
10 ● O PAÍS Quarta-feira, 11 de maio de 2011O GLOBO
.

O GLOBO ● O PAÍS ● PÁGINA 10 - Edição: 11/05/2011 - Impresso: 10/05/2011 — 20: 54 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

CNE quer 10% do PIB para educação
Presidente do conselho critica plano do governo e diz que é preciso cronograma de investimentos

Demétrio Weber* e Adauri
Antunes Barbosa

● SÃO PAULO. O presidente do
Conselho Nacional de Educação
(CNE), Antonio Carlos Ronca,
criticou ontem o projeto de lei
do governo que cria o Plano Na-
cional de Educação (PNE), com
20 metas para 2011 a 2020. Ele
disse que considera insuficiente
o aumento do gasto público dos
atuais 5% para 7% do Produto In-
terno Bruto (PIB) na década pa-
ra o setor, como prevê a propos-
ta em análise na Câmara.

As críticas foram feitas em
evento promovido pelo movi-

mento Todos Pela Educação.
Ronca defendeu que o país des-
tine 10% do PIB à educação e
destacou que é necessário esti-
pular um cronograma. Caso
contrário, ele teme que a eleva-
ção dos gastos com ensino só
ocorra às vésperas de 2020.

— Não está sinalizada no PNE
a urgência da educação — disse
o presidente do CNE. — Com
certeza o Ministério da Fazenda
tem arrepios ao ouvir isso da
minha boca, mas a sociedade ci-
vil precisa pressionar para ter-
mos mais recursos para a área.

No mesmo evento, o secretá-
rio de Educação Especial do Mi-

nistério da Educação, Carlos
Abicalil, disse, em defesa do
PNE, que a meta de elevação pa-
ra 7% do PIB foi fixada levando
em conta a ampliação do inves-
timento nos últimos anos.

— Mantido o esforço, alcan-
çaria-se a meta — disse Abicalil.
Ele lembrou que o próprio PNE
prevê uma reavaliação no pata-
mar do investimento previsto
para a educação depois de qua-
tro anos de sua vigência.

Já o conselheiro do Todos
Pela Educação Mozart Neves
Ramos, que é membro do CNE
e já foi secretário de Educação
de Pernambuco, defende a me-

Polícia faz nova
apreensão de oxi
em São Paulo
Droga estava em
quarto de hotel na
região da cracolândia
Jaqueline Falcão e João Sorima

● SÃO PAULO. Policiais do De-
partamento de Investigações
sobre Narcóticos (Denarc) de
São Paulo apreenderam ontem
cerca de mil pedras de oxi. A
droga, mais letal que o crack,
foi encontrada num hotel na
cracolândia, região central da
capital paulista. Uma mulher de
37 anos foi presa em flagrante.

Foi a maior apreensão de oxi
no estado e a terceira em quatro
dias. No domingo, a Polícia Mi-
litar encontrou meio quilo de
crack e oxi numa refinaria de co-
caína, que funcionava num con-
junto habitacional. Na sexta-fei-
ra passada, a polícia já havia
prendido um rapaz de 20 anos
com um bloco de oxi na mochi-
la. De acordo com o delegado
Reinaldo Corrêa, policiais inves-
tigaram por três dias a mulher
presa com oxi. Ela foi apontada
por moradores da região e usuá-
rios de drogas como traficante.

— Só que nas duas vezes que
ela foi abordada estava com
quatro ou cinco pedras. Quería-
mos saber de onde ela vinha
com as pedras. Então, descobri-
mos que a droga estava nm ho-
tel, perto da cracolândia.

Os policiais prenderam a mu-
lher no hotel. Ela confessou ser
dependente e vender as dro-
gras. O oxi é uma mistura de
pasta base de cocaína, querose-
ne ou gasolina, solução para ba-
teria de carro e cal. A pedra é
mais barata e provoca lesões no
cérebro e fígado, doenças car-
díacas e respiratórias e morte
súbita. No mês passado, O GLO-
BO mostrou como a nova droga
está se espalhando pelo Brasil.

Ainda em São Paulo, policiais
investigam a atuação de um rap-
per que incentiva, num vídeo na
internet, o uso da droga conhe-
cida como “nine nine”, numa re-
ferência à cocaína 99% pura. A
droga seria vendida em Campi-
nas, Santa Bárbara D’Oeste e
Americana, no interior paulista.
A polícia já identificou duas pes-
soas que participaram da mon-
tagem do vídeo. ■

ta de 7% do PIB proposta pelo
governo. Ele justificou a posi-
ção, argumentando ter infor-
mações de que um eventual au-
mento acima disso elevaria a
carga tributária.

— A gente teve informações,
pela mídia, de que os 10% iriam
elevar impostos. E que isso re-
cairia sobre os mais pobres —
disse Mozart.

Convidado do encontro de
ontem promovido pelo Todos
Pela Educação, o consultor le-
gislativo da Câmara dos Depu-
tados Ricardo Martins criticou
a falta de estimativa no PNE de
custos das metas propostas e

da repartição de responsabili-
dades financeiras entre União,
estados e municípios.

No estudo que apresentou, o
consultor apontou como uma
das principais dificuldades do
projeto do governo a falta de ên-
fase no direito de aprender e no
direito à qualidade do ensino.

— A ênfase tem de ser no di-
reito de aprender, no direito à
qualidade da educação, sem
nos esquecermos, é claro, do
direito ao acesso — afirmou
Ricardo Martins. ■

* O repórter viajou a convite do
Todos Pela Educação

Dom Raymundo
eleito presidente
da CNBB
Bispos escolhem
nova direção em
assembleia geral
● SÃO PAULO. A Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil
(CNBB) encerrou ontem a elei-
ção da nova direção da entida-
de, reunida na 49a- Assembleia
Geral, em Aparecida (SP). O
cardeal Dom Raymundo Da-
masceno Assis, arcebispo de
Aparecida, foi escolhido presi-
dente da entidade na noite de
segunda-feira. Ontem, foram
eleitos o vice-presidente, Dom
José Belisário da Silva, arce-
bispo de São Luís (MA), e o se-
cretário-geral, Dom Leonardo
Ultich Steiner, bispo da Prela-
zia de São Félix (MT). Os no-
vos dirigentes serão empossa-
dos na próxima sexta-feira, no
encerramento da assembleia
geral dos bispos.

De perfil ao mesmo tempo
conciliador e conservador, o
novo presidente recebeu 196
votos, enquanto o segundo co-
locado, o também cardeal
Dom Odilo Scherer, arcebispo
de São Paulo, teve 75 votos.

Dom Raymundo, que é pre-
sidente do Conselho Episco-
pal da América Latina (Ce-
lam) até o segundo semestre
deste ano, atribuiu sua vitó-
ria ao fato de ter experiência
e m c a rg o s i m p o r t a n t e s .
Além de dirigente do Celam,
ele já foi secretário-geral da
CNBB, entidade que traça os
caminhos da Igreja Católica
no Brasil, por oito anos.

O novo presidente negou
qualquer influência do Vati-
cano na sua eleição, mas ele
é tido como “próximo” do
Papa Bento XVI , que o no-
meou cardeal em novembro
do ano passado. ■

Text Box
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