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Nessa posição de ponta, sendo
um destro jogando na esquerda,
ele está à altura de Neymar, de
Franck Ribéry, no seu melhor
momento, e de Hazard.

Juan Carlos Osorio, técnico do São Paulo, ao levantar a
bola de Pato ao compará-lo aos craques de Barcelona-ESP,
Bayern de Munique-ALE e Chelsea-ING, respectivamente.
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O não recebimento da conta na
data não isenta da cobrança de
multa se o pagamento for feito
fora do prazo, já que a greve
não é culpa da empresa.

Maria Inês Dolci, da ProTeste Associação de Consumidores,
que alerta os devedores quanto à paralisação dos Correios.
Cerca de 90% dos empregados na região estão parados.

Que os custos de formação educacio-
nal estão cada vez mais altos no Brasil,
não é novidade. Contudo não é segre-
do que formação ‘completa’ demanda
muito investimento. Entretanto, a ‘te-
sourada’ deixou milhares em situação
sem precedentes no Brasil desde a rede-
mocratização: quem está no meio do
curso não vai conseguir terminar por-
que não teve nova concessão; quem es-
tava buscando entrar numa faculdade
pode até ser aprovado na instituição,
mas não está sendo aprovado no Fies;
e, por fim, quem está fazendo progra-
mas de pós-graduação praticamente fi-
cou sem qualquer alternativa viável.

Mas aí você me pergunta: tá, parou
o Fies, não há expectativa de quando o
programa volte a aceitar inscrições... e
o crowdfunding com isso? O financia-
mento coletivo foi forma encontrada
nos Estados Unidos para reduzir os
custos com a Educação Superior. Qua-
se a totalidade do Ensino Superior nor-
te-americano é pago, a família e o estu-

dante têm de se preparar a vida toda
para arcar com os custos da formação.
Observando que esse mercado estava
sofrendo com as dívidas dos ex-alu-
nos, foram criados sites específicos e
direcionados de crowdfunding para
ajudar o estudante. A troca, em geral,
além da resiliência em viabilizar a for-
mação superior de alguém, vai de re-
compensas pela doação até participa-
ção dos ganhos profissionais do aluno
por determinado período de tempo.

Ganharia o governo, que teria redu-
zida sua obrigação de repasses para fo-
mentar o fluxo de caixa das universida-
des; a família, que poderia se progra-
mar ao longo de toda a faculdade para
devolver os valores investidos; além
do estudante, que poderia se dedicar
com muito mais afinco na sua forma-
ção para que a ‘rentabilidade’ do inves-
timento seja muito maior.

Sempre que se financia a formação
de alguém, não se quer somente o di-
nheiro de volta: deseja-se ter profissio-

nal qualificado, competente, diferencia-
do e que dê certo, ou seja, cobrança ‘so-
cial’ para que ele faça jus ao apoio que te-
ve. Alguns sites, por exemplo, vinculam
que os beneficiados façam o mesmo
após se formarem, gerando ciclo virtuo-
so de financiamento versus novos finan-
ciados versus retorno do investimento!

O País não possui legislação sobre
crowdfunding, o que possibilita gama
de possibilidades, entre elas sites espe-
cializados em financiamento coletivo
para estudantes abandonados pelo
Fies. O Brasil ainda dispõe de poucas
alternativas que possam suprir a de-
manda por bolsas de estudos de todos
os beneficiários do Fies e que ficaram
desamparados, de modo que estamos
no momento ideal (o chamado timing
de negócio) para o lançamento de pla-
taforma dedicada a viabilizar financia-
mento coletivo aos nossos alunos!

Vinicius Maximiliano Carneiro é advogado, fi-

nancista e escritor.
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Leitura zero
Foi com imensa tristeza e enor-

me surpresa que li a reportagem
sobre a suspensão da feira literá-
ria de Paranapiacaba, em Santo
André (Cultura&Lazer, dia 12). É
atestado de má gestão e baixa ca-
pacidade de articulação.

Gilmar Nobre

Santo André

Efeito zero
Essas medidas econômicas

não vão nem fazer efeito nos gas-
tos. E o detalhe é que não vão me-
xer nas ‘bolsas’ ou ‘sacolas misé-
ria’. Acho que esperteza essa se-
nhora ainda tem um pouco.

Breno Reginaldo Silva

Santo André

Analfabetismo zero
Primeiramente gostaria de fa-

lar que achei interessante a repor-
tagem ‘Analfabetismo atinge me-
nos de 3% na região’ (Setecida-
des, dia 9). Apesar de 3% ser nú-
mero relativamente baixo, é im-
portante pensar nesses ‘3%’ co-
mo integrantes de nossa própria
família e incentivá-los a apren-
der ler e escrever, pois, assim, is-
so pode-lhes proporcionar melho-
res condições de vida.

Gustavo de Paula Souza, 12 anos

São Bernardo

Competência zero
É impressionante a capacidade

deste (des)governo de repassar pa-
ra nós a fatura da incompetência e
– por que não? – da roubalheira de-
senfreada, além da ‘cortesia’ feita a
companheiros de ideologia, ditado-
res sanguinários, ao lhes perdoar
dívidas! Ao ver os ministros de Pla-
nejamento e Fazenda, cada um
com seu copinho de água (prova-
velmente servido por garçom),
anunciar a exumação do cadáver
pútrido da CPMF foi de dar engu-
lhos. Falaram, justificaram e deixa-
ram claro que o sacrifício há de sal-
var a Pátria! Quanto ao corte de mi-
nistérios, e sua renca de aspones –
só na promessa –, ficou para de-
pois. O vice, que mais parece biru-
ta de aeroporto, foi à Rússia, com

comitiva, para garantir que a ‘presi-
denta’ já está tomando providên-
cias para recuperar a economia!
Conclusão: os incomuns conti-
nuam gastando como nababos, en-
quanto o povo paga! Será que a
lambança nunca vai terminar?

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano

Aceitação zero
Olha só o que circula por aí:

CPMF (Contribuição Para Man-
ter Festa ou Farra).

Tania Tavares

Capital

Tristeza zero
‘Para quem tem fé é preciso per-

severar’ foi a palavra dita dia 10,
na comemoração dos 60 anos da
Paróquia Sagrado Coração de Je-
sus, em São Caetano. Parabéns a
toda comunidade e ao esforço do
padre Fernando Valadares, incan-
sável pessoa, que fez do sacerdó-
cio missão de vida. Houve missa
solene no dia 1º, e encerramento-
no dia 13, com delicioso almoço
com ‘porco no rolete’, oferecido
aos paroquianos da famosa ‘igreja
vermelha’, cor que representa o
sangue de Jesus. Mil felicidades.

Fernando Zucatelli

São Caetano

Proteção zero
‘Nós sabemos brigar também,

sobretudo quando o João Pedro
Stédile colocar o exército dele do
nosso lado’, disse Lula. ‘Em defesa
da Dilma estaremos nas ruas en-
trincheirados com armas nas
mãos’, falou Vagner Freitas, presi-
dente da CUT. ‘Pauleira é paulei-
ra’, afirmou Dilma Rousseff. ‘Não
cutuquem a onça com vara curta.
Pensem duas vezes. Vocês recebe-
rão o troco’, informou José Guima-
rães, deputado do PT. ‘Guerra é
guerra’, expôs Jandira Feghali, de-
putada do PCdoB. O silêncio das
Forças Armadas está deixando o
povo preocupado. O povo precisa
de alguém com coragem para dar
basta a essas ameaças.

Leônidas Marques

Volta Redonda (RJ)
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BILHETE

Estava tudo pronto. Eu e meu
marido compramos o berço.
Espero poder recuperar meus
bens e que minha filha tenha
um lugar para chamar de lar.

Tatiana Toth, designer de Santo André, que teve de ir para
hotel após perder imóvel interditado no Parque das Nações.

Grávida de seis meses, ela havia comprado enxoval da filha.
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Crowdfunding: saída para o Fies

Os tempos de recessão exigem no-
va postura de representantes do
Grande ABC nas esferas estadual e
federal do poder. Como é pratica-
mente certo que as verbas públicas
serão escassas no próximo ano, por
causa da crise econômica que assola
a República, a permanente vigilân-
cia dos deputados que possuem en-
dereço eleitoral nas sete cidades se-
rá de suma importância para que a
região perca o mínimo possível de
repasses. A defesa dos interesses da
sociedade local precisa ficar acima
de conveniências políticas e cores
partidárias.

A bancada do Grande ABC é com-
posta atualmente por dois deputa-
dos com assento na Câmara Federal

e outros sete com cadeira na Assem-
bleia Legislativa. Trata-se de grupo
significativo, com poder de influen-
ciar os destinos dos recursos libera-
dos pela presidente Dilma Rousseff
(PT) e pelo governador Geraldo Al-
ckmin (PSDB). Têm, todavia, de per-
manecer atentos a qualquer tentati-
va de prejudicar o encaminhamento
de dinheiro para as sete cidades da
região.

É verdade que o trabalho de lutar
pelos anseios da região não cabe
apenas aos parlamentares, mas tam-
bém aos representantes do Executi-
vo. Exatamente como fez o prefeito
de Mauá, Donisete Braga (PT), que
foi a Brasília para conversar com o
ministro Arthur Chioro para pedir

que o corte de R$ 8 bilhões no orça-
mento da Saúde no ano que vem
não inclua o valor destinado às re-
formas das unidades de atendimen-
to público que estão em andamento
no município.

São em momentos turbulentos,
como este que o País enfrenta, que a
população pode ter noção mais exa-
ta da qualidade dos homens públi-
cos que elege. Os reflexos do contin-
genciamento das verbas estaduais e
federais no andamento de obras e
programas, se maiores ou menores,
vão comprovar se os representantes
do Grande ABC na Câmara Federal
e na Assembleia Legislativa têm
compromisso com a região ou com
políticos e partidos.
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