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ELIO GASPARI

Um sucesso para ninguém botar
defeito

De 1997 a 2011, quintuplicou o

número de negros e pardos nas

universidades

A notícia pareceu uma simples estatística: entre 1997 e 2011,

quintuplicou a percentagem de negros e pardos que cursam ou

concluíram o curso superior, indo de 4% para 19,8%. Em

números brutos, foram 12,8 milhões de jovens de 18 a 24 anos.

Isso aconteceu pela conjunção de duas iniciativas:

restabelecimento do valor da moeda, ocorrido durante o governo

de Fernando Henrique Cardoso, e as políticas de ação afirmativa

desencadeadas por Lula.

Poucos países do mundo conseguiram resultado semelhante em

tão pouco tempo. Para ter uma ideia do tamanho dessa

conquista, em 2011 a percentagem de afrodescendentes

matriculados em universidades americanas chegou a 13,8%, 3

milhões em números brutos. Isso depois de meio século de lutas

e leis.

Em 1957, estudantes negros entraram na escola de Little Rock

escoltados pela 101ª Divisão de Paraquedistas.

Pindorama ainda tem muito chão pela frente, pois seus negros e

pardos formam 50,6% da sua população e nos Estados Unidos

são 13%.

O percentual de 1997 retratava um Brasil que precisava mudar.

O de 2011, uma sociedade que está mudando, para melhor. Por

trás desse êxito estão políticas de cotas ou estímulos nas

universidades públicas e no ProUni.

Em seis anos, o ProUni matriculou mais de 1 milhão jovens do

andar de baixo, brancos, pardos, negros ou índios. Deles, 265

mil já se formaram. Novamente, convém ver o que esse número

significa: em 1944, quando a sociedade americana não sabia o

que fazer com milhões de soldados que combatiam na Europa e

no Pacífico, o presidente Franklin Roosevelt criou a GI-Bill.
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Ela dava a todos os soldados uma bolsa integral nas

universidades que viessem a aceitá-los. Em cinco anos, a GI-Bill

matriculou 2 milhões de jovens. Hoje entende-se que a iniciativa

foi a base da nova classe média americana e há estudiosos que

veem nela o programa de maior alcance social das reformas de

Roosevelt.

ARQUIVO

José Roberto Arruda, ex-governador de Brasília e ícone do

mensalão do DEM, voltou a falar: "Só digo uma coisa: não

apareceu nem metade da missa".Como diria Camila Pitanga:

"Fala, Arruda".

O CONTRADITÓRIO

A revista "Retrato", dirigida pelo repórter Raimundo Rodrigues

Pereira, chegará às bancas nesta semana com uma capa intitulada

"A vertigem do Supremo". Ela afirma que os ministros do STF

deliraram ao aceitar a tese segundo a qual houve um desvio de

R$ 76,8 milhões do Banco do Brasil para a turma do mensalão.

A reportagem sustenta que não há trabalho contábil de fé que

ampare essa acusação e coloca no site da revista 108

documentos (cada um com cerca de 200 páginas) da auditoria

feita pelo banco.

Com mais de 40 anos de carreira e obsessões investigativas,

Raimundo já contrariou a sabedoria convencional em duas

ocasiões. Há dois anos, provou que o banqueiro Daniel Dantas

foi satanizado pelo delegado Protógenes Queiroz na Operação

Satiagraha. Nenhum dos fatos que mencionou foi desmentido.

Em 1996, ele investigou as denúncias de má conduta profissional

feitas contra a cientista brasileira Teresa Imanishi. Tinha do outro

lado um Prêmio Nobel e o governo americano. Prevaleceu e

depois de dez anos a cientista foi inocentada, com pedidos de

desculpas do "New York Times" e do "Washington Post".

AVISO AMIGO

Quando o ministro Joaquim Barbosa assumir a presidência do

Supremo deverá ter uma preocupação. Ele sabe que não é

estimado pelos colegas. O que talvez não saiba é que muitos

deles não pretendem levar desaforo para casa.

PESADELO AMERICANO

Sempre que a eleição americana marcha para um final apertado

ressurge o fantasma do empate no colégio eleitoral.

Desta vez existe a remota possibilidade de Barack Obama e Mitt

Romney empatarem, cada um com 269 votos, no colégio

eleitoral.

Nesse caso, a escolha irá para uma assembleia de 50 eleitores

(um para cada Estado) e tudo indica que Romney saia vitorioso,

pois os republicanos tendem a manter a maioria na Câmara dos

Representantes.

Se esse cenário improvável ocorrer, a crise de 2000, quando
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George Bush 2º prevaleceu sobre Al Gore, será vista como uma

mixaria, sobretudo se o companheiro Obama conseguir mais

votos populares.

A democracia americana sairá mal da foto. Olhando-se para seus

últimos oito presidentes, três passaram por processos anômalos.

Bush 2º ganhou a Casa Branca na Corte Suprema, Richard

Nixon foi obrigado a renunciar, e John Kennedy foi assassinado.

(A possibilidade do empate e a discussão do processo eleitoral

estão descritos no site "Sabato's Crystal Ball". Apesar de ter

escolhido nome bobo, o professor Larry Sabato, da
Universidade da Virgínia, é um respeitado estudioso das eleições

americanas.)

EREMILDO, O IDIOTA

Eremildo é um idiota e muda de opinião a cada dia.

Às segundas, quartas e sextas é favorável ao "kit anti-

homofobia". Às terças, quintas e sábados é contra.

Em todos os casos, por idiota, acredita que essa discussão criará

mais escolas, creches e hospitais na cidade de São Paulo. Por

quê? Eremildo não sabe, mas está procurando quem saiba.

MANGUINHOS, JOIA DA COROA OU GUARDANAPO

A desapropriação dos 500 mil metros quadrados da refinaria de

Manguinhos pode se tornar uma das joias da coroa da

administração do governador Sérgio Cabral. Tudo bem se a

indenização tiver que cobrir os impostos que a empresa deve (só

de ICMS são R$ 675 milhões, bem como seu passivo

trabalhista).

Se os donos de uma refinaria obsoleta que contamina o ambiente

e envenena o solo embolsarem algo como R$ 200 milhões, será

um caso de guardanapo na cabeça. Essa decisão, contudo,
caberá ao Poder Judiciário.

Manguinhos fica dentro da cidade e degradou a região de tal
forma que está cercada por comunidades miseráveis.

A ideia de usar seu terreno para recuperar a região poderá
resultar na pacificação urbanística do que hoje é a favela de

Ramos. Seria uma intervenção do tamanho da revitalização da
zona portuária, mesmo sem o seu charme.

Não se deve subestimar os poderes da turma de Manguinhos,
estabelecida quando o presidente Getúlio Vargas alavancou seu

primeiro dono, o empresário Peixoto de Castro. Recentemente,
os novos controladores tiveram novos anjos da guarda, os

comissários Marcelo Sereno e José Dirceu, mais a bancada dos
precatórios do PMDB.

Nos anos 50, a turma do refino privado foi incomodada no
Conselho Nacional do Petróleo por um economista e um

coronel. Deram um trato ao economista (Jesus Soares Pereira)
cassando-o em 1964. Ao coronel, ofereceram a presidência da

Petrobras no governo JK, desde que ficasse quieto. Como ele
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não ficou, derrubaram-no.

Faltou-lhes a sorte. O coronel Ernesto Geisel tornou-se
presidente da Petrobras e da República. Ele gostava de contar

como foi atrás deles.
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