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N
uma iniciativa
inédita, 90 dos
mais conceitua-
dos professores
da Universida-
de de São Paulo

(USP) recorreram à internet
para divulgar um contundente
manifesto contra as mudanças
que serão introduzidas no pró-
ximo vestibular, lotando com
dezenas de e-mails a caixa pos-
tal dos 5 mil docentes da insti-
tuição. Segundo o manifesto,
por reduzir o nível de exigên-
cia do exame, a pretexto de fa-
vorecer alunos oriundos da re-
de pública de ensino médio, as
inovações podem colocar em
risco o nível de qualidade do
ensino e comprometer os cur-
sos de graduação, considera-
dos os melhores do País.
Entre as mudanças já anun-

ciadas, as mais polêmicas são
a redução de 100 para 90 as
questões da primeira fase e a
adoção de perguntas de nature-
za interdisciplinar, considera-
das mais fáceis, em geral, do
que as perguntas que vinham
sendo feitas antes das mudan-
ças. O mais grave, porém, é
que a USP ainda não definiu to-
das as inovações que pretende
introduzir, motivo pelo qual o
manual da Fuvest deste ano
não deverá conter informa-
ções básicas, como, por exem-
plo, o número de questões por
disciplina.
“Em qualquer concurso pú-

blico, o formato dos exames de-
ve ser conhecido pelos candida-
tos com antecedência”, dizem
os autores do manifesto, após
reclamar da falta de regras cla-
ras para o próximo exame.
“Mudanças bruscas nos méto-
dos de avaliação, feitas sem es-
tudos e discussões mais apro-
fundadas, podem levar a resul-
tados indesejados, colocando

em risco a qualidade do ensino
da USP”, concluem eles, com
apoio de dirigentes de cursi-
nhos. No vestibular de 2007,
mais de 170 mil candidatos dis-
putarão 10,2 mil vagas.
Na realidade, o problema co-

meçou quando dirigentes da
instituição, pressionados por
movimentos sociais, optaram
por fazer concessões aos defen-
sores de políticas de ação afir-
mativa no ensino superior, co-
mo alternativa à adoção de co-
tas para alunos pobres e ne-
gros. Entre as concessõesmais
importantes, além da mudan-
ça no vestibular, destaca-se a
de um bônus de 3% da nota má-

xima aos vestibulandos vindos
da rede escolar pública. Segun-
do a Reitoria, o porcentual foi
calculado para elevar de 23,6%
para cerca de 30% o número
de ingressantes oriundos de es-
colas públicas.
Chamadas de “Inclusp”, es-

sas mudanças foram justifica-
das em nome da “inclusão so-
cial com mérito acadêmico”.
Para seus defensores, o atual
vestibular da USP privilegia “o
acúmulo quantitativo da infor-
mação e não o potencial intelec-
tual e criativo dos candidatos”.
Um dos objetivos do “Inclusp”,
segundo eles, é estimular os
vestibulandos a demonstrar ca-
pacidade de relacionar conhe-
cimentos e analisar diferentes
contextos. Apesar de terem si-
do aprovadas por 79 votos, 2
contra e 6 abstenções pelo Con-
selho Universitário, essas mu-

danças foram mal recebidas
pela maioria dos docentes da
USP. Muitos as classificaram
como “populistas”, enquanto
outros se queixaram por não
terem sido consultados.
Respondendo ao manifesto

de protesto distribuído pela in-
ternet, e que foi assinado entre
outros pela professora Eunice
Durhan, ex- diretora da Capes,
ex-secretaria de Ensino Supe-
rior do MEC e atual diretora
doNúcleo de Estudos e Pesqui-
sas de Ensino Superior da
USP, a reitora Suely Vilela dis-
tribuiu nota na qual se dispõe a
conversar com os líderes dos
docentes descontentes. A nota
afirma que as mudanças que
estão sendo promovidas no ves-
tibular foram analisadas duran-
te cinco anos pelos órgãos cole-
giados e que o manifesto será
encaminhado “aos órgãos téc-
nicos da instituição para even-
tual aproveitamento”.
Embora a reação da reitora

tenha revelado sua disposição
de negociar, a polêmica está
longe de uma solução. A verda-
de é que, como temos dito des-
de o advento do debate sobre
as políticas de ação afirmativa
no País, inclusão social não se
faz “por cima” , ou seja, pela fa-
cilitação do acesso à educação
superior, mas pela melhoria da
qualidade do ensino fundamen-
tal. Do nível desse ensino é que
vai depender a disseminação
de oportunidades profissio-
nais, a distribuição de renda e
a emancipação intelectual das
novas gerações. Infelizmente,
os atuais dirigentes da USP
não levaram isso em considera-
ção e, ao fazerem concessões
ao politicamente correto, em
detrimento do princípio do mé-
rito, acabaram colocando o cor-
po docente da instituição em
pé de guerra.

A
cada dia, 11 mil
caminhões com
produtos quími-
cos perigosos
passam pela ca-
pital paulista.

Não se sabe quantos cumprem
a regra de não circular entre
17 e 20 horas. Também não se
tem conhecimento da parcela
dosmotoristas que conduz car-
retas sem o devido treinamen-
to e credenciamento concedi-
dos pelo Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran). Mui-
to menos há dados precisos so-
bre a situação da habilitação
dos motoristas e sobre as con-
dições dos veículos. O pouco
que se sabe é assustador. Dos
caminhões fiscalizados nos últi-
mos anos, 37% foram autuados
e, namaioria das vezes, o moti-
vo é a falta de manutenção.
A fiscalização quase inexis-

tente deixa São Paulo ameaça-
da todos os dias por verdadei-
ras bombas que circulam pe-
los corredores de maior movi-
mento. A frota de caminhões
cresce e envelhece ano a ano.
Apesar disso, as blitze realiza-
das como prevenção aos aci-
dentes com carga perigosa di-
minuíram em pelo menos 19%
entre 2004 e 2005. Neste ano
foram realizadas apenas 33
blitze em todo o Estado. Não
há informações sobre as opera-
ções realizadas na capital.
Na cidade, a fiscalização do

transporte de cargas perigo-
sas é de competência da Polí-
cia Militar, com apoio da Pre-
feitura. No restante do Estado,
a atribuição é do Instituto de
Pesos e Medidas (Ipem) e das
Polícias Rodoviárias Federal e
Estadual. A extinção do Co-
mando de Policiamento de
Trânsito (CPTran) da Polícia
Militar, em 2002, é apontada
como causa da redução do con-

trole nas ruas de São Paulo.
Nas estradas, a diminuição da
fiscalização é atribuída ao fato
de os agentes do Ipem, duran-
te o ano passado, terem se con-
centrado no combate à adulte-
ração dos combustíveis.
Uma questão tão grave pa-

ra a segurança da população
deveria ser prioridade perma-
nente para todos os organis-
mos responsáveis pelo seu con-
trole. Leis rígidas como as exis-
tentes são inúteis sem fiscaliza-
ção. A impunidade aumenta e
a população está cada vez
mais exposta ao perigo.
Na madrugada de sexta-fei-

ra, caíram de um caminhão ci-

lindros de gás butil mercapta-
no. O vazamento do produto
ocorreu em plena Marginal do
Pinheiros, a 100 metros da Es-
tação Cidade Jardim da
CPTM e o risco de explosão le-
vou ao fechamento da pista ex-
pressa da marginal e impediu
que os trens parassem nas es-
tações próximas. O transtorno
durou toda a manhã. Além do
cheiro insuportável que atin-
giu grande parte de São Paulo,
causando mal-estar em muitas
pessoas, o bloqueio das faixas
da marginal provocou conges-
tionamento nos principais cor-
redores das zonas oeste, sul e
no centro de São Paulo. Às 10
horas, seis horas depois do aci-
dente, eram registrados 126
km de lentidão.
O tráfego foi liberado às

11h30. Mas, quatro horas e
meia depois, foi a vez de um ca-

minhão de areia tombar e
derrubar a carga novamen-
te nas pistas daMarginal do
Pinheiros, interditando três
faixas da pista expressa, só
liberadas à noite.
O prefeito Gilberto Kas-

sab anunciou que tentará re-
cuperar o tempo perdido na
regulamentação e fiscaliza-
ção do transporte de cargas
perigosas pela cidade. En-
tre as possíveis medidas a
serem adotadas está a que
institui o acompanhamento
dessas carretas por veícu-
los e funcionários da CET.
O volume de tráfego pesa-

do com cargas perigosas e o
planejamento necessário pa-
ra tal acompanhamento tor-
nam a idéia inviável. Como
a empresa que hoje é inca-
paz de planejar e orientar
devidamente o tráfego nos
principais corredores da ci-
dade pode deslocar parte da
frota e de seus funcionários
para acompanhar 11 mil veí-
culos por dia?
O melhor seria utilizar os

agentes de trânsito na fisca-
lização rígida dos cami-
nhões e tornar mais restrito
o horário de circulação des-
se tipo de carga, o que deve-
ria ser permitido apenas
nas madrugadas.
A CET informou ainda

que pretende mapear as
vias por onde os caminhões
com cargas perigosas circu-
lam para intensificar a fisca-
lização. Se as Marginais do
Pinheiros e do Tietê e a Ave-
nida dos Bandeirantes fos-
sem devidamente fiscaliza-
das, a quase totalidade dos
problemas ocorridos com es-
se tipo de frota estaria resol-
vida. Não é preciso mapear
o que é mais do que conheci-
do. É preciso agir.

Conselho de Administração:
PRESIDENTE
Roberto C. Mesquita
MEMBROS

Fernão Lara Mesquita
Francisco Mesquita Neto
Júlio César Mesquita
Maria Cecília V. C. Mesquita
Patrícia Maria Mesquita

Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita
(1959-1997)
Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

www.estado.com.br
Publicação da S.A. O ESTADO DE S. PAULO
Av. Eng. Caetano Álvares, 55 - CEP 02598-900
São Paulo - SP - Caixa Postal 2439 CEP 01060-970-SP
Tel. 3856-2122 (PABX) Fax Nº (011) 3856-2940

NOTAS & INFORMAÇÕES

S
eria hilariante se não fosse um re-
trato dos tristes costumes políti-
cos nacionais. O Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) parece não
ter mãos a medir para responder
a tempoehora –aumasemanado

início oficial da campanha para o pleito de ou-
tubro – à chusma de consultas que lhe fazem
os políticos sobre os limites entre o permitido
e o proibido na temporada de caça ao voto.
Mais do que o número de indagações, é o con-
teúdodagrandemaioriadelasquedeixa trans-
parecer o que de fato as origina – não uma
preocupação nórdica, por assim dizer, com o
irrepreensível cumprimentoda legislaçãoelei-
toral, mas a esperteza de descobrir quais os
seus interstíciospelosquaispoderãoseesguei-
rar os transgressores das regras do jogo, fin-
gindo obedecê-las.
Em abril passado, o Congresso aprovou – e

opresidenteLula sancionounomês seguinte –
a chamada minirreforma eleitoral, que mere-
ceria ser chamada Lei Delúbio por seu intuito
de estreitar amargem para o vale-tudo no ca-
minho das urnas. Sob o impacto domensalão,
que não foi sinônimo de uso de caixa 2, como o
PTquis fazer crer,masumdelito dele indisso-

ciável, os legisladores buscaram dois objeti-
vos: baratear o custo das campanhas e impor
aospartidos requisitosmais severos emmaté-
ria de entradas e saídas de dinheiro para os
seus candidatos e respectivas prestações de
contas. Numa ponta, eliminaram-se os show-
mícioseosoutdoors, entre outraspráticas.Na
outra, por exemplo, tornaram-se os candida-
tos co-responsáveis pelos atos de
seus tesoureiros e vedou-se a circu-
lação de dinheiro vivo.
Na regulamentaçãoda lei, oTSE,

fiel a uma velha tradição brasileira,
mergulhou no detalhismo, como se
a probabilidade de obediência às
leis fosse tãomaior quantomaismi-
nuciosasassuasprovisões–hajavis-
ta para a adiposa Constituição de
1988. Naturalmente, o cuidado ob-
sessivo com a microgestão das normas legais
produz um efeito distinto: anima os interessa-
dos em driblá-las a forçar definições judiciais
com boas chances de que lhes sejam favorá-
veis. Assim, proibida a distribuição de brin-
des, como camisetas, eis que os políticos ba-
tem às portas do TSE para saber se elas po-
dem ser vendidas. Se a resposta for positiva,

nadaos impediráde vendê-las aR$ 1 adúzia. E
os santinhos, trevos dequatro folhas, calendá-
rios, marcadores de livros – estes podem ser
dados?
Eisumtemadealta importânciaparaacha-

mada lisura do pleito. Outra dúvida, esta do
candidato do PC do B ao governo do Distrito
Federal, deputadoAgneloQueiroz, leva a per-

guntar o que beiramais o patético: o
gosto dos legisladores por medidas
saneadoras não raro cosméticas, a
propensão dos juízes a se munir de
lupas para interpretar o texto legal,
ouapeculiarmentalidadedospolíti-
cos? O parlamentar quer que o TSE
diga se a lei autoriza a distribuição
de biobrindes, como raízes, folhas e
sementesdeplantasdoNorte eNor-
deste,presumivelmenteparaoselei-

tores originários dessas regiões. Momentosa
questão também a dirimir é se as equipes dos
candidatos podemounão usar uniformes com
os seus nomes, números e as caras.
Astutamente, há quem procure outra res-

posta. Abolidos os showmícios, será que não
se poderiam montar eventos com a presença
de cantores, desde que não cantem? Ou, sem

eles, mas com gravações aos cuidados de DJs,
além de trios elétricos e telões com videocli-
pes?AlgumasgravesdecisõesaJustiçaEleito-
ral já tomou: adesivos, flâmulas e bandeirolas
foram liberadas, assim como bonecos fixos e
placas de propaganda de nomáximo 4metros
quadrados. Mas aí vem a pergunta: poderia
um candidato emendar tantas de tais placas a
pontode o conjunto ficardo tamanhodosproi-
bidosoutdoors?Abemdaverdade,nemtudoé
essa ridicularia atroz. O problema da propa-
ganda institucional do governo é substantivo.
O TSE a vetou, salvo em casos de urgência e
calamidade, e a Advocacia-Geral da União re-
correu.
Já o que os brasileiros querem saber é se a

Justiçaestá suficientementeestruturadaemo-
tivadaparagarantirqueaminirreformaeleito-
ral produza efeitos à altura de suas boas inten-
çõesnoquerealmente interessa –obanimento
dadinheiramaque semprecorreporbaixodos
panosnascampanhas.Em2002, paracitarum
exemplo que entrou para história, o PT, via
Marcos Valério, pagou a DudaMendonça, em
contas no exterior, R$ 10,5 milhões. Coisas do
gênero não se repetirão impunemente este
ano?
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Acasadopresidente
Nosso querido presidente “não
vi nada, não sei de nada” disse
aos companheiros que, quando
entrou no governo, “arrumou
a casa”. Realmente ele “arru-
mou” a casa dele, a de seu filho,
a de José Dirceu, de Genoino,
de Delúbio, de Palocci, de Oka-
motto, dos políticos do mensa-
lão, de Jobim, de José Sarney,
de Renan Calheiros, de Marcos
Valério, de Duda Mendonça,
da CUT, do MST, do MSLT, de
Silvio Pereira, além de outras
casas de seus companheiros.
Se arrumar a casa for isso...
TIAGO HOMEM DE MELO DE C. E SILVA

tihmcs@ig.com.br

Campinas

‘Bênçãosilenciosa’
Em25/6, o secretário-geral do
PT, Raul Pont, que, segundo infor-
mações veiculadas na imprensa,
tentou em vão colocar na pauta
da reunião doDiretório Nacional
de seu partido a avaliação imedia-
ta de eventuais punições internas
para osmensaleiros, afirmou o
seguinte: “Pesquisasmostramque
o eleitor petista é omais crítico
em relação à crise. O adiamento
da discussão pode desestimular a
militância.” No dia seguinte, veio
a notícia de que 11 dos 19 deputa-
dos federais ligados ao esquema
domensalão tentarão a reeleição
emoutubro coma bênção silencio-
sa de Lula e doPT. Notemque
não é um zé-ninguém, trata-se do
atual secretário-geral do PT.
Das duas, uma: ou o sr. Raul Pont
pede em caráter irrevogável seu

desligamento do cargo que ocupa
noPT e se afasta do partido,
ou, então, que ele guarde suas
esparrelas (logro) para o consumo
interno de sua corriola.
RODRIGO BORGES DE CAMPOS NETTO

rodrigonetto@rudah.com.br

Brasília

Vestíbulodomal
Já faz algum tempo que desejava
entender como é possível um
palanque emque estão juntos
Lulla, Sarney e seus comandados,
Jader Barbalho, RenanCalheiros,
João Paulo, Professor Luizinho,
Ângela bailarina, Ideli, o tal bispo,
Dirceu, Delúbio, Marta Suplicy,
programados pelomarqueteiro
Duda,mais outros que, todos
sabem, sãomais de 40. Depois
que ouvi uma palestra do eminen-

te juristaMiguel Reale Jr. sobre
o poder, comecei a entender.
Durante a palestra noCafé Filosófi-
co de domingo na TVCultura, Rea-
le Jr. afirmou: “O poder político é
o vestíbulo domal.” Nós vamos ter
umMinistério e umgoverno à
altura do Inferno de Dante. Amém.
SAMUEL CORRÊA

Samuel.farm@uol.com.br

São Paulo

Belocomeço
A campanha de reeleição do com-
panheiro orador Lula está come-
çando com o pé direito. O escolhi-
do para tesoureiro da campanha
atual, prefeito deDiadema, tem
inúmeros processos nas costas
e umdeles é relativo à bagatela
de R$ 22milhões. Está difícil
achar alguém confiável no PT.

Será que a doença infectou a to-
dos?Ou a fome e a sede do poder
viraram serpente e os encantou?
ANTONIO JOSÉ G. MARQUES

São Paulo

AnoveladaVarig
Nadécada de 50 useimuitas ve-
zes os aviões daVarig entre
SãoPaulo e Itajaí (SC). Naquela
época não havia aeromoça,mas
tão-somente “aeromoço”. A Varig
era amelhor companhia aérea
doBrasil e uma dasmelhores
domundo. Infelizmente,maus ad-
ministradores a levarama este
deplorável estado, notando-se,
porém, que tais péssimos adminis-
tradores têm suas belas contas
emparaísos fiscais, como o tal
Cipriano da Transbrasil, amigo
do advogado de Lula e que foi

apanhado pela CPI doBanestado,
assim como outros e outros. Co-
mo nesta bela Pátria o crime nun-
ca é castigado, fica tudo por isso
mesmo.O exemplo vemde cima.
HERMINIO ZONTA

Herminiozonta@ig.com.br

Araçatuba

Brasileirossemreligião
Enquanto bispos se reúnempara
produzir textos intermináveis
que quase ninguém lê, o que as
igrejas vão experimentar é isso
mesmo: umprogressivo esvazia-
mento, por falta de uma aborda-
gemconvidativa e profissional
de umamensagemque é eterna,
como a doEvangelho.
LUIZ EDUARDO ALVES DE SIQUEIRA

lealvesdesiqueira@uol.com.br

São Paulo

Bombasnotrânsito
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