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Notas & Informações

OBrasil combina
a b u n d â n c i a
com desperdí-
cio e escassez
de água. Levan-
tamentos ofi-

ciais indicam que o índice plu-
viométrico em 90% do territó-
rio nacional varia, em média,
entre 1.000 milímetros/ano a
3.000 mm/ano. Além disso, o
País dispõe de vastas bacias hi-
drográficas e de enormes aquí-
feros. Apesar disso, como aler-
ta o Atlas Brasil da Agência Na-
cional de Águas (ANA), 55%
dos municípios, representando
70% do consumo nacional, es-
tão ameaçados de desabasteci-
mento de água até 2015. Em
São Paulo, 64% dos municípios
têm problemas com o abasteci-
mento. Para evitar racionamen-
to ou uso de caminhões-pipa, a
ANA calcula que será preciso in-
vestir R$ 22,5 bilhões nos próxi-
mos cinco anos e R$ 70 bilhões
até 2025, em obras em 3.027
municípios, sendo R$ 47,8 bi-
lhões para a coleta e o trata-
mento de esgotos, apenas para
despoluir os rios e proteger os
mananciais. Não será certamen-
te com um Programa de Acele-
ração do Crescimento (PAC)
que se resolverá o problema.
Além de maiores verbas públi-
cas para o saneamento básico e
de entrosamento entre as
ações dos governos federal, es-
taduais e municipais, terão de
ser feitas parcerias público-pri-
vadas dado o vulto dos investi-
mentos necessários, se houver
determinação de vencer um
descaso histórico. Estimativas
independentes dão conta de
que seriam necessários investi-
mentos de R$ 100 bilhões em

dez anos para garantir o forne-
cimento de água de boa qualida-
de a toda a população do País.

Com o aumento da popula-
ção urbana, estimada em 85%
do total de habitantes, o proble-
ma se tornou mais premente,
especialmente no Sudeste e no
Nordeste, onde se concentra a
maior parte da população. O
Sudeste, onde se localizam as
duas maiores metrópoles do
País, tem um regime regular de
chuvas, mas carece de uma pro-
teção adequada aos mananciais
e apresenta sérios problemas
de poluição hídrica. Como se
verifica em São Paulo, a ocupa-
ção desordenada avança sobre

áreas de preservação ao redor
de represas e nas matas ciliares
dos rios que as abastecem.
Além disso, é enorme o volume
dos lançamentos de esgotos
nos rios que cortam a região
metropolitana, que também re-
cebem uma grande quantidade
de efluentes industriais e de de-
tritos. Não se cogitou de siste-
mas para captação e reúso das
águas das chuvas e se tem notí-
cia apenas de esforços isolados
para conter o desperdício do-
méstico ou industrial, como o
Programa de Uso Racional da
Água, desenvolvido pela Sa-
besp em parceria com a USP.
Calcula-se que 45% da água
ofertada pelos sistemas públi-
cos é desperdiçada.

No Nordeste, também são
enormes os desafios. A transpo-

sição das águas do Rio São
Francisco, obra incluída no
PAC e apresentada como uma
das grandes soluções para a re-
gião, mesmo quando for afinal
concluída, deverá apresentar
resultados modestos. O Rio
São Francisco, como consta do
Atlas, já abastece 128 municí-
pios. Com a transposição de
suas águas, o número aumenta-
rá para 215 municípios, se reali-
zados os investimentos com-
plementares recomendados pe-
la ANA. Em 2025, segundo o do-
cumento, somente 18% da po-
pulação nordestina será atendi-
da por sistemas de abasteci-
mento de água.

Com base no quadro apresen-
tado por essas duas regiões, a
ANA calcula que elas devem re-
presentar 71% da demanda até
2025, devendo mais da metade
dos investimentos destinar-se
a São Paulo, Rio de Janeiro, Ba-
hia e Pernambuco, levando em
conta tão somente as necessi-
dades da população urbana.

O Brasil é um dos países
mais ricos em água doce do
mundo e a utiliza intensamen-
te, não só no abastecimento
das cidades, como para a gera-
ção de energia elétrica e para
prover a sua agricultura. O cha-
mado milagre do Cerrado e a in-
corporação de novas áreas pro-
dutivas seria impossível sem a
irrigação, mas ainda são rudi-
mentares as técnicas utilizadas
na maioria das propriedades.

Em resumo, embora haja pro-
gramas de saneamento básico a
cargo de vários Ministérios, dos
governos estaduais e prefeitu-
ras, faltam políticas públicas efe-
tivas com relação à utilização
dos recursos hídricos.

Od e s e m p e n h o
dos estudantes
de ensino mé-
dio caiu pelo se-
gundo ano con-
secutivo na ava-

liação do Sistema de Avaliação
do Rendimento Escolar do Es-
tado de São Paulo(Saresp). As
provas foram aplicadas no fi-
nal de 2010 aos alunos da 3.ª,
5.ª, 7.ª e 9.ª séries do ensino
fundamental e da 3.ª série do
ensino médio das 5.065 escolas
da rede pública paulista.

Concebido com o objetivo
de subsidiar as políticas de edu-
cação do governo estadual, o
Saresp já está em sua 13.ª edi-
ção. A avaliação mede os co-
nhecimentos dos alunos em
língua portuguesa, matemática
e ciências. O Saresp também
propicia um quadro comparati-
vo do desempenho das escolas
da rede pública e um balanço
do chamado fluxo escolar –
que compreende as aprova-
ções, as reprovações e as taxas
de abandono ou evasão. Com
base nas notas em cada prova,
as autoridades educacionais
calculam o Índice de Desenvol-
vimento da Educação do Esta-
do de São Paulo (Idesp), que
vai de 0 a 10.

Os piores desempenhos no
último Saresp foram registra-
dos na 9.ª série do ensino fun-
damental e na 3.ª série do ensi-
no médio. Essas foram as duas
séries com o maior número de
estudantes com conceito insu-
ficiente – ou seja, reprovados.
Entre 2009 e 2010, o desempe-
nho dos alunos da 3.ª série do
ensino médio caiu de 274,6
pontos para 265, em língua por-
tuguesa, e de 269,4 para 269,2

pontos, em matemática. Por
causa dessa queda, o Idesp da
série recuou de 1,98 para 1,81.
Na 9.ª série do ensino funda-
mental, as notas em matemáti-
ca despencaram de 251,5 pon-
tos para 243,3 e as notas em lín-
gua portuguesa passaram de
236,3 pontos para 229,2. Como
consequência, o Idesp dessa sé-
rie, que havia ficado em 2,84,
em 2009, diminuiu para 2,52,
no ano passado.

Entre as séries que tiveram
melhor desempenho médio e
maior número absoluto de alu-
nos aprovados na 13.ª edição
do Saresp, destacou-se o 5.º
ano do ensino fundamental.

Em matemática, o desempe-
nho dos alunos saltou de 201,4
pontos para 204,6, entre 2009
e 2010. Em língua portuguesa
não houve mudança no perío-
do. Nesta disciplina, os alunos
obtiveram 190,4 pontos, em
2009 e em 2010. Graças à ava-
liação positiva em matemática,
o Idesp desta série passou de
3,86 para 3,96.

O Idesp também serve para
calcular o bônus dos professo-
res das escolas estaduais com
melhor desempenho, que co-
meçarão a ser pagos na próxi-
ma semana. O bônus é propor-
cional ao resultado obtido pela
escola no Saresp e pelo cumpri-
mento das metas de desempe-
nho definidas pela rede públi-
ca para a escola. Professores e
funcionários das escolas que

atingem 100% das metas rece-
bem 2,4 salários de prêmio.

Por causa das quedas regis-
tradas na 9.ª série do ensino
fundamental e na 3.ª série do
ensino básico, o número de es-
colas que não receberão bônus
este ano triplicou. Com base
no Saresp de 2010, 29,1% da re-
de pública – 1.474 escolas – não
será contemplada, por não ter
atingido as metas de desempe-
nho. No ano passado, com ba-
se no Saresp de 2009, o porcen-
tual foi de 9,9% – 510 escolas.

Os números mostram que,
apesar de o governo estadual
ter aumentando os investimen-
tos no setor nos últimos anos, a
qualidade média da educação
da rede pública estadual piorou.
No ensino fundamental, a maio-
ria dos alunos continua sem sa-
ber ler e escrever e com enor-
mes dificuldades no domínio
das mais elementares técnicas
matemáticas. Já na 3.ª série do
ensino médio, que antecede os
vestibulares, a maioria dos estu-
dantes deixa a escola com difi-
culdades de leitura, sem saber
fazer reflexões abstratas numa
redação e sem conseguir resol-
ver equações.

As autoridades estaduais atri-
buem os números negativos do
Saresp de 2010 a dois fatores.
Um deles é a rotatividade dos
docentes, que prejudica o apren-
dizado dos estudantes. O segun-
do fator é o número insuficien-
te de professores. Quaisquer
que sejam as explicações, o fato
é que, no Estado mais rico da
Federação, o ensino público bá-
sico continua muito abaixo dos
padrões necessários para a for-
mação do capital humano de
que o País precisa para crescer.

Central de atendimento ao leitor:
3856-5400 –
falecom.estado@grupoestado.com.br
Central de atendimento ao assinante
Capital: 3959-8500
Demais localidades: 0800-014-77-20
www.assinante.estadao.com.br
Classificados por telefone:
3855-2001
Vendas de assinaturas:
Capital: 3950-9000
Demais localidades: 0800-014-9000
Vendas Corporativas:
3856-2917
Central de atendimentos
às agências de publicidade:
3856-2531 – cia@estado.com.br
Preços venda avulsa: SP: R$ 3,00 (segunda
a sábado) e R$ 5,00 (domingo). RJ, MG, PR,
SC e DF: R$ 3,50 (segunda a sábado) e R$
6,00 (domingo). ES, RS, GO, MT e MS: R$
5,50 (segunda a sábado) e R$ 7,50 (domingo).
BA, SE, PE, TO e AL: R$ 6,50 (segunda a
sábado) e R$ 8,50 (domingo). AM, RR, CE,
MA, PI, RN, PA, PB, AC e RO: R$ 7,00 (se-
gunda a sábado) e R$ 9,00 (domingo)
Preços assinaturas: De segunda a domingo
– SP e Grande São Paulo – R$ 69,90/mês.
Demais localidades e condições sob consulta.

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 55 -
6º andar, CEP 02598-900
Fax: (11) 3856-2920
E-mail: forum@grupoestado.com.br

As cartas devem ser enviadas com assinatu-
ra, identificação, endereço e telefone do
remetente e poderão ser resumidas. O Esta-
do se reserva o direito de selecioná-la para
publicação. Correspondência sem identifica-
ção completa será desconsiderada.

2.198

estadão.com.br

O Brasil defende
uma saída à egípcia
para o conflito na
Líbia, revelou o
chanceler Antonio
Patriota, na aula
inaugural do curso
de Relações Inter-

nacionais da USP, anteontem. “Um
processo político que leve a uma
transição benigna”, foram as cuida-
dosas palavras que ele escolheu para
dizer que Brasília quer a saída do co-
ronel Muamar Kadafi por bem. O
chanceler gostaria de ver repetido
em Trípoli o acerto que tornou pos-
sível a remoção do ditador Hosni
Mubarak, sem que ele fosse preso
ou obrigado a se exilar, 17 dias de-
pois da chamada Revolução de 25 de
Janeiro, quando começou o históri-
co movimento pela democratização
do país.

Comparada à guerra cruenta em
que se transformaram os protestos

contra a tirania de Kadafi – agravada
desde o último fim de semana com
os ataques aéreos e marítimos oci-
dentais em apoio aos revoltosos –, a
mudança de regime no Egito foi de
fato relativamente benigna: perde-
ram a vida cerca de 400 pessoas, ao
passo que do outro lado da fronteira
as baixas civis já se contam na casa
do milhar. Mas a solução egípcia não
pode ser transplantada para a Líbia.
No primeiro caso, o ditador capitu-
lou ao se dar conta de que perdera o
respaldo do Exército, a força hege-
mônica no país, e do seu provedor
por excelência, os Estados Unidos.

Já Kadafi conservou a lealdade de
uma parcela ao menos da elite mili-
tar e dos chefes tribais. Essa base de
sustentação, somada ao carisma que
alimentou ao longo dos anos a fanáti-
ca devoção dos seus seguidores, o in-
centivou a reprimir 0 levante com
mão de ferro e deu-lhe os meios de
empreender uma sequência de con-

tra-ataques contra as posições dos
insurretos, a ponto de acuá-los no
leste do território. Foi o que, em últi-
ma análise, motivou a intervenção ar-
mada ocidental cujo propósito decla-
rado é salvar vidas civis e cujo alvo
indisfarçável é a deposição do tira-
no. Em nenhum momento, desde a
eclosão do que acabaria por se tor-
nar uma guerra civil com participa-
ção estrangeira, Kadafi admitiu um
desfecho que implicasse transferên-
cia de poder.

Na sua primeira aparição depois
do início dos bombardeios, quando
se especulava que ele teria fugido pa-
ra o vizinho Chade, o ditador asso-
mou a um balcão para repetir: “Es-
tou aqui!”. E para reiterar que não se
renderá, dure o quanto durar o con-
flito. Salvo uma reviravolta por ora
inimaginável, a obstinação de Kadafi
esvazia a tese brasileira da “transi-
ção benigna”. Além disso, o relógio
da crise andou. Antes que a França e

o Reino Unido, com o beneplácito
da Liga Árabe, conseguissem dobrar
as reservas do presidente america-
no, Barack Obama, sobre a interdi-
ção do espaço aéreo líbio, talvez ain-
da houvesse uma fresta para a busca
de uma solução negociada da crise.
Agora, parece uma miragem.

Isso está longe de desqualificar a
posição brasileira como princípio de
relações internacionais. Vem de lon-
ge o compromisso do País com a pre-
valência do diálogo sobre qualquer
outra alternativa para a superação de
contenciosos. Mesmo a imposição
de sanções contra Estados transgres-
sores é vista com relutância pela nos-
sa diplomacia. Tendo votado a favor
da medida no caso da Líbia e tendo
patrocinado a sua suspensão do Con-
selho de Direitos Humanos da ONU
quando se evidenciaram os massa-
cres de Kadafi, o Brasil se absteve de
apoiar, por sua amplitude, a resolu-
ção que autorizou “todas as medidas

necessárias” para deter as atrocida-
des. Fez bem, mas não adiantou.

Soa cada vez mais frívola a discus-
são sobre o alcance do mandato con-
cedido pelas Nações Unidas. Embo-
ra a resolução exclua a “ocupação”
do país, o Ministério da Defesa britâ-
nico entende que invasões localiza-
das são permissíveis. E, embora o
documento não autorize ações arma-
das diretas contra Kadafi, militares
americanos dizem que de fato isso
não está em cogitação, “a esta altu-
ra, precisamente” – ou seja, amanhã
é outro dia. As desavenças entre os
ocidentais sobre o comando da ofen-
siva que os Estados Unidos resolve-
ram passar adiante poderão jogar
areia nas engrenagens da campa-
nha. Não a farão cessar, porém. O di-
fícil será justificar o seu prossegui-
mento aos olhos dos parceiros ára-
bes, agora que Kadafi perdeu o con-
trole dos céus líbios, mas não dos
seus redutos em Trípoli.

O relógio da crise andou

● “O mundo está se tornando um lugar feio. Eles estão indo e
essa nova geração de filmes e atores se tornará esquecível.”
ELIANA SILVA

● “Obrigado pela retidão de caráter, abnegação e filantropia que
sempre nortearam sua vida. Um exemplo para todos.”
ALEXANDRE BAKUNIN

● “Referência de beleza feminina e humana. Mais um ícone de
toda uma geração que se vai.”
ROSANA CASSIA ALVES DE OLVEIRA

“Iraque, Afeganistão, Líbia...
Qual o custo-benefício?
Custo: vidas humanas.
Benefício: indústria bélica”

FAUSTO FERRAZ FILHO / SÃO
PAULO, SOBRE GUERRAS
faustoferrazfilho@hotmail.com

“Com uma biografia dessas
até Kadafi se torna santo”

ROGÉRIO PROENÇA RIBEIRO /
ARARAS, SOBRE O LIVRO
BIOGRÁFICO DE SARNEY
roger_fani@hotmail.com

“As desinformações,
versões em lugar de fatos
e a maquiagem dos
escândalos ‘desautorizam’
a leitura da biografia
autorizada de José Sarney”

J. S. DECOL / SÃO PAULO, IDEM
decoljs@globo.com

gia para enaltecer sua figura e
apagar os sombrios atos que mar-
cam sua trajetória na vida políti-
ca nacional. Felizmente, temos
uma imprensa livre, que é um ex-
celente instrumento para nos es-
clarecer a verdade dos fatos.
FRANCISCO ZARDETTO
fzardetto@uol.com.br
São Paulo

LEI MARIA DA PENHA
Medidas drásticas

Em quatro anos de Lei Maria da
Penha, a Justiça já contabiliza 111
mil processos. Segundo o Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ),
também foram realizadas 9.715
prisões em flagrante e decreta-
das 1.577 prisões preventivas. Re-
sultado absolutamente insignifi-
cante se levarmos em considera-
ção que mesmo assim todos os
dias mulheres são assassinadas
de forma brutal e outras cente-
nas são espancadas e estupradas.

Sinceramente, não sei o que as
autoridades estão esperando
acontecer para tomar drásticas
medidas em relação a isso.
JATIACY FRANCISCO DA SILVA
jatiacy@estadao.com.br
Guarulhos

IN MEMORIAM
Adeus a Liz

Morreu Elizabeth Taylor. A diva
das divas. A mais linda entre as
mais lindas. Fecharam-se para
sempre os olhos cor de violeta. E
fechou-se com eles uma era. Um
tempo em que o cinema era di-
vertimento, fantasia. Esquecía-
mos a dureza da vida e por duas
horas vivíamos num mundo de
encantamento. E nesse mundo
ela era a rainha, a deusa. Foi-se
com ela o último sonho desse
mundo que não existe mais.
IVANIL MATTÉDI
jacynil@globo.com
São Paulo

Um dos países mais
ricos em água doce no
mundo, o Brasil a
desperdiça ou a usa mal

O ‘Atlas’ da água

Ensino básico em São
Paulo continua abaixo
dos padrões desejáveis,
pela avaliação do Saresp

Balanço da educação paulista

nicole
Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A3.




