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O Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente (Ibama) rece-
beu na sexta-feira os estudos
e o relatório de impacto am-
biental (EIA/Rima) do proje-
to da hidrelétrica de Teles Pi-
res, que o governo pretende

construir em Mato Grosso. A Te-
les Pires é uma das várias usinas
previstas nos rios do Norte. O

governo quer leiloar a concessão
da usina, que deve gerar 1,8 mil
megawatts, até dezembro.
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Pela primeira vez na história,
22 países latino-americanos as-
sinaram um pacto em favor da
qualidade na educação. O do-
cumento Metas 2021 foi firma-
do no mês passado, em Buenos
Aires, por ministros e repre-
sentantes de ministérios da
Educação e será ratificado na
cúpula de chefes de Estado em
dezembro, na Argentina.

O documento foi costurado
durante dois anos pela Organiza-
ção dos Estados Ibero-America-
nos (OEI) e prevê 9 metas gerais
e 27 específicas, além da dotação
de recursos e de um processo
permanente de avaliação, que se-
rá coordenado pelo México.

Segundo o presidente da OEI,
Alvaro Marchesi, os ministros se
comprometeram a investir cer-
ca de 10% do total de seu orça-
mento anual para alcançar as me-
tas conjuntas, o que totalizará
US$ 104 bilhões.

O acordo definiu a criação do
Fundo Solidário de Coesão, que
deve chegar US$ 5 bilhões, desti-
nado a apoiar os países mais ca-
rentes. Alimentado por doações
voluntárias de governos, empre-
sas e ONGs, o fundo nasce com
duas contribuições importan-
tes. O presidente do BBVA, Hen-
rique Iglesias, anunciou US$ 520
milhões – quantia semelhante se-
rá doada pelo Fundo das Nações
Unidas para a Infância (Unicef).

As metas definidas atendem a
demandas comuns que afligem

os países em diversos níveis: da
educação infantil ao ensino supe-
rior, passando pela educação
profissionalizante e o atendi-
mento a portadores de necessi-

dades especiais. Cada país defini-
rá as estratégias para alcançar as
metas, assim como as priorida-
des de investimento.

Para o secretário de Educação
Continuada, Alfabetização e Di-
versidade do Brasil, André Láza-
ro, o plano tem um desenho inte-
ligente e acerta ao respeitar a li-
vre iniciativa dos países, pois es-
tá focado em resultados, não em
processos. Cada meta possui um
indicador almejado. Assim, por
exemplo, a terceira meta corres-
ponde ao aumento da oferta de
educação infantil. Os países da
região devem elevar até 100% o
atendimento educacional de
crianças de 3 a 6 anos até 2021.
Espera-se também que o porcen-
tual de formandos no ensino mé-
dio esteja entre 60% e 90% do
total de alunos. Hoje, no Brasil, o
índice está em torno de 50%.

Os governos aceitaram ainda
elevar o rendimento dos alunos
nos exames internacionais, dimi-
nuindo em pelo menos 20% a
proporção de estudantes situa-
dos nos níveis mais baixos de
provas como a do Programa In-
ternacional de Avaliação de Alu-
nos (Pisa, em inglês).

CONSERVAÇÃO AQUECIMENTO
Águas sobem 2˚C
na costa do Panamá
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● Ensino fundamental
Ampliar para 50% o número de
escolas em período integral.

● Educação básica
Pelo menos 70% dos docentes
com ensino superior.

● Multidisciplinaridade
Currículo deve incorporar leitu-
ra, tecnologia, artes e esporte.

Cerca de um terço das espécies
de mamíferos consideradas ex-
tintas em todo o mundo ainda
aparece ocasionalmente na natu-
reza. É o que aponta estudo reali-
zado pela Universidade de
Queensland, na Austrália.

De acordo com os pesquisado-
res, 67 das 180 espécies que fo-
ram dadas como extintas nas úl-
timas décadas ainda estão vivas,
o que sugere que conservacio-

nistas superestimaram a amea-
ça de extinção. Entre os exem-
plos, está a girafa okapi-aka,
que, dada como extinta na déca-
da de 1950, foi avistada na África
cinco anos atrás.

Segundo os autores do estu-
do, a principal causa da extinção
das espécies é a introdução de
novos predadores, inclusive o
ser humano. “Se você pensa que
uma espécie desaparecida está
extinta e a causa disso é a intro-
dução de predadores, provavel-
mente você estará certo”, disse
uma das autoras, Diana Fisher.

Mais uma. Rio Teles Pires deve abrigar nova hidrelétrica

Leia. Noruega quer bater
metas do Protocolo de Kyoto
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Espécies extintas ainda
aparecem, diz estudo

As temperaturas das águas
que banham a costa caribenha
doPanamá registraram um au-
mento de 2˚C nas duas últi-
mas semanas, o que produziu
sequelas na vida marinha. Pes-
quisadores do Instituto Smi-
thsonian de Investigações
Tropicais notaram ainda o
branqueamento de corais,
efeito das altas temperaturas.
/ ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS
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Casal de pinguins foi vestido para o
“casamento” em parque aquático da
província de Liaoning, na China. O parque
espera atrair visitantes com os animais.

Os urubus da obra de Nuno Ramos na Bienal motivaram novo protesto.
Cerca de 30 pessoas participaram da manifestação e dois ativistas se
acorrentaram na escadaria. As aves devem ser retiradas até quarta.

Protesto na Bienal

América Latina define plano
para melhorar a educação
Acordo assinado por 22 países do continente prevê 9 metas gerais e 27
específicas para 2021, além da criação de um fundo de US$ 5 bilhões

LEONARDO SOARES/AE

ALGUNS OBJETIVOS

estadão.com.br

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A20.




