
N
ão há muito o
que contestar
no argumento
utilizado pelo
governo Lula
para justificar

sua política de aumentos de
vencimentos de funcionários
de diferentes carreiras da ad-
ministração pública. Um país
moderno, eficiente e capaz de
assegurar presença destacada
no cenário internacional preci-
sa contar com quadros qualifi-
cados, como diz a secretária
em exercício de Recursos Hu-
manos do Ministério do Plane-
jamento, Maria do Socorro
Mendes Gomes. E isso custa di-
nheiro – do contribuinte.

No entanto, o que a socieda-
de vem pagando para susten-
tar a folha de pessoal cada vez
mais onerosa do governo fede-
ral não tem resultado em me-
lhora da qualidade dos servi-
ços públicos. Tem resultado, is-
to sim, na melhora da vida de
um grupo de brasileiros que
não precisa temer a demissão,
pois goza de estabilidade, nem
precisa se preocupar com a
renda futura, pois terá aposen-
tadoria tranquila. É esse grupo
que, com a aproximação da
eleição, vem merecendo aten-
ção cada vez mais generosa do
governo do PT.

A reportagem publicada pe-
lo jornal Valor na segunda-fei-
ra sobre a remuneração média
do funcionalismo federal, com-
parando-a com a dos emprega-
dos do setor privado, não dei-
xa dúvidas: ganha-se muito
mais no governo federal do
que na empresa particular. É
a enorme diferença em favor
do funcionalismo que explica o
índice, observado em concur-
sos para determinados car-
gos, de quase 400 candidatos
por vaga.

A situação privilegiada dos
funcionários da União não sur-
giu no governo Lula. Em 1993,
por exemplo, quando estava
prestes a começar o governo
FHC, a média dos salários do
funcionalismo federal era
51,4% maior do que a dos em-
pregados das empresas parti-
culares. Em 2002, último ano
do governo FHC, a diferença ti-
nha subido para 78,9%. No ano
passado, o sexto da gestão do
PT, chegou a 101,3%. Em 2009,
a diferença deve ser ainda
maior e certamente continua-
rá a crescer daqui para a fren-
te, em razão dos benefícios con-
cedidos a partir de 2003.

A folha de pessoal da União
vem aumentando seguidamen-
te desde 2004, por conta de ge-
nerosas correções dos venci-
mentos do funcionalismo, com
índices superiores aos da infla-
ção, da contratação desenfrea-
da de servidores e dos ajustes
específicos para diferentes car-
reiras do funcionalismo. Os au-
mentos diferenciados, incluí-
dos os concedidos aos milita-
res, resultarão no crescimento
de R$ 40 bilhões nos gastos
com pessoal até 2012.

Nos sete anos do governo
Lula, o Executivo contratou li-
quidamente 57,1 mil funcioná-
rios. Mais 14,4 mil poderão ser
contratados no ano que vem,
de acordo com leis já aprova-
das pelo Congresso e sanciona-
das pelo presidente. A propos-
ta de Orçamento da União pa-
ra 2010 cria mais 77,7 mil car-

gos federais, dos quais 56,8 mil
poderão ser preenchidos no
próximo ano, embora não este-
ja claro de onde virá o dinheiro
para essas contratações.

Trata-se, no caso dos au-
mentos salariais para algumas
carreiras, de “investimento na
inteligência operacional e es-
tratégica do Estado”, procu-
rou justificar a secretária Ma-
ria do Socorro Mendes Gomes,
em entrevista ao Valor. Não
há, porém, nenhuma compro-
vação de que à melhora dos sa-
lários do funcionalismo – mes-
mo em época de crise, como a
que o País enfrentou até há
pouco e ainda provoca a redu-
ção da arrecadação tributária
e forçou as empresas particula-
res a adotar drásticas medidas
de contenção de gastos, inclusi-
ve com pessoal – venha corres-
pondendo umamelhora na qua-
lidade dos serviços prestados à
sociedade.

Em defesa de sua política de
pessoal, o governo anuncia o
estabelecimento de um siste-
ma de avaliação do desempe-
nho dos servidores federais.
Mesmo, porém, que coloque
em prática o esquema de ava-
liação, seus resultados, em ter-
mos de qualidade do serviço,
serão muito limitados. Nas
principais carreiras beneficia-
das com grandes aumentos no
governo Lula, foi reduzida a di-
ferença entre o salário de ad-
missão, que subiu muito, e o de
fim de carreira. Se, pormau de-
sempenho, não receber nota
boa na avaliação, o funcionário
não terá muito a perder. E,
mesmo que receba nota péssi-
ma, não tem por que se preocu-
par. Não pode ser demitido e já
ganha muito mais do que ga-
nharia namesma função na ini-
ciativa privada. Melhorar o de-
sempenho, então, para quê?

A
expulsão da es-
tudante Geisy
VillaNova Arru-
da, pela direção
da Universida-
de Bandeirante

(Uniban), é mais um triste epi-
sódio de uma sucessão de equí-
vocos que começou com a boça-
lidade dos estudantes que a
hostilizaram moralmente por
usar vestido curto numa aula
do curso de turismo, e que se
desdobra agora numa iniciati-
va de duvidosa legalidade, do
ponto técnico-jurídico, e abso-
lutamente desastrosa, em ter-
mos de política educacional.

Aopunir a vítima, converten-
do-a em ré sem nem mesmo
abrir o devido processo e lhe
conceder o direito dedefesa pre-
visto pela Constituição, a medi-
da adotada pelos diretores da
instituição é tão absurda que
tanto a Secretaria Especial de
PolíticasparaasMulheresquan-
to o Ministério da Educação
(MEC) decidiram questioná-la.
Se for condenada, no plano ad-
ministrativo a Uniban pode ser
impedida de criar novos cursos
e abrir vagas. E, como o noticiá-
rio da imprensa revelou que,
além de difamação, injúria e
constrangimento ilegal, Geisy
foi vítima de “preconceito de gê-
nero” e “violência sexista”, o
Conselho Estadual de Direitos
Humanos e a Procuradoria-Ge-
ral deJustiça tambémestãoava-
liando as providências judiciais
a serem tomadas. “A atitude da
Uniban representa um profun-
do e lamentável desrespeito à
mulher”, diz o promotor Rober-
to Livianu. “É uma situação ul-
trapassada culpar a mulher pe-
las agressões que sofre”, afirma
aprocuradora LuizaNagibEluf.

No dia 22 de outubro, Geisy
foi insultada, perseguida e en-
curralada por cerca de 600 alu-

nos nos corredores da universi-
dade em São Bernardo, que a
acusaram de ferir a moral e os
bons costumes. Para os direto-
res da instituição, os gritos e
ameaças teriam sido apenas
uma “reação de defesa do am-
biente escolar” à roupa e às “ati-
tudes provocativas” da estudan-
te. Em nota, eles alegam que “a
aluna fez um percursomaior do
que o habitual, aumentando sua
exposição”. Todavia, como reco-
nhecem dirigentes do MEC,
membros do Ministério Públi-
co, ex-reitores de conceituadas
universidades públicas e até in-
tegrantes do ConselhoNacional
de Educação, a roupa de Geisy

não era escandalosa – ela é que
seria uma jovem exuberante.

A estética, contudo, é o que
menos importa nesse caso. In-
dependentemente do bom ou
mau gosto damoda ou dos atri-
butos físicos da estudante, o
que realmente merece ser dis-
cutido é o comportamento obs-
curantista daqueles que a agre-
diram, inclusive ameaçando es-
tuprá-la. Esse é o típico com-
portamento irracional de mas-
sa a que se referem antropólo-
gos, psicólogos, sociólogos e fi-
lósofos do porte de Gustave Le
Bon, Georges Sorel, Elias Ca-
netti e Hannah Arendt, que es-
tudaram as formas de banaliza-
ção da violência e de lincha-
mento – inclusive o moral.

Segundoeles, amultidãomui-
tas vezes transforma indivíduos
civilizados em hordas de bárba-
ros,movidos por instintos primi-

tivos, como, por exemplo, nos
linchamentos de negros, nos
EUA;no terrorismode funda-
mentalistas religiosos, como
os taleban; nas turbas enfure-
cidas que destroem o que
veem pela frente, como os
hooligans ingleses; e como
nas guerras entre torcidas
nos estádios de futebol, no
Brasil. Em todas essas mani-
festações de massa, poucos
são os indivíduos que tentam
resistir, não se deixando ar-
rastar pelo fanatismo e pela
irresponsabilidade coletiva.

O mais preocupante é
que as agressões contra a es-
tudante Geisy ocorreram no
âmbito de uma instituição
educacional – justamente o
local onde deveria prevale-
cer o saber, a reflexão e a for-
mação moral e acadêmica
das novas gerações. A uni-
versidade não é só um locus
de treinamento e qualifica-
ção – acima de tudo, é um
ambiente no qual os padrões
espirituais e os princípios ci-
vilizatórios da tolerância e
do respeito ao próximo são
cultivados e aperfeiçoados e
vão sendo transmitidos de
geração em geração.

Por isso, causa espanto o
comportamento da Uniban.
De uma universidade à altu-
ra da sua missão, jamais se
poderia esperar que a víti-
ma de um linchamento mo-
ral fosse convertida em ré e
que os linchadores, que não
receberammais do que uma
suspensão, fossem tratados
demodo leniente, sob a justi-
ficativa de que só defende-
ram a “dignidade acadêmica
e a moralidade”.

N. da R. – O editorial já es-
tava na página quando o rei-
tor daUniban revogou a expul-
são da aluna Geisy Arruda.
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considerar o aposentado brasilei-
ro (CLT) uma praga para o País.
Se a Previdência chegou a este
estágio, foi por incompetência ou
má-fé de inúmeras gestões. Se
quisermos tratar o assunto apo-
sentadoria de forma honesta, de-
vemos juntar num só bolo os de-
mais sistemas previdenciários
que existem no País e estabelecer
regras comuns a todos (principal-
mente o público, do qual pouco
se fala). Os aposentados pelo sis-
tema público têm seus benefícios
combase no último salário rece-
bido enquanto na ativa e as corre-
ções acompanhamo que é dado
ao funcionário ativo. O Executivo
e o Legislativo têm sido bastante
“flexíveis” comessas correções.
O texto do editorial até parece que
foi escrito seguindo os padrões
que o governo sempre adota na

busca de um bode expiatório.
O rombo existe,mas foi, basica-
mente, criado pela dilapidação
que o fundo de recursos sofreu.
Qualquer atuário recém-formado
calculará, em função das contribui-
çõesmensais obrigatórias feitas
durante a vida útil dos aposenta-
dos, qual deveria ser o seumon-
tante atual. Portanto, ao calcular a
diferença entre os recolhimentos
e os pagamentos (“rombo”), de-
ve ser acrescentado o rendimento
do patrimônio dilapidado (se bem
aplicado, deveria cobrir amaior
parte dos pagamentos). Ora, se o
governo fez uso desse patrimônio
para fins nãomuito claros, cabe
exclusivamente a ele repor os des-
vios, ainda que não tenhamocorri-
do no atual governo. Acrescente-
se quemuitos aposentados, a con-
tragosto, voltarama ser arrimo de

família, o que leva tal “rombo” a
circular imediatamente. Estemon-
tante, associado ao fatormultipli-
cador que gera, vai, nomínimo,
cobrir a diferença (arrecadação x
pagamentos) várias vezes, via car-
ga tributária que esses aposenta-
dos e todos os que fazemparte
dessa cadeia de consumo estarão
desembolsando. Considero injus-
ta a crítica feita ao senador Paim.
Ele só estendeu à coletividade dos
aposentados uma parcela ínfima
dos critérios que a “confraria” dos

políticos aplica a simesma. Nego-
ciar índices de correção comas
centrais sindicais é hipócrita, pois
sabemos de sua conivência como
atual governo. Não tenho ilusões.
A situação saberámanipular o
projeto para enterrá-lo antes de
chegar à sanção do presidente. Se
a ele chegar, vai ser interessante
ver um “aposentado por invali-
dez” vetá-lo. Este é o Brasil.
EDUARDO ROBERTO MALUF

ermaluf@ig.com.br

Jandira

● Discordo do editorialProblema
adiado. Primeiro, para receber
mais de um saláriomínimo contri-
buí de forma rotineira durante to-
da aminha vida laborativa, junta-
mente commeus empregadores,
e com isso formei por anos segui-
dos ummontante para fazer fren-

te a essa aposentadoria. Não foi
fácil, foram engolidosmuitos sa-
pos nessa caminhada. De forma
rotineira, as contribuições eram
retiradasmensalmente na fonte e
comapromessa de que no futuro
receberia os benefícios acordados
inicialmente, inclusive comatuali-
zações. Lembro-me de que no iní-
cio era obrigado a optar – consta
daminha primeira carteira profis-
sional – e, caso não aceitasse, per-
dia o emprego. Não tinha opção.
As promessas eram ótimas. Com
omontante formado, vale lembrar
que não parti do zero, contribuí
para isso, portanto, compete ao
gestor desses recursosmantê-los
atualizados,mostrar sua compe-
tência e, ainda, evitar que sejam
usados de forma indevida, tal co-
mo os de outrosmilhões de brasi-
leiros. Não estou pedindo favor,

apenas solicito a correção a que
tenho direito daminha aposen-
tadoria. De onde virão os recursos
nãome interessa, é problema do
gestor. E quero pensar que o ges-
tor atual sabe como resolver is-
so. O que vai acontecer em 2050
tampoucome interessa, pois os
aposentando de hoje estão na ca-
sa dos 65 anos e daqui a 41 anos,
quem sabe, eles não existirão
mais, pois terão passado dos cem
anos. E o que dizer dos que se
aposentaram já há algum tempo?
Louvo a iniciativa do senador Pau-
lo Paim e aproveito para parabeni-
zá-lo. Espero dos demais congres-
sistas amesma atitude. Os en-
velhecentes de hoje agradecem.
Só que não pode demorarmuito.
OLAVO DE ALMEIDA SOARES

olavo_soares@ig.com.br

São Paulo
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O
grande erro que se pode come-
ter em relação ao caudilho bo-
livariano Hugo Chávez é não
levá-lo a sério. Por mais que
ele atraia o ridículo com as
suas tiradas – por exemplo, ao

instruir os venezuelanos para não ficar sob o
chuveiro mais do que 3 minutos, ou para usar
lanternas, em vez de acender a luz, ao se le-
vantar no meio da noite, ou ainda para não li-
gar o ar-condicionado –, seria temerário su-
bestimar as suas bravatas e, pior ainda, os
seus atos. Na última quinta-feira, depois de
uma série de incidentes na fronteira com a
Colômbia, infestada de guerrilheiros, trafi-
cantes e paramilitares, com sequestros, tiro-
teios e mortes, Chávez enviou 15 mil soldados
para a região. A Venezuela só faltou romper
as relações bilaterais quando o governo de
Bogotá anunciou, em julho, um acordo mili-
tar com os Estados Unidos para defender o
país do narcoterrorismo. O pacto foi assinado
na semana passada.

Agora, na sua escalada contra o que propa-
ga ser uma operação que visaria a assediar o
regime dito bolivariano, Chávez aproveitou o
seu programa domingueiro de rádio e TV,

Alô, presidente, para trovejar ameaças. “Se-
nhor comandante da guarnição militar, bata-
lhões de milícias, vamos treinar”, ordenou o
coronel, falando explicitamente em preparar
o país “para a guerra” com a Colômbia – e,
por tabela, com os Estados Unidos. “Estudan-
tes revolucionários, trabalhadores, mulheres:
todos preparados para defender esta pátria
sagrada que se chama Venezuela.”
Numa alusão ao aumento da pre-
sença de tropas americanas em ter-
ritório colombiano (que não houve),
acusou o governo do presidente Ál-
varo Uribe de ter-se “transferido”
para Washington. Dirigindo-se a
Barack Obama, pediu retoricamen-
te que ele não se equivoque, orde-
nando “uma agressão à Venezue-
la”, por intermédio da Colômbia.

A tentação de subestimar o belicismo cha-
vista poderia ter o estímulo da lembrança de
uma prática tão velha como o poder – a da fa-
bricação de inimigos externos, sobretudo por
governos autoritários, para desviar a atenção
dos governados de seus fracassos e reforçar
os controles do regime sobre a população in-
satisfeita. A invocação do patriotismo, é o ca-

so de parafrasear, é o último refúgio dos tira-
nos. No presente caso venezuelano, a alega-
ção de que “o império” quer transformar a su-
posta matriz do socialismo do século 21 numa
“colônia ianque” provavelmente não bastará
para disfarçar as responsabilidades do cha-
vismo pela recessão econômica e, em espe-
cial, pela escassez de água e de eletricidade.

Essa, aliás, a razão de ser das patéti-
cas diretivas do caudilho sobre a du-
ração dos banhos de chuveiro e o
uso de lanternas.

Assentada sobre uma das maio-
res reservas de óleo do mundo, a
Venezuela paga o preço da incom-
petência de Chávez em investir pa-
ra recuperar a desmoronada in-
fraestrutura nacional, enquanto
desperdiçava bilhões de petrodóla-

res, além da ideologia estatista que o fez na-
cionalizar, em 2007, o que ainda restava de
empresas privadas no setor energético. Visto
que essa crise não será superada tão cedo e
que 2010 será ano de eleições legislativas no
país, não há nenhuma razão para supor que
os arreganhos chavistas ficarão restritos aos
seus programas de auditório. Feita a escolha

pelo estado de beligerância com a Colômbia,
incidentes armados poderão surgir e se multi-
plicar a qualquer pretexto, com as prover-
biais consequências imprevisíveis: na Améri-
ca Latina, guerras já foram travadas pormoti-
vos menos graves do que as ambições de Hu-
go Chávez e o seu medo de ver a maioria dos
seus súditos se voltar contra ele.

Diante disso, parecem nomínimo ingênuas
as esperanças de setores colombianos de que
a Espanha ou o Brasil possam dissolver, pela
mediação, o clima de conflito que convém a
Caracas. O presidente Lula indicou dias atrás
que acredita no abrandamento das tensões
na área, a partir do entendimento direto en-
tre Chávez e Uribe, na próxima reunião de
presidentes dos países da região amazônica,
no fim do mês, em Manaus. De seu lado, o as-
sessor diplomático do Planalto, Marco Auré-
lio Garcia, sugeriu que eles firmem um pacto
de não agressão – como se alguma vez isso
contivesse um déspota atraído por uma aven-
turamilitar. Demais amais, o governo colom-
biano há de saber dos riscos políticos de acei-
tar como mediador o presidente brasileiro
que, a pretexto de domesticar o venezuelano,
age como seu aliado.

Lula, ame-o
oucale-se”

AlaricodeToledoPiza
atpiza@uol.com.br
SãoPaulo
“
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A intolerância
premiada pela
desastrosa atitude
da direção escolar

Aos poucos, vai se
criando um país só
de funcionários
públicos
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