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MEIO AMBIENTE

AGRICULTURA

Discussão das alterações no novo
Código Florestal é adiada no Congresso

Produção agrícola brasileira é a que mais
vai crescer no mundo até 2019, segundo FAO

A discussão na Câmara sobre o relatório do deputado Aldo Rabelo
(PCdoB-SP) que propõe mudanças no Código Florestal foi adiada
para a segunda-feira, 21. O relatório, que recebeu críticas dos
ambientalistas, propõe o respeito às áreas já consolidadas com a
agricultura, a possibilidade de os estados legislarem sobre o assunto
e a não obrigatoriedade de reserva legal para pequenos agricultores.

A produção agrícola do Brasil deverá registrar o maior crescimento
mundial, de mais de 40% até 2019, na comparação com o período entre
2007 e 2009, segundo um relatório conjunto da Organização das Nações
Unidas para Alimentação e a Agricultura (FAO) elaborado em conjunto
com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Em seguida estão Rússia, China e Índia, respectivamente.
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O Sudeste apresenta a maior
aderência ao PME, presente
em 72% dos municípios

BALANÇO 2001-2010
● O primeiro Plano Nacional de
Educação (PNE), de 2001,
determinava que o analfabetismo
deveria ser erradicado até 2010.
No Brasil, 10% da população
acima de 15 anos (14 milhões)
não sabe ler e escrever.
● A meta era de que 30% das
crianças até 3 anos estivessem
matriculadas em creches.
A taxa de atendimento,
porém, está abaixo dos 20%.
● Para a pré-escola (entre 4 e
5 anos), a meta deve ser atingida.
O Ministério da Educação prevê
que o atendimento passará dos
atuais 73% para 80% este ano,
percentual previsto no plano.
● Para o ensino fundamental,
o objetivo está próximo de
ser atingido. Dados do IBGE
apontam que 97,9% das crianças
entre 7 e 14 anos estão na escola.
A meta era de 100%.
● Até o fim deste ano, a meta
é ter 30% da população de
18 a 24 anos inserida no ensino
superior. De acordo com
dados do IBGE, o percentual
ainda está abaixo de 15%.

Segunda edição deve ser repensada
Volume de investimentos
em educação e qualificação
profissional são pontos críticos

A ser aprovado no Legislativo
até o final deste ano, o segundo
Plano Nacional de Educação
(PNE), que compreende os anos
de 2011 a 2020, mal foi consolidado e já enfrenta críticas de especialistas do setor. Em abril, o
texto foi debatido durante a
Conferência Nacional da Educação (Conae) e encaminhado ao
Ministério da Educação (MEC).
“O texto da Conae está cheio
de barbaridades”, critica Ilona
Becskeházy, diretora-executiva
da Fundação Lemann, institui-

ção sem fins lucrativos voltada
ao desenvolvimento de pesquisas e ao fomento da educação.
Entre os pontos destacados
pela especialista está a formação do professor. “No texto,
educação a distância foi rejeitada como formação profissional
inicial. Não há provas de que
esse tipo de educação seja imprópria para a qualificação”,
analisa Ilona.
Outro ponto questionado é a
administração escolar. As propostas feitas durante a Conae
colocam como meta a criação
de conselhos nas escolas para as
tomadas de decisões. “Não é um
conselho que resolverá o pro-

“

Não adianta fixar uma
taxa de investimento
baseada no PIB.
É preciso planejar
os desembolsos
com base nos
custos da educação
Ilona Becskeházy,
diretora-executiva da
Fundação Lemann

blema da má gestão”, explica.
Para a especialista, seria melhor
a criação de um sistema de auditoria. “Ela poderia fiscalizar
as atividades e os gastos de cada
instituição”, complementa.
Matemática financeira

Quanto aos investimentos, o
texto prevê que a educação receba 7% do Produto Interno
Bruto (PIB) por ano. Hoje, a área
rece em torno de 4,5% por ano,
segundo o Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Entretanto, este valor não é fixado
à legislação, como demanda a
Conae para o segundo PNE.

“Os desembolsos com educação devem ser feitos com base
nos custos. Não adianta aumentar o volume de investimentos
sem estimular a criação de um
planejamento. Isso apenas infla
o sistema e o torna menos eficiente”, aponta Ilona.
Ela lembra, ainda, que 2009
foi um ano de recessão da economia. “O mercado espera
crescimento de 7% para este
ano, mas é sobre uma base
depreciada. Isso não significa que a educação receberá
mais”, justifica. “PIB serve
para medir riqueza de um
país, e não investimentos em
educação.” ■ C.A.
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