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Algumas pessoas parecem ter o dom de enxergar
anos à frente e de apontar caminhos que podem ace-
lerar nossa jornada em direção ao futuro. É gente
com visão empreendedora para propor soluções
criativas e viáveis num mundo em permanente
transformação. Nessa categoria está, em posição de
destaque, o engenheiro Ozires Silva. Aos 80 anos de
idade, o homem que ousou acreditar na possibilidade
de o Brasil construir aviões, e que, 40 anos atrás,
fundou a Embraer, acredita que o país só vai aspirar à
condição de líder global de primeira grandeza no dia
em que apostar para valer na educação. Muita gente
pensa assim e, tanto quanto ele, insiste nessa neces-
sidade. Até aí, tudo bem. A diferença é que Ozires
Silva vê a cena não apenas pelo ponto de vista das
políticas educacionais que conduzirão ao objetivo
mas, também e principalmente, pelo lado mais
pragmático da questão. Ele entende que é preciso
encontrar, com urgência, uma forma de financiar a
revolução de que o país necessita. Antes de passar
daqui, convém deixar claro que o engenheiro, que
sempre estudou em escolas públicas, vê a questão
com os olhos de reitor da Unimonte (uma instituição
de ensino da cidade paulista de Santos), cargo que
ele ocupa desde 2008. Assim, pode ser considerado
parte interessada na solução que ele mesmo propõe.
Vamos, então, supor que ele seja movido apenas pe-
los interesses da instuição que dirige. Ainda que fos-
se o caso (e quem o conhece sabe que não é), Ozires
estaria coberto de razão ao apontar algumas distor-
ções absurdas no modelo brasileiro de educação.

Está mais do que provado, pelos dados do próprio
Ministério da Educação, que a rede pública não tem
capacidade material de gerar vagas de qualidade em
quantidade suficiente para suprir as necessidades do
país. O problema é que as instituições privadas de
ensino são gravadas com uma taxa de impostos ele-
vada. Para piorar, até as doações privadas feitas às
instituições de ensino precisam pagar um pedágio de
4% ao governo antes de chegar ao destino. Nos Esta-
dos Unidos, a prática é estimulada e quem faz doa-
ções para instituições de ensino recebe, inclusive,
vantagens fiscais. No Brasil, isso não acontece. Ozi-
res entende que, se o governo quer mesmo eleger a
educação como prioridade e proporcionar uma edu-
cação que capacite a população a disputar as melho-
res vagas, deve repensar a maneira com que tributa
as instituições de ensino. Faz sentido. Embora sejam
empresas e, como tal, tenham o direito legítimo ao
lucro, as escolas não podem ser vistas como negócios
comuns. O governo pode até estabelecer critérios de
desoneração em função da qualidade do ensino ofe-
recido. O que não pode é continuar tratando essas
instuições como se fossem, com todo respeito, lojas
de material de construção ou armarinhos. ■

A revolução na escola
segundo Ozires Silva
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pagar um pedágio de 4% ao
governo antes de chegar ao destino
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A companhia portuguesa de petróleo Galp Energia con-
tratou os bancos Bank of America Merrill Lynch,
JPMorgan e UBS para ajudá-la a levantar € 2 bilhões
(R$ 4,67 bilhões) para ajudar a financiar sua parte no
desenvolvimento dos grandes campos de petróleo do
pré-sal no Brasil. A Galp é parceira minoritária com a
estatal Petrobras em importantes descobertas em áreas
marítimas do Brasil, incluindo o vasto campo de Lula,
Cernambi e Iara. Devem ser ofertadas novas ações re-
presentando ao menos 20% da subsidiária brasileira.
A Galp anunciou seus planos para levantar fundos pela
primeira vez em março. Na sexta-feira passada, o presi-
dente executivo da companhia, Manuel Ferreira de Oli-
veira, disse a analistas que inúmeros potenciais com-
pradores mostraram “interesse considerável” e a Galp
estava pronta para trabalhar “tanto com investidores fi-
nanceiros especializados como entidades corporativas.”
Um eventual acordo pode se assemelhar à venda de fatia
de 40% da divisão brasileira da Repsol por US$ 7 bilhões
de dólares à Sinopec, da China.

Na sexta-feira, o jornal Diário Econômico informou
que a Sinopec e outros interessados chineses PetroChina
e CNOOC estão interessados em comprar uma fatia. O
jornal disse que a Cepsa, a refinadora de petróleo espa-
nhola apoiada pela International Petroleum Investment
Company (Ipic, na sigla em inglês), de Abu Dhabi, tam-
bém estava interessada nos ativos da Galp. Ipic está bus-
cando controle total da Cepsa. ■ Reuters

O relator do novo Código Florestal, Aldo Rebelo (PCdoB-
SP) aceitou alterar mais uma vez a redação do texto apre-
sentado na última segunda-feira (2). Rebelo cedeu a pres-
sões do Executivo, descontente com diferentes pontos
defendidos pelo deputado, que também é vice líder do
governo na Câmara. Após longas reuniões com o Ministro
Chefe da Casa Civil, Antônio Palocci, Rebelo decidiu re-
cuar em pontos polêmicos como proposta que daria po-
deres a estados e municípios de autorizar novos desmata-
mentos dentro de uma área definida como de “interesse
social” para produção de alimentos. O movimento de re-
cuo aumenta as chances de que o texto seja votado hoje.

Segundo o líder do governo na Câmara, Candido Vac-
carezza (PT-SP) as negociações avançaram muito na noite
de ontem e faltariam “um ou dois pontos” sem consenso.

Rebelo bate o pé na proposta que desobriga donos de
propriedades com até quatro módulos fiscais — o que va-
ria de acordo com município entre 20 e 400 hectares — de
manter um área de preservação de reserva legal. “Este se-
ria um ponto que o relator teria dito que levará até o fim”,
disse uma fonte.

Até o fechamento desta edição, a tendência seria que a
bancada petista aceitasse votar a matéria em plenário
nesta quarta-feira, após as mudanças sinalizadas por Re-
belo. Os deputados de partido reuniram-se ontem com os

Ministros do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, e da Agri-
cultura, Wagner Rossi, para discutir ações. A posição do
PT definiria se pode acontecer ou não obstrução da vota-
ção, já que Psol, PV e PSB fecharam posição de pressionar
para o adiamento. O deputado Ivan Valente (Psol-SP) dis-
se que o partido vai usar todos os instrumentos para atin-
gir esse objetivo. Mas não teriam chance, sem o PT, pois
PMDB, DEM e PSDB querem manter a votação na pauta
desta quarta-feira. ■ Ruy Barata Neto

Rebelo altera pontos polêmicos de projeto de lei

Galp define bancos para captar
R$ 4,6 bi de investimento no Brasil

Ag. Petrobras
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As barreiras para dificultar as vendas para a Argentina adotadas pelo governo
local com o intuito de tornar positiva a balança comercial motivaram a Agco,
fabricante dos produtos Massey Ferguson e Valtra, a analisar novos investi-
mentos no país vizinho, informou o vice-presidente sênior do grupo na
América Latina, André Carioba. “Cerca de 50% do volume exportado pelo
Brasil em 2010 foi destinado para a Argentina. Foram 250 colheitadeiras e 2,8
mil tratores. Neste ano, o número está zerado.” A empresa analisa a constru-
ção de uma fábrica na argentina e também deve ampliar a linha de monta-
gem que mantém no país vizinho. ■ Priscila Machado

Agco avalia fábrica na Argentina
Divulgação
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