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Notas & Informações

M ais do que
nunca o Bra-
sil depende
do vigor eco-
nômico da
China, princi-

pal destino de suas exporta-
ções, e do sucesso do progra-
ma de reformas implantado pe-
las autoridades de Pequim. Em
relação aos dois pontos as notí-
cias são boas, por enquanto, se-
gundo avaliam o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e ou-
tras instituições multilaterais.
A importância da China para o
comércio do Brasil aumentou
e consolidou-se desde a virada
do século. Em 2000, as expor-
tações para o mercado chinês
proporcionaram receita de
US$ 1,08 bilhão, ou 1,97% da re-
ceita comercial. No ano passa-
do o mercado chinês absorveu
produtos brasileiros no valor
de US$ 46,03 bilhões, equiva-
lentes a 19% do total faturado
pelos exportadores nacionais.
A relevância desse intercâm-

bio continua aumentando. Nes-
te ano, até maio, as vendas bra-
sileiras ao mercado chinês ren-
deram US$ 19,09 bilhões, ou
21,2% da receita comercial do
período. A prosperidade chine-
sa é também essencial para a
Ásia e, portanto, para a econo-
mia brasileira. A região impor-
tou do Brasil, nos cinco primei-
ros meses deste ano, US$ 31,43
bilhões, 34,9% das vendas to-
tais do País até o mês passado,
US$ 90,06 bilhões.
Em contrapartida, os expor-

tadores chineses conquista-
ram espaços nomercado brasi-
leiro, com vendas de US$ 15,76

bilhões neste ano, até maio,
16,6% do total comprado pelo
País. O valor importado da
Ásia, US$ 30,44 bilhões, corres-
pondeu a 32,1% do total da des-
pesa. A União Europeia, em se-
gundo lugar na classificação de
regiões e blocos, teve uma par-
ticipação de 20,7%, com ven-
das de US$ 19,67 bilhões.
Por enquanto, as perspecti-

vas de crescimento da China e
da maior parte da Ásia conti-
nuam muito boas. A economia
chinesa cresceu 7,7% no ano
passado e deve crescer 7,5%
neste ano e 7,3% no próximo,
de acordo com as projeções do
FMI, muito parecidas com as
de outras instituições. Para a
Ásia emergente o Fundo proje-
ta expansão de 6,7% em 2014 e
de 6,8% em 2015. Para o Japão,
as estimativas são bem mais
modestas, 1,4% e 1%, números
próximos daqueles observados
nos últimos dois anos.
O programa chinês de refor-

mas vem sendo cumprido com
sucesso, avalia o FMI, mas a
agenda ainda inclui uma lista
de problemas importantes. A
pauta demudanças ganhou im-
portância a partir da crise inter-
nacional iniciada em 2007. Se-
ria preciso tornar o crescimen-
to menos dependente das ex-
portações, aumentar o peso do
consumo, reorientar os investi-
mentos, dando maior impor-
tância a projetos de infraestru-
tura, e passar a limpo as finan-
ças públicas e o crédito.
Nos últimos anos, foram

identificadas vulnerabilidades
no mercado imobiliário, em li-
nhas de financiamento menos

controladas e nas contas dos
governos subnacionais, pesada-
mente endividados. Ainda em
abril o vice-ministro de Finan-
ças, Wang Baoan, chamou a
atenção para o vencimento,
em prazo muito curto, de cer-
ca de 22% das dívidas acumula-
das pelos governos locais.
Na área fiscal, o fortaleci-

mento das finanças dos gover-
nos locais é um “desafio-cha-
ve”, segundo o FMI. Essa tare-
fa inclui o reequilíbrio de recei-
tas e de despesas, assim como
a melhora dos padrões de ad-
ministração e de supervisão do
endividamento desses gover-
nos. O FMI também defende
uma reforma tributária, com
maior ênfase no imposto sobre
a renda pessoal e extensão do
imposto sobre o valor agrega-
do aos serviços. No Brasil, essa
extensão ocorreu com a Cons-
tituição de 1988, quando o
ICM foi convertido em ICMS.
Por enquanto, a agenda chi-

nesa de reformas vem sendo
executada com razoável suces-
so. O governo tem metas de
longo prazo e parte de posição
sólida nas contas externas e de
um nível de poupança elevado.
Ao Brasil e a outros países

muito dependentes do merca-
do chinês resta torcer pelo êxi-
to do programa de reformas e
pela manutenção de altas taxas
de crescimento na China. O su-
cesso brasileiro seria mais ga-
rantido se as autoridades de
Brasília também se empenhas-
sem nas reformas indispensá-
veis – nas áreas fiscal e tributá-
ria, por exemplo. Mas isso está
fora do radar, por enquanto.

A crise financeira
das universida-
des estaduais pau-
listas gerou uma
tensão entre elas
e o Executivo.

Com as reservas técnicas das
três instituições se esgotando e
os professores e servidores em
greve, reivindicando reajuste
salarial, os reitores da USP, da
Unicamp e da Unesp pediram
ao governador Geraldo Alck-
min que aumente a fatia do Im-
posto sobre Circulação deMer-
cadorias e Serviços a que as
três instituições têm direito.
Quando a vinculação orça-

mentária foi aprovada, em
1989, assegurando-lhes autono-
mia administrativa e financei-
ra, as universidades estaduais
passaram a receber 8% da recei-
ta do ICMS. Como foram esti-
muladas pelo Executivo a assu-
mir mais compromissos, abrin-
do novos cursos e criando no-
vos campi no interior e na re-
gião metropolitana, a fatia do
ICMS foi aumentada para 9%,
em 1993, e para 9,57%, em 1995.
Agora os reitores estão pedin-
do que essa fatia seja elevada
para 11,60%. Também reivindi-
cam que o porcentual seja apli-
cado não sobre a receita líqui-
da desse tributo, mas sobre a
receita bruta – inclusive sobre
juros e multas. Considerando a
arrecadação do ICMS no ano
passado, essas mudanças propi-
ciariam R$ 2,2 bilhões a mais.
Para os reitores, os aumen-

tos na fatia do ICMS concedi-
dos em 1993 e em 1995 não fo-
ram suficientes para custear os
projetos de expansão das três

instituições. “A aplicação da alí-
quota no produto total do
ICMS representa um grande au-
xílio”, disse a presidente do
Conselho de Reitores das Uni-
versidades Estaduais de São
Paulo (Cruesp), Marilza Cunha
Rudge, ao jornal Valor. “O nú-
mero de vagas geradas na gra-
duação e na pós-graduação é su-
perior ao crescimento do
ICMS. Na Unicamp, as vagas fo-
rammultiplicadas por três des-
de 1989. Mas, em termos reais,
o ICMS não triplicou”, afirma
o reitor José Tadeu Jorge. “Na
USP, entre 1989 e 2012, as ma-
trículas na graduação cresce-
ram 83% e, na pós-graduação,
121%. O número de docentes
em atividade subiu apenas 4%
e o número de funcionários de-
cresceu 5%”, lembrou o profes-
sor Marcelino Pinto, do câm-
pus de Ribeirão Preto.
As pretensões do Cruesp –

que são apoiadas por entidades
de docentes e de servidores –
esbarram na resistência das au-
toridades fazendárias, que refu-
tam os números e os argumen-
tos invocados pelos reitores.
Em nota, a Secretaria da Fazen-
da alega que, “mesmo com a ex-
pansão das universidades, a
proporção de repasse por alu-
no cresceu 18% reais, entre
2007 e 2013, e a relação por ser-
vidores cresceu 19% em termos
reais”. Nomesmo tom, o secre-
tário Andrea Calabi afirma que,
se as contas das universidades
estaduais não fecham, o proble-
ma não é de insuficiência de re-
cursos, mas de administração
por parte dos dirigentes univer-
sitários: “A crise das universida-

des decorre de suas próprias
decisões, adotadas de forma in-
dependente. O governo sim-
plesmente repassa valores”.
Além da queda de braço en-

tre o Cruesp e as autoridades fa-
zendárias, o reitor da USP – a
universidade mais atingida pe-
la crise financeira, por já gastar
105,3% de seu orçamento com
o pagamento de salários de do-
centes e de servidores – está
contratando uma auditoria in-
dependente para avaliar a ges-
tão de seu antecessor. E o Tri-
bunal de Contas do Estado
(TCE) anunciou que antecipa-
rá as fiscalizações sobre o cres-
cimento das despesas decorren-
tes de contratação de pessoal
em 2013, quando a folha de pa-
gamento da USP cresceu 89%.
Independentemente do que

a auditoria contratada pela
USP e o TCE vierem a concluir,
o fato é que as universidades es-
taduais paulistas pertencem ao
Executivo e o governador Ge-
raldo Alckmin não pode deixar
de ajudá-las financeiramente
para resolver eventuais proble-
mas de caixa no curto prazo. Is-
so não significa, contudo, que a
pretensão do Cruesp de aumen-
tar a fatia das universidades es-
taduais no ICMS tenha de ser
atendida. O importante é debe-
lar a crise, o que depende de
ajuda financeira imediata. De-
pois disso, deve-se cobrar das
universidades o corte de gas-
tos, metas de produtividade e a
redefinição de prioridades –
medidas fundamentais para
que possam exercer sua autono-
mia commais eficiência do que
a que foi demonstrada até hoje.
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A greve do metrô
de São Paulo se ex-
plica em poucas pa-
lavras. “Estamos
em um momento
único. TemumaCo-
pa do Mundo. Tem
também eleições

no fim do ano”, conclamou o presi-
dente do sindicato dos metroviários,
Altino de Melo Prazeres Júnior, filia-
do ao PSTU, na assembleia que apro-
vou no domingo a continuação do
movimento, pouco depois de os de-
sembargadores do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) considerarem
abusiva a paralisação, determinarem
o seu término imediato e imporem
umamulta diária de R$ 500mil à enti-
dade da categoria em caso de descum-
primento da decisão.
O colegiado resolveu também con-

ceder ao setor o reajuste de 8,7% ofe-
recido pela Companhia doMetropoli-
tano, aproximadamente 3 pontos aci-

ma da inflação medida pelo INPC
nos 12 meses encerrados em abril (a
data-base do setor). O TRT decretou
a ilegalidade da greve porque a dire-
ção do sindicato se recusara a cum-
prir a ordem da vice-presidente da
Corte, desembargadora RilmaHeme-
tério, para ser mantido integralmen-
te o serviço nos horários matinais e
vespertinos de pico e 70% no restan-
te do tempo de operação.
Ela entendeu que o legítimo direi-

to de ir e vir da população da maior
metrópole brasileira prevalece sobre
o direito igualmente legítimo à greve
por aumento de salário de um seg-
mento profissional prestador de um
serviço essencial. Nem se trata de
uma inovação: a legislação que rege a
matéria já condiciona ao interesse pú-
blico o último recurso de que dis-
põem os assalariados para ver atendi-
das as suas demandas. No caso, aliás,
se trata de uma demanda desarrazoa-
da, para dizer omenos, mesmo tendo

encolhido de 16,5% para 12,2%.
Para entender seja o índice pleitea-

do, seja a recusa do cumprimento de
um ato judicial que apenas tentava
adequar ações particulares a uma ne-
cessidade geral objetiva, seja, enfim,
a decisão de persistir numa paralisa-
ção já então formalmente qualificada
como abusiva, volte-se ao “momento
único” do argumento do sindicalista
Prazeres. Copa e eleições, para ele e
seus correligionários de extrema es-
querda, são de fato oportunidades po-
líticas de acertar dois alvos com a
mesma descarga: o governo federal
do seu adversário petista e o governo
estadual do seu inimigo tucano.
Perto disso, as agruras impostas a

milhões de pessoas – que não são pro-
priamente os execrados “burgueses”,
mas formam grande parte do chama-
do “povão” – são irrelevantes. A retó-
rica supre o resto. “Os protestos do
ano passado entraram na nossa men-
te”, discursou o metroviário (detido,

à época, por suspeita de vandalismo).
“Não pode ficar massacrando, baten-
do em trabalhador.” Vá dizer isso aos
trabalhadores cujo cotidiano eles in-
fernizam, seja qual for o meio de
transporte a que tenham acesso, e
que, mesmo quando tudo está nor-
mal, são obrigados a gastar horas va-
liosas na ida ao seu sustento e no re-
gresso para o que lhes resta de lazer,
convívio e repouso.
Ontem, para piorar, o transtorno

não se limitou ao fechamento de pra-
ticamente a metade das 61 estações
administradas pelo poder público (as
6 estações da Linha 4-Amarela, a car-
go da iniciativa privada, abriram nor-
malmente, a exemplo dos primeiros
dias da paralisação, na semana passa-
da). Numa manobra combinada, ati-
vistas doMovimento dos Trabalhado-
res Sem-Teto (MTST) e do Passe Li-
vre, bloquearam logo cedo a Rua Ver-
gueiro, uma das mais importantes do
centro-leste da cidade, motivando a

intervenção da Polícia Militar, com
bombas de efeito moral e balas de
borracha. Ao paulistano não se permi-
te nem ser pedestre.
Na terceira manhã de trânsito mais

lento na cidade, os manifestantes se
agruparam diante da Secretaria de
Transportes e da Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Urba-
no (CDHU), que curiosamente ficam
uma diante da outra na mesma rua
do centro velho da capital, ambas pro-
tegidas por PMs com armaduras “ro-
bocop” e escudos. Aboletado em um
carro de som, Prazeres se entregava a
mais uma arenga. “Se não atender o
metroviário, não vai ter Copa do
Mundo”, ameaçou, com a prepotên-
cia de quem se acha o dono da cida-
de. Àquela hora, porém, 30% dos
1.198 metroviários do turno matinal
já haviam voltado ao trabalho. (OMe-
trô já havia demitido 42 grevistas por
justa causa.) A firmeza do governo pa-
recia dar resultados.
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Umagrevecontratodos

“Podem vir quentes
que eu estou fervendo”

FRANCISCO ZARDETTO / SÃO
PAULO, RESPOSTA DO GOVERNO
DE SÃO PAULO AOS INCITADORES
DE GREVES QUE PREJUDICAM EM
DEMASIA O POVO PAULISTANO
fzardetto@uol.com.br

“Greve no Metrô, caos
na Copa. É só violência,
caos mental. Não é assim
que se muda. Mudança
de verdade é só no voto”

ALICE ARRUDA CÂMARA DE
PAULA / SÃO PAULO, SOBRE
OS MOVIMENTOS PAREDISTAS
COMMOTIVAÇÃO POLÍTICA
alicearruda@gmail.com

pico. Quantas cobras criadas es-
tão operando por lá? Esperamos
que a Justiça dê um basta nas
pretensões absurdasdeles. Apos-
to todas as fichas em que, seja lá
o que obtenham de vantagens,
daqui até as eleições eles conti-
nuarão a sabotar as operações
do mais eficiente meio de trans-
porte, pois sua principal motiva-
ção é a tomada do poder em São
Paulo, nossa última bastilha.
ALBERTO B. C. DE CARVALHO
albcc@ig.com.br
São Paulo

Última chance?

Se a Justiça declarou agreve abu-
siva, estabeleça-se a ordem. Polí-
cia!Ou, depois das pesquisas, es-
ta é a última chance do candida-
to do PT? Lula, Dilma e Padilha
terão coragem de aparecer no
Itaquerão na abertura da Copa?
Vão demetrô ou de jumento?
MÁRIO ISSA
drmarioissa@yahoo.com.br
São Paulo

Enfim, alguém de coragem

Parabéns, governador, pela não
readmissão dos grevistas! Em
1985, a primeira-ministra britâni-
ca Margaret Thatcher enfrentou
com determinação, coragem e
forçaa grevedosmineiros. Even-
ceu. É isso que esperamos dos
nossos governantes, que devem
assumir o ônus dos cargos que
ocupam. A aceitação das chanta-
gens demanifestantes badernei-
ros, como as que estamos ven-
do,pelo governo federal, ao sujei-
tar-se aoMTSTesimilares,mos-
tra irresponsabilidade para cui-
dar do bem público e estímulo
ao desrespeito às leis, à Justiça,
aopatrimôniopúblico, à proprie-
dade privada, à população. Se a
grevecontinuar, não serápor cul-
pa do governador, mas por ação
de sindicatos que escondem a
verdadeira causa do seu movi-
mento ideológico-partidário.
M. TERESA SILOTOAZEVEDO PALU
teresa.palu@uol.com.br
São Paulo

TorcerpelaChina ApretensãodoCruesp

! “Pois é, o futuro de um país sendo decidido pelo futebol. Assim
vamos longe mesmo...”
LEANDRO MARCONDES

! “Não torço para a Copa, muito menos para os jogadores. A mi-
nha torcida é para um Brasil mais justo, humano e igualitário.”
ADRIANO MONTEIRO

! “Não vai mudar nada. Não estamos contra a Copa, mas, sim,
contra a corrupção de governantes.”
RENATO ANTUNES


