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Especialistas em educação em-
penhados em contornar o pro-
blema educacional do Brasil di-
vulgaram ontem, em São Paulo,
um documento com propostas
para revolucionar as condições
atuais da educação básica, etapa
vista como o pontapé inicial
para a desejada evolução no
aprendizado dos alunos. Sob a
coordenação da consultoria
McKinsey, as sugestões são fru-
to de discussões iniciadas em
maio entre 12 personalidades

renomadas da área do ensino
público, com o objetivo de, até o
ano de 2022, encurtar a distân-
cia entre o Brasil e os países mais
desenvolvidos. A cartilha nasce
com ambição de fomentar a
mobilização não somente das
autoridades governamentais,
mas também da sociedade sobre
o problema da qualidade da
educação gerida pelo estado. O
movimento pode turbinar o
Plano Nacional de Educação
(PNE), cuja atualização para a
próxima década foi entregue ao
presidente Lula há alguns dias
pelo ministro do Educação, Fer-

nando Haddad, ao conter ideias
similares especialmente no
ponto de revigorar a qualifica-
ção dos professores.

O plano, que será encami-
nhado à presidente e governa-
dores eleitos, além de represen-
tantes do Congresso, consiste
em seis macrotemas fundamen-
tais. São eles: a reestruturação
da formação e da carreira do
magistério; o fortalecimento da
liderança e da capacidade de
gestão nas escolas; a reforma da
estrutura da escola e novos sis-
temas de ensino; a reforma do
ensino médio; a criação de um

currículo mínimo nacional e
aperfeiçoamento das avaliações
além do reforço das políticas de
investimento.

A premissa dos especialistas é
que ficará a cargo das lideranças
políticas mobilizarem e unirem,
com apoio de setores da socieda-
de, a população em volta do tema
educação e estabelecer um amplo
pacto para enfrentar o desafio. O
Brasil ficou entre os piores dentre
os 65 países que participaram do
Programa Internacional de Ava-
liação de Estudantes (Pisa-2009)
no quesito educação básica: 57º
em matemática e 53º em leitura.

Grupo propõe revolucionar ensino
Personalidades e entidades dedicadas à educação básica, como a Associação Parceiros da Educação, lançam

Sugestões têm
similaridades com
o Plano Nacional
de Educação,
sobretudo na
questão de revigorar
a qualificação
dos professores

Jair Ribeiro, fundador da
Parceiros da Educação: governo
tem de acompanhar com
rigor o plano nacional de ensino

BIOCOMBUSTÍVEIS

Cosan e Amyris formam joint venture para
produção de óleos básicos renováveis
A parceria vai obter a matéria-prima, chamada de farneseno, de outras
instalações de produção da Amyris e as companhias vão dividir os custos
operacionais e de marketing. Os óleos básicos formam a estrutura
dos óleos lubrificantes, derivados de uma combinação de frações do
processo de refino do óleo cru. Estes óleos são concebidos para reduzir
a fumaça e o odor e também as emissões de gases de efeito estufa.

Andre Penner
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SAÚDE

Novartis doa remédios e tecnologia contra
hanseníase para governo brasileiro
A Novartis anunciou acordo com o governo federal para a doação de seu
tratamento e cura contra a hanseníase. São 3,2 milhões de tratamentos
multi-medicamentosos durante os cinco anos do acordo. Está prevista
também a transferência de tecnologia de um dos princípios ativos
que compõem o tratamento: a clofazimina. O Brasil e o segundo país
com mais casos de hanseníase no mundo, atrás apenas da Índia.
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ANEXO III À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL REALIZADA EM 04 DE MARÇO DE 2010
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - 1/8

COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS S.A.
Boletim de subscrição de 5.100 (cinco mil e cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia nos termos da assembléia geral realizada nesta 
data. Subscritor: RONAN ROCHA DA SILVA PASSOS, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.944.930-7 - SSP/SP, inscrito 
no CPF sob o nº 264.681.268-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, Rua Rondinha, nº 30, apto. 12, Chácara Inglesa, São Paulo–SP, CEP 04140-010; 
Número de Ações Subscritas: 5.100 (cinco mil e cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Preço de Emissão por Ação: R$ 1,00 (um real). Valor Realizado: 
R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Percentual de Subscrição: 51% (cinqüenta e um por cento). Condições de Pagamento: Em uma única parcela paga no presente ato. 
Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional. São Paulo, 04 de março de 2010. RONAN ROCHA DA SILVA PASSOS. Por: Ronan Rocha da Silva Passos - Por: Mau-
rício Delman Lains - Cargo: Diretor-Presidente - Cargo: Diretor-Financeiro - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO – 2/8 COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS S.A. 
- Boletim de subscrição de 2.500 (duas mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia nos termos da assembléia geral extraor-
dinária realizada nesta data. - Subscritor: EDUARDO TIBIRIÇÁ MACHADO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG n. 15.120.526 - SSP/
SP, inscrito no CPF sob o nº 042.309.598-69, residente e domiciliado no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Avenida Professora Dea Ehrhardt de Carvalho, n. 
2000, casa 6, Chácara Recreio Gramado, CEP 13094-964; - Número de Ações Subscritas: 2.500 (duas mil e quinhentas) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. 
Preço de Emissão por Ação: R$ 1,00 (um real). Valor Realizado: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) - Percentual de Subscrição: 25% (vinte e cinco por cento). 
Condições de Pagamento: Em uma única parcela paga no presente ato. Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional. São Paulo, 04 de março de 2010. EDUARDO 
TIBIRIÇÁ MACHADO. Por: Ronan Rocha da Silva Passos. Por: Maurício Delman Lains - Cargo: Diretor-Presidente - Cargo: Diretor-Financeiro. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO 
– 3/8. COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS S.A. Boletim de subscrição de 500 (quinhentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela 
Companhia nos termos da assembléia geral extraordinária realizada nesta data. Subscritor: MAURÍCIO DELMAN LAINS, brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 7.608.794-3 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 096.857.978-70, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Comendador Miguel 
Calfat, n º 339, apto. 24, CEP 04537-081. Número de Ações Subscritas: 500 (quinhentas) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Preço de Emissão por Ação: 
R$ 1,00 (um real). Valor Realizado: R$ 500,00 (quinhentos reais). Percentual de Subscrição: 5% (cinco por cento). Condições de Pagamento: Em uma única parcela paga 
no presente ato. Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional. São Paulo, 04 de março de 2010. MAURÍCIO DELMAN LAINS. Por: Ronan Rocha da Silva Passos. Por: 
Maurício Delman Lains - Cargo: Diretor-Presidente - Cargo: Diretor-Financeiro. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO – 4/8. COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS 
S.A. Boletim de subscrição de 1.000 (hum mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia nos termos da assembléia geral extraordinária rea-
lizada nesta data. Subscritor: OFICINA DE TI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA., empresa com sede nesta Capital do Estado de São Paulo na 
Rua Engenheiro Carlos Berrini, 550, conjunto 52, Bairro Cidade das Monções, CEP 04571-000, inscrita no CNPJ sob o nº 11.413.219/0001-39, neste ato representada por seu 
sócio, Sr. WALTER APRIGLIANO NETO, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro eletrônico, portador da cédula de identidade RG n° 18.835.313-6-SSP/SP, inscrito no 
CPF sob o n°. 153.116.838-80, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, Rua Elizabeth Barbegian Baldinato, 130, apto. 31, Vila Suzana, São Paulo – SP. 
Número de Ações Subscritas: 1.000 (hum mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Preço de Emissão por Ação: R$ 1,00 (um real). Valor Realizado: R$ 1.000,00 
(hum mil reais). Percentual de Subscrição: 10% (dez por cento). Condições de Pagamento: Em uma única parcela paga no presente ato. Forma de Integralização: Moeda 
Corrente Nacional. São Paulo, 04 de março de 2010. OFICINA DE TI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. Por: Ronan Rocha da Silva Passos - Por: 
Maurício Delman Lains - Cargo: Diretor-Presidente - Cargo: Diretor-Financeiro. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - 5/8. COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS 
S.A. Boletim de subscrição de 300 (trezentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia nos termos da assembléia geral realizada nesta data. 
Subscritor: DOUGLAS DOS SANTOS GRION, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.677.305, inscrito no CPF sob o n. 044.243.488-06, 
residente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Vila Lobos, n. 580, CEP 86047-130. Número de Ações Subscritas: 300 (trezentas) ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal. Preço de Emissão por Ação: R$ 1,00 (um real). Valor Realizado: R$ 300,00 (trezentos reais). Percentual de Subscrição: 3,00% (três 
por cento). Condições de Pagamento: Em uma única parcela paga no presente ato. Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional. São Paulo, 04 de março de 2010. 
DOUGLAS DOS SANTOS GRION. Por: Ronan Rocha da Silva Passos - Por: Maurício Delman Lains - Cargo: Diretor-Presidente - Cargo: Diretor-Financeiro. BOLETIM DE 
SUBSCRIÇÃO - 6/8. COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS S.A. Boletim de subscrição de 300 (trezentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
emitidas pela Companhia nos termos da assembléia geral realizada nesta data. Subscritor: MILTON FERREIRA NEVES FILHO, brasileiro, casado, médico, portador da Cé-
dula de Identidade RG nº 8.005.340-3, inscrito no CPF sob o n. 028.113.938-54, residente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Rua Pará, n. 
1368, apto. 601, CEP 86020-400; Número de Ações Subscritas: 300 (trezentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Preço de Emissão por Ação: R$ 1,00 (um 
real). Valor Realizado: R$ 300,00 (trezentos reais). Percentual de Subscrição: 3,00% (três por cento). Condições de Pagamento: Em uma única parcela paga no presente 
ato. Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional. São Paulo, 04 de março de 2010. MILTON FERREIRA NEVES FILHO. Por: Ronan Rocha da Silva Passos - Por: 
Maurício Delman Lains - Cargo: Diretor-Presidente - Cargo: Diretor-Financeiro. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - 7/8. COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS 
S.A. Boletim de subscrição de 300 (trezentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia nos termos da assembléia geral realizada nesta data. 
Subscritor: RICARDO JOSÉ RODRIGUES, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.071.922-0, inscrito no CPF sob o n. 487.473.279-87, resi-
dente e domiciliado no Município de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Antonio Pisicchio, n. 155, apto. 604, Gleba Palhano, CEP 86050-482; Número de Ações Subscritas: 
300 (trezentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Preço de Emissão por Ação: R$ 1,00 (um real). Valor Realizado: R$ 300,00 (trezentos reais). Percentual 
de Subscrição: 3,00% (três por cento). Condições de Pagamento: Em uma única parcela paga no presente ato. Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional. São 
Paulo, 04 de março de 2010. RICARDO JOSÉ RODRIGUES. Por: Ronan Rocha da Silva Passos. Por: Maurício Delman Lains - Cargo: Diretor-Presidente - Cargo: Diretor-Fi-
nanceiro. BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO – 8/8. COMPANHIA DE ENTRETENIMENTO DAS AMÉRICAS S.A. Boletim de subscrição de 10.000 (dez mil) ações ordinárias nomi-
nativas, sem valor nominal, emitidas pela Companhia nos termos da assembléia geral realizada nesta data. Total de Ações Subscritas: 10.000 (dez mil) ações ordinárias 
nominativas sem valor nominal. Preço Total de Emissão das Ações: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor Realizado: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Percentual de Subscrição: 
100% (cem por cento). São Paulo, 04 de março de 2010. RONAN ROCHA DA SILVA PASSOS - EDUARDO TIBIRIÇÁ MACHADO - MAURÍCIO DELMAN LAINS - OFICINA 
DE TI CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. DOUGLAS DOS SANTOS GRION - MILTON FERREIRA NEVES FILHO - RICARDO JOSÉ RODRI-
GUES. Por: Ronan Rocha da Silva Passos - Por: Maurício Delman Lains - Cargo: Diretor-Presidente - Cargo: Diretor-Financeiro.

no Brasil
cartilha visando salto de qualidade até 2022

Entre os pontos cruciais das
propostas, dois dependem de
reformas relevantes no arca-
bouço jurídico e, portanto, de
“vontade política”, que são a
valorização da carreira dos do-
centes e a criação de um currí-
culo nacional com as necessida-
des básicas dos alunos.

“Falta um ‘movimento sindi-
cal’ na educação, a construção
de um ambiente de discussão e
transformador na educação. Por
isso, a importância de um dia-
gnóstico do conhecimento lo-
cal”, analisa a professora Maria
Helena Guimarães de Castro, ex-

secretária estadual de Educação
em São Paulo, que será coorde-
nadora pedagógica da Associa-
ção Parceiros da Educação em
2011. A organização participa do
projeto ao lado de Casa do Saber,
Fundação Aprendiz, Fundação
Bradesco, Instituto Unibanco,
Instituto Natura, Instituto Eco-
futuro e Fundação Educar.

“É preciso criar, por lei, um
comitê de acompanhamento do
plano. O Brasil falha na execu-
ção, na hora de acompanhar e
cobrar”, diz Jair Ribeiro, funda-
dor e coordenador da Associa-
ção Parceiros da Educação. ■

SALÁRIO

R$ 3 mil
É a cifra mínima que os
especialistas inicialmente veem
como necessária para tornar
atrativo ingresso do jovem na
carreira de professor.

LIDERANÇA

Meritocracia
Para fortalecer a capacidade de
gestão das escolas, a meta
proposta é aperfeiçoar o método
de seleção dos diretores e aliviar
suas funções burocráticas.

ENSINO MÉDIO

Reforma
Flexibilizar o currículo, reduzindo
o número de disciplinas
obrigatórias, poderia atender
adequadamente jovens com
interesses distintos de carreira.

Estácio obtém empréstimo
para novas aquisições
Além de outras empresas, valor
do empréstimo também será
destinado às obras de expansão

Mariana Celle
mcelle@brasileconomico.com.br

A Estácio Participações, um dos
maiores grupos educacionais do
Brasil, obteve um empréstimo
de US$ 30 milhões junto ao In-
ternational Finance Corporation
(IFC), braço do Banco Mundial,
valor que corresponde a cerca
de R$ 51 milhões. O financia-
mento, que terá prazo total de
dez anos, será destinado princi-
palmente a aquisições de em-
presas, além de expansão e
aperfeiçoamento de unidades já
existentes. “O mercado de edu-
cação ainda é pulverizado e tem
muito o que crescer”, afirma diz
Fábio Sandri, diretor financeiro
e de relação com investidores da
Estácio Participações.

O valor será somado aos R$
180 milhões que o grupo tem em
caixa e sustentará, entre outros

negócios, obras em três campi:
dois na cidade de São Paulo,
sendo um deles destinado ex-
clusivamente à gastronomia e
ao turismo, outro destinado a
cursos variados e o terceiro no
Rio de Janeiro. “O campus de
gastronomia estará pronto mês
que vem e as aulas já começam
em fevereiro de 2011”, diz.

Até 2014, o grupo de ensino
quer adquirir de quatro a cinco

instituições por ano, que devem
acrescentar de 30 mil a 35 mil
alunos em sua grade. “Em aná-
lise de mercado nós identifica-
mos 120 faculdades que têm
perfil para compra”, afirma.

Este ano a empresa já havia
começado sua expansão ao ad-
quirir a Faculdade Atual da
Amazônia (FAA) por R$ 20 mi-
lhões. A FAA, localizada em Boa
Vista, capital de Roraima, detém
40% de participação de merca-
do no estado e tem 4,5 mil alu-
nos matriculados.

Preparação
Nos últimos dois anos o grupo se
dedicou a aprimorar o modelo
de ensino e de seus serviços
para então ampliar seus negó-
cios. A criação do centro de ser-
viços compartilhados, que cui-
da da área burocrática e de con-
tabilidade da instituição, como
a emissão de boletos, fez parte
da ação. “Era preciso consolidar
algumas bases antes de expan-
dir”, diz Sandri. ■

Divulgação

TECNOLOGIA

IBM vai distribuir software de gestão
corporativa da Totvs no exterior
O alvo da parceria são pequenas e médias empresas no mercado
internacional. “A parceria prevê que a solução de ERP da Totvs seja ofertada
em ‘cloud computing’ na modalidade ‘software as a service’, utilizando
a infraestrutura provida pela IBM”, explica a empresa. Pelo acordo,
o cliente paga pela solução mensalmente e tem como benefício a utilização
do ERP da Totvs sem investimentos adicionais em infraestrutura.

INTERNET

eBay compra companhia que cria aplicativos
móveis para vender mais pelo celular
O site de leilões eBay anunciou a compra da Critical Path Software,
que desenvolve aplicativos para aparelhos móveis. Os termos do acordo
não foram divulgados. A Critical Path Software trabalha com o eBay
há dois anos no desenvolvimento de seu aplicativo para o iPhone, que,
segundo o eBay, já foi baixado por mais de 14 milhões de usuários.
A empresa também criou o site de vendas de ingressos do eBay.

Tony Avelar/Bloomberg
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“Em análise de
mercado, nós
identificamos
120 faculdades
que têm perfil para
ser compradas

Fábio Sandri,
diretor financeiro e de RI
da Estácio Participações
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 17 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 28-29.
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