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MEIO AMBIENTE

Serviço Florestal Brasileiro poderá
se tornar uma autarquia, diz secretário
O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani,
confirmou ontem que está em estudo no governo transformar o Serviço
Florestal Brasileiro em uma autarquia. Hoje ele está subordinado ao Ministério
do Meio Ambiente. “O Serviço Florestal já possui algum grau de autonomia,
mas o processo ainda não foi concluído. Ainda depende de medidas
institucionais, medidas legais, e nós estamos trabalhando nessa direção.”

ORÇAMENTO

Intenção de consumo das famílias recua
0,7% em março, aponta a Fecomercio
A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) medida pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo
(Fecomercio) recuou 0,7% em março na comparação com o mês anterior,
atingindo 135,3 pontos em uma escala que varia do 0 a 200. O resultado
foi influenciado pelo término do período de liquidações e pelas medidas
restritivas tomadas pelo Banco Central para desacelerar a demanda.

Henrique Manreza

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, anunciou ontem
que o custo total para o cumpri-
mento das metas do novo Plano
Nacional de Educação (PNE 2)
vai atingir o patamar de R$ 80
bilhões. Segundo ele, a meta de
investimento de 7% do Produto
Interno Bruto (PIB) em educa-
ção, indicado no plano, cobrirá
esses gastos. Hoje, o investi-
mento no segmento está próxi-
mo dos 5% do PIB.

O PNE 2 estabelece 20 metas
educacionais que o país deverá
cumprir até o fim da década.
Esta semana, foi criada na Câ-
mara uma comissão especial
para discutir o projeto de lei
enviado pelo Executivo sobre o
tema. Um dos pontos polêmi-
cos e que deverá ser alvo de
emendas é justamente o que

define um percentual mínimo
para investimento público na
área. Alguns parlamentares e
entidades da sociedade civil
querem que o patamar incluído
no PNE seja ainda maior, na
casa de 10%.

“Se o Congresso entender que
é pouco e quiser aumentar [a
meta de investimento do per-
centual do PIB em educação],
não vai poder mexer só nela,
mas nas outras. Os 2% a mais de
investimento público pagam a
conta das metas que estão esta-
belecidas no plano. É uma conta
que fecha. O plano não pode ser
esquizofrênico, nem recurso de
menos para meta demais, nem
recurso demais para meta de
menos”, defendeu o ministro,
que esteve na Câmara dos Depu-
tados participando da primeira

reunião da Comissão de Educa-
ção e Cultura (CEC) deste ano.

Meta de investimento
Respondendo aos questiona-
mentos dos parlamentares sobre
a meta de investimento, Haddad
afirmou que organismos interna-
cionais como a Organização das
Nações Unidas para Educação, a
Ciência e a Cultura (Unesco) e o
Fundo das Nações Unidas para a
Infância (Unicef) recomendam
um investimento entre 6% e 8%
do PIB. Disse ainda que como
ministro da área defende sem-
pre mais recursos para a pasta.

“Se o Congresso entender
[pelo aumento], é preciso dizer
no plano quais são as estratégias
para que isso seja factível. Quais
estratégias para chegar a 7% ou
a 10%? Qualquer que seja o nú-

mero, temos que levar isso em
conta. Haverá aumento da carga
tributária para pagar essa conta
da educação? Haverá redução
de gastos? Onde? Isso precisa
estar no plano, caso contrário
nós vamos fixar um número que
não será cumprido”, defendeu.

A própria Conferência Nacio-
nal de Educação (Conae), que
discutiu no ano passado as bases
do PNE, propôs que o investi-
mento mínimo seja de 10% do
PIB até o fim da década.

A presidente da comissão, de-
putada Fátima Bezerra (PT-RN),
afirmou que o projeto de lei sobre
o PNE 2 já tem mais de 140
emendas. Ela era relatora da pro-
posta, mas por assumir o co-
mando da comissão, repassou a
relatoria ao deputado Ângelo Va-
nhoni (PT-PR). ■ ABr

Custo para cumprir metas na
educação chega a R$ 80 bilhões
Segundo ministro, esse será o valor para aumentar investimento na área para 7% do PIB, como prevê o PNE

Hoje, percentual
de investimento
em educação
é de 5% do PIB.
Alguns parlamentares
defendem o aumento
para até 10%

Recursos e metas
devem caminhar juntos,

defende Haddad

Wilson Dias/ABr

FINANCIAMENTO

Fies deve
ser ampliado
ao ensino técnico
O Ministério da Educação
também anunciou que o projeto
de lei que criará o Programa
Nacional de Acesso à Escola
Técnica (Pronatec) será enviado
ao Congresso Nacional nas
próximas duas ou três semanas.
O projeto incluirá a extensão do
Fundo de Financiamento Estudantil
(Fies), hoje restrito à graduação,
para cursos técnicos de
qualificação profissional.
Inicialmente, a proposta do
Pronatec era oferecer cursos de
qualificação profissional a alunos
do ensino médio, mas o projeto
deverá incluir também capacitação
para trabalhadores que já estão
no mercado e expansão das
escolas técnicas federais.
Empresários que tiverem interesse
em oferecer capacitação a seus
funcionários também poderão
contratar o Fies, que tem
uma taxa de juros mais baixa.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 14.
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