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Conferência vai apresentar
hoje as metas para o novo plano
nacional, com vistas a 2020

Juliana Elias
jelias@brasileconomico.com.br

Aprovada sem emendas durante a
Conferência Nacional de Educa-
ção (Conae), encontro que se en-
cerra hoje em Brasília, a meta de
ampliação dos investimentos na-
cionais no setor será um dos prin-
cipais pontos a compor o próximo
Plano Nacional de Educação
(PNE), programa de Estado desti-
nado a pautar as políticas públicas
para os próximos dez anos.

O pleito de professores, pro-
fissionais, especialistas e repre-
sentantes do poder público vol-
tados à educação é que os in-
vestimentos para o segmento
alcancem o equivalente a 7% do
PIB já no próximo ano para se-
rem gradualmente ampliados
para 10% do total das riquezas
do país até 2014.

“Hoje o Brasil aplica 4,7% do
PIB em educação. O ideal, frente
às necessidades que possui, seria
10%”, explica Daniel Cara, coor-
denador geral da Campanha Na-
cional pelo Direito à Educação,
citando a série de encontros esta-
duais e municipais que foram
realizados ao longo do último ano
para estabelecer as principais
discussões na formulação do
novo PNE. “Como sabemos que
este seria um aumento substan-
cial, estabelecemos a gradação,

passando antes pelos 7% a partir
do ano que vem”, explicou.

O primeiro plano para educa-
ção de abrangência nacional foi
estabelecido em 2000, com me-
tas como a universalizaçao do en-
sino básico, a melhoria na quali-
dade do sistema e a própria inten-
ção de se chegar a 7% do PIB em
investimentos — algumas das
quais não alcançadas. Válido por
dez anos, o PNE deve ganhar sua
segunda edição até o final deste
ano, com uma nova série de obje-
tivos até 2020.

Mais de 200 metas foram dis-
cutidas no Conae ao longo desta
semana e terão a votação final
hoje, de onde sairá a proposta a
ser encaminhada ao Congresso
Nacional e votada a tempo de en-
trar em vigor em 2011.

Outra meta também já apro-
vada no Conae trata do chamado

custo aluno-qualidade: ela com-
preende que todos os insumos es-
senciais à qualidade da educação
devem ser garantidos, desde re-
muneração adequada e formação

continuada dos professores até a
infrastrutura de apoio das escolas,
como bibliotecas e laboratórios.

“O Brasil arrecada 40% do
seu PIB. Pensar, dentro disso,

em 10% para educação, é factí-
vel. Exige um grande esforço,
naturalmente, mas é isso que
delineia as prioridade do país”,
pondera Cara. ■

RETOMADA

Índice da FGV mostra crescimento
na confiança da indústria em março
O Índice de Confiança da Indústria subiu 0,6% em março em relação
a fevereiro, na décima quarta alta consecutiva, alcançando o mesmo nível
do cenário pré-crise global. O resultado também representou o segundo
maior nível da série histórica, iniciada em abril de 1995. Segundo a FGV,
o desempenho de março “mostra que o mercado interno segue aquecido,
influenciando no retorno do índice aos elevados níveis pré-crise”.

CONFIANÇA

Expectativa do consumidor tem leve
queda, mas mantém otimismo em alta
O Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (INEC) teve ligeira
queda no primeiro trimestre deste ano na comparação com o trimestre
anterior, mas o otimismo do consumidor continua elevado, segundo a
Confederação Nacional da Indústria (CNI), que realiza este levantamento.
O índice do período situou-se em 116 pontos, o que representa
queda de 1% na comparação com o trimestre anterior (117,2 pontos).

Henrique Manreza

Educação quer 7% do PIB em 2011
Objetivo é que
a parcela de
recursos para
o setor, hoje em
4,7%, chegue
à casa de 10%
até 2014

Professores da rede
estadual do Rio de Janeiro
saíram às ruas do centro
ontem (foto) exigindo
recomposição das perdas
salariais de 60%
referentes aos últimos
dez anos. Em São Paulo,
o trânsito da Avenida
Paulista também parou
com uma multidão de
4 mil pessoas, formada
por professores estaduais,
também em busca
de reajuste salarial.
A categoria está em greve
desde o dia 8 de março.

PROFESSORES INSATISFEITOS

Domingos Peixoto/Agência O Globo
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1, 2, 3 e 4 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 15.
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