risonho e franco de di-
nheiropúblicoemanosdeelei-
ção, o Tribunal Superior Elei-
toral (TSE)tomounaterça-fei-

ra uma série de decisões para fechar o cerco
em torno do uso de “recursos não contabiliza-
dos”, como andaram dizendo os companhei-
ros do presidente na frustrada tentativa de
apagar as pistas domensalão. A principalme-
didadopacotemoralizador foi adeconsiderar
os candidatos co-responsáveis pelas informa-
ções que os tesoureiros de suas campanhas
são obrigados a prestar sobre a movimenta-
ção financeira na temporada de caça ao voto.
Assim,seumgestordosrecursosdacampa-

nha que se chame, por exemplo, Delúbio, fal-
tar com a verdade na prestação de contas à
JustiçaEleitoral, o candidato a quemservir se
verá, ele também, às voltas com os tribunais.
Emais: rejeitadas as contas oficiais por omis-
são comprovada de recursos não contabiliza-
dos – o velho e malsão caixa 2 –, o registro do
candidato poderá ser cancelado. A rigor, o
que o TSE fez, em relação a essa e a outras
regras, definidas na chamada minirreforma

eleitoral aprovada recentemente pelo Con-
gresso (e sancionada com apenas um veto
substantivo pelo presidente da República), foi
selecionar as que poderiam vigorar já no plei-
to de outubro próximo.
PelaConstituição, normaseleitorais devem

estar definidas pelo menos a um ano da data
de votação, salvo quando se tratar de aprimo-
rar, mediante regulamentação, as
normasexistentes.Nemsempre,na-
turalmente, é fácil distinguir entre
um mero ajuste e uma mudança de
fundo. De todo modo, se esperava
que o TSE fosse julgar inaplicáveis
já agoraquase todas asprovisõesda
Lei 11.300. Felizmente, consideran-
doa intençãodos legisladores, naes-
teira dos escândalos trazidos à tona
no anopassado, o tribunal entendeu
que as inovações devem ser adotadas desde
logo, em vez de esperar as eleições seguintes.
Assim, embora os juízes eleitorais tenham

resolvido, por maioria de 1 voto, que este ano
os partidos poderão gastar quanto queiram –
valendo apenas a partir de 2008 o artigo pelo
qual a cada pleito tais gastos terão de ser defi-
nidosemlei específica –, emgeral oatodoCon-

gresso produzirá efeitos imediatos. Acaba, já
nãosemtempo,ousodedinheirovivonascam-
panhas: doravante, as doações só poderão ser
feitas mediante cheques nominais cruzados
ou transferências eletrônicas. Partidos e can-
didatos terão de colocar na internet, em 6 de
agosto e 6 de setembro, balancetes das entra-
das e saídas (sem identificação dos doadores).

O balanço final precisará ser entre-
gue até 30 dias depois da eleição.
Contas rejeitadas poderão levar a
cassações demandatos.
Quando o projeto da minirrefor-

ma subiu à sanção presidencial, Lu-
la vetouoartigo queproibia ouso de
imagens externas no horário eleito-
ral e a participação de não filiados a
partidos. Com isso, competirão pelo
voto do eleitor, por exemplo, cenas

dasCPIs que desmoralizaramoPTe cenas de
efusõespopularesenvolvendoLula;depoimen-
tos revoltadosde velhinhosnas filas do INSSe
depoimentoseufóricosdebeneficiáriosdoBol-
sa Família. Mas o público votante já não verá
mais, deste ano em diante, showmícios nem
outdoorsdecandidatos.Tampoucopoderáre-
ceber brindes, como os bonés e camisetas que

os mais carentes continuam a usar quando já
nem se lembram em quem votaram para as
câmaras legislativas.
Ao receber o projeto, o presidente perdeu

uma oportunidade valiosa de tomar o partido
da luz, vetando o artigo liberticida que proibia
adivulgaçãodepesquisas eleitoraisnos 15dias
que precedem as eleições. Para os candidatos,
quanto menos bem informado o eleitor sobre
as chances de cada qual às vésperas da vota-
ção, tanto mais fácil alardear o “já ganhou”,
quandoos prováveis perdedores, as suas equi-
pes e os jornalistas – que continuariam tendo
acessoàssondagenssonegadasaosmortais co-
muns – saberão com exclusividade para onde
sopra o vento.
Em boa hora, porém, a Justiça Eleitoral

atestouoóbvio: amordaçadesejadapelospolí-
ticos é inconstitucional. A Carta, no seu artigo
220, assegura o pleno direito à informação e a
plena liberdade de informar. (Curiosamente,
houve quem divulgasse que o veto do TSE só
valeria para este ano, como se o blecaute im-
posto às pesquisas pudesse ser inconstitucio-
nal em 2006 e constitucional depois...) Agora,
é esperar que os tribunais eleitorais consigam
fazer cumprir as novas regras.
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Marmitas
Não bastasse o Brasil estarmergu-
lhado nummar de lama de corrup-
ção e desvios de verbas, somos
obrigados a ver o presidente Lulla,
comsua retórica populista e dema-
goga, percorrer o País em campa-
nha política camuflada, distribuin-
domarmitas a seus eleitores e
gastando fortunas para tais deslo-
camentos. Se não há umpoder
que dê um fim a essa vergonha, o
povo não pode deixar demanifes-
tar o seu repúdio.
JOSÉ CARLOS COSTA

policaio@gmail.com

São Paulo
●

Se Lula não está emcampanha,
como ele diz, o que foi aquilo que

oEstadão noticiou ontem, nama-
tériaClaque teve ônibus e marmita
de graça?Diz amatéria: “Estimula-
das por propagandas nas rádios
que garantiam que haveria trans-
porte gratuito” e “funcionários do
governo estadual faziam a distri-
buição, uma fila enorme logo se
formou”, empalanquemontado
no Tocantins. Aomesmo tempo,
o “companheiro” Sarney fazia
as vezes de cabo eleitoral, discur-
sando que Lula é “umhomemque
tem responsabilidade com suas
bases populares e tem sido o gran-
de presidente do povo... Aí estão
seus programas sociais, o Bolsa-
Família, o aumento do saláriomíni-
mo”. Se isso não é campanha,
feitamalandramente com o nosso
dinheiro, é o quê? Para Lula e
sua turma, a lei não existe e a Jus-
tiça é sempre digna de deboche!

CRISTINA R. AZEVEDO

crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

Ar-condicionado?
Para Lula, oposição não gosta de
pobre, só de ar-condicionado (24/5,
A12). Opinião do dono do avião
que, commenos de umano de
uso, foi reformado para ganhar um
bar – refiro-me ao Cachação.
RONALDO CERQUEIRA DO AMARAL

ronaldoamar@gmail.com

São Paulo

Apedeuta
Lendo a carta do leitor sr. Ergógiro
Dantas (Esquecido, 24/5), concluí
que o presidente Lula tem razão
quando diz que a falha na educa-
ção de anos atrás é que causa os

problemas noBrasil. Se os gover-
nantes das décadas de 40 e 50
se tivessem esmerado na educa-
ção, não teríamos hoje umapedeu-
ta na Presidência da República.
NICANOR DE FREITAS FILHO

nicanordefreitas@gmail.com

São Paulo

Desastradaexperiência
Odiscutível desempenho do atual
presidente da República nos faz
recordar semelhante desatino
ocorrido na Polônia coma ascen-
são do também líder sindical Lech
Walesa ao posto de chefe de Esta-
do daquela nação. Nossos amigos
poloneses, em suamaioria, fazem
questão de esquecer e,mais ain-
da, de jamais repetir tal experiên-
cia em seu país. Não seria o caso
de em outubro nos lembrarmos

dessa infeliz experiência polonesa,
que se vem repetindo no Brasil?
CLÊNIO CALDAS

clenio.caldas@gmail.com

São Paulo

Astronautamercenário
MarcosPontes, “o astronautamer-
cenário” ávido por lucrar com
palestras, foi para o espaço. 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. O dinheiro públi-
co que custeou sua viagem (o
meu, o seu, o nosso) também foi.
TÚLLIO MARCO SOARES CARVALHO

Belo Horizonte

Pedidosdepatentes
Sou químico responsável de uma
pequena empresa que possui
várias inovações tecnológicas,
comalgumas dessas inovações já

comercializadas e fiquei surpreso
comas declarações da sra.Maria
Beatriz Páscoa, diretora do Inpi,
em artigo publicado em23/5
(B2): “Faltampolíticas de longo
prazo para estimular as atividades
de pesquisa e desenvolvimento
nas empresas.” Pergunto à direto-
ra: não faltaria tambémuma
política governamental de curto
prazo para que o Inpi não demo-
rasse cerca de dez anos para deli-
berar sobre umpedido de patente
de umnovo produto? Esse fato
não seria umdesestímulo para a
produção científica do País? Afi-
nal, até para uma promoção den-
tro do quadro das empresas o pes-
quisador gostaria de ver seu traba-
lho patenteado emcurto prazo.
FABIO DE FOGGI

faf01876@terra.com.br

São Paulo

AconcessãodaUSP
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