
EDUCAÇÃO

Sudeste concentra maioria das vagas
do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

INFRAESTRUTURA

Governo garante investimentos públicos
em aeroportos que serão privatizados

Ozires Silva, o engenheiro aero-
náutico que liderou a equipe
fundadora da Embraer, atuou
como ministro, foi presidente
da Varig e hoje é reitor da Uni-
monte, garante que, aos 79
anos, não perdeu a capacidade
de se surpreender com as revira-
voltas da economia e o reflexo
disso na vida dos brasileiros.

Outro dia, em um aeroporto,
foi abordado por um sujeito mal
vestido, que pedia ajuda para
voltar para casa. O homem se di-
zia soldador e veio de Rio Bran-
co para São Paulo atrás de em-
prego. Na teoria, o trabalhador
escolheu o momento ideal para
procurar emprego no Sudeste,
com as empresas abrindo vagas
e mais vagas, especialmente na
área da construção. Uma época
em que um bom soldador vale
ouro. O problema é que quando
ele entrou em contato com as
empresas da região percebeu
que não sabia soldar, ao menos
não com as mais novas tecnolo-
gias já utilizadas. “Veja o drama
desta pessoa, seu nível de quali-
ficação não permite que ele con-
siga emprego no Brasil de hoje.
E esta é a mesma tragédia de mi-
lhões e milhões de brasileiros”,
lamenta Silva.

Foram histórias como esta
que motivaram Ozires Silva a
chamar empresários, governos,
entidades não-governamen-
tais, imprensa e sociedade civil
para abraçar uma nova cruzada
em prol da educação.

A ideia é simples: o país preci-
sa dar um grande impulso à edu-
cação para sustentar seu cresci-
mento. Para isto, Silva propõe a
criação de um Plano Estratégico
de Educação, abrangente e de

longo prazo, que norteie investi-
mentos e defina linhas inovado-
ras de ação,focado em capacitar
o contingente de jovens que en-
trarão no mercado de trabalho.

A base deste trabalho será de-
lineada pelo Programa de Acele-
ração da Educação, mais prag-
mático do que o Plano Nacional
de Educação (PNE 2011-2020),
que está em votação no Congres-
so. Trata-se de um conjunto de
medidas que contará com a par-
ticipação da iniciativa privada,
voltado para multiplicar os pro-
gramas de educação e qualifica-
ção de jovens e adultos.

“Não tenho tempo de ouvir
diagnóstico. Estou com quase
80 anos. Precisamos ser rápidos
e criar metas claras”, afirma Sil-
va, que apresentou o projeto pa-
ra o ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, além de José
Sarney, presidente do Senado,
e também para o deputado Gas-
tão Vieira, relator do PNE.

Construindo o futuro
“Quando tinha 14, 15 anos, que-
ria ser engenheiro aeronáuti-
co. Mas se me perguntassem
na época se tinha alguma ideia
de que um dia iria fabricar

avião, responderia que não. O
que importa é que tinha uma
meta. E é isso que precisamos
no país para a educação: saber
onde queremos chegar.”

Silva afirma que o Brasil sofre
do mesmo mal que outros paí-
ses da América Latina: falta de
planejamento de longo prazo.
“Se repararmos o discurso do
Obama [Barack Obama, presi-
dente dos EUA], vemos que os
EUA têm uma visão de futuro,
com prioridade para a educa-
ção. Eu queria que a Dilma fizes-
se um discurso igual, chaman-
do o povo brasileiro para educar

A partir de hoje, estudantes que participaram do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) de 2010 poderão se inscrever para disputar
uma das 26 mil vagas de instituições públicas de ensino superior
que serão oferecidas por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).
A maioria das vagas está no Sudeste (9.784), seguido pelo Nordeste
(9.451), Sul (5.181), Centro-Oeste (1.168) e Norte (752).

O presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
(Infraero), Gustavo do Vale, disse ontem que os investimentos
do governo no setor não vão mudar mesmo com a concessão de
aeroportos à iniciativa privada. Segundo ele, estão previstos R$ 5,6
bilhões até 2014 para 13 aeroportos localizados em cidades que
serão sedes da Copa do Mundo de 2014.

Ozires quer
Plano de
Aceleração
da Educação

“

Fundador da Embraer propõe criar um
programa estratégico para sanar déficit e
melhorar capacitação no ensino brasileiro

Hoje, se temos
aviões brasileiros
voando em 90 países,
é porque temos
um ITA formando
engenheiros
aeronáuticos.
A educação tem
poder de transformar

Osires Silva
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DÍVIDAS

Inadimplência do consumidor cresce
8,2% em maio na comparação com abril

l Preparar Plano Estratégico de
Educação e criar o Programa de
Aceleração da Educação, com a
participação da iniciativa privada.

● Ampliar os investimentos
privados em educação
e formação de pessoas.

● Facilitar o acesso à educação
pela desoneração dos serviços.

● Estimular doações às
instituições educacionais.

PREÇOS

Tarifasadministradas podem ameaçar
cumprimento da meta de inflação

seus filhos porque o governo da-
rá apoio. Se o Obama acha que
os EUA está perdendo a corrida
da educação, imagine o Brasil.”

Silva afirma que, apesar do dis-
curso, a educação não é priorida-
de no país. E a legislação brasilei-
ra é prova disto. “Veja o conflito
entre a CLT e o INSS. Empresa
que oferece curso de treinamen-
to para os funcionários tem que
pagar encargos sociais sobre is-
to, porque o INSS entende que é
salário indireto”, conclui. ■

Por que criar um plano
estratégico além do Plano
Nacional de Educação (PNE),
que está em votação na
Câmara dos Deputados?
O PNE está fraco. Eu não gosto
de lei longa, mas o PNE tem 11
artigos para regular toda a edu-
cação brasileira, isto consideran-
do o estado de emergência que
temos agora. O plano tem 20
metas, mas não diz o que fazer
para realiza-las. Sabe como os
americanos chamam isso? De
‘Wishful thinking’. Nada mais
do que um pensamento positi-
vo. E não dá para fazer lei só
com pensamento positivo, pre-
cisamos de ações.

Este é o segundo plano de
educação. Qual a sua avaliação
sobre o primeiro, que vigorou
de 2001 até 2010?
Qual foi o resultado do último
plano? Nenhum. Ainda falta tra-
balhador especializado. O nú-
mero de vagas que as empresas
estão criando não é preenchido.
E algumas notícias são verdadei-
ros disparates, como a constru-
ção civil buscando operários na
Romênia para trabalhar no Bra-
sil. Não temos especialistas bra-
sileiros, o que mostra uma in-
competência sólida na infraes-
trutura nacional. Estamos em
uma situação de alarme. E isto
não é só uma questão do gover-
no. A educação é dever de to-
dos. Precisamos mobilizar o
país para transformar a educa-
ção em prioridade máxima.

Como é o seu Plano de
Aceleração da Educação?
Primeiro, partimos da constata-
ção fundamental de que parece
que o governo brasileiro não
tem condições de colocar mais
dinheiro na educação...

O sr. acredita que o país não
tem como ampliar o destino de
4,5% do PIB para educação
para 7% ou 10%?
Pessoalmente, acho que sim.
Afinal, a notícia boa que vem do
governo é que a arrecadação da
Receita Federal aumenta cada
vez mais. No entanto, a dívida

brasileira está acima de R$ 3 tri-
lhões. É muito alta. E ela terá de
ser paga em algum momento.
Não podemos ficar falando nes-
sa palavra horrorosa, a alavanca-
gem, porque ela também tem li-
mite. E se passar do limite, des-
morona tudo.

O que motivou o novo plano?
Detectamos com surpresa que
as instituições privadas de edu-
cação pagam impostos no Bra-
sil, que o aluno da escola priva-
da paga imposto, enquanto que
o aluno da escola pública não pa-

ga nada. O Brasil é o único país
que tributa a formação do cida-
dão e a educação. Na Califórnia[
nos Estados Unidos], o sorvete
é isento de imposto porque as
crianças gostam. É um alimen-
to. Partimos do princípio que,
se considerarmos que hoje 75%
dos jovens fazem graduação em
escolas privadas, não há senti-
do em aumentar os investimen-
tos do estado.

E qual é a proposta?
O governo tem que desobrigar
as escolas. Recentemente, a pre-
sidente Dilma assinou uma Me-
dida Provisória [MP 517], que
muda o modelo de isenção de
impostos das universidades par-
ticipantes do ProUni [Programa
Universidade para Todos]. O Mi-
nistério da Educação entendeu
que há um número de vagas do
ProUni que não está sendo ocu-
pado e resolveu que as empre-
sas terão de pagar percentual de
imposto sobre estas vagas. Quer
uma sinalização mais forte de
que a educação não é uma prio-
ridade! O ProUni funciona as-
sim: a cada dez alunos a univer-
sidade dá uma bolsa e consegue
abater no pagamento de deter-
minados impostos. Se o gover-
no diz que educação é priorida-
de, por que tributar? Sincera-
mente, não me parece que a tri-
butação sobre educação ajude
tanto assim o Tesouro Nacional.
Não consegui levantar esta in-
formação, mas me parece que é
muito pouco. ■ R.O.
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PRINCIPAISMEDIDAS

R. Donask

Brasil precisa agir
mais e planejar menos

Os preços administrados representam um risco real para o
descumprimento da meta máxima da inflação em 2011, que é de até
6,5%. "Como temos uma indexação forte no Brasil, os preços
administrados continuarão a pressionar a inflação, podendo impedir a
desaceleração dos índices", diz o professor de economia da Pontifícia
Universidade Católica (PUC) de São Paulo Antônio Corrêa de Lacerda.

A inadimplência do consumidor cresceu 8,2% em maio sobre abril. De
acordo com a empresa de consultoria Serasa Experian, a principal
razão para essa alta é a inadimplência com os bancos, que contribuiu
com 55% de toda a variação mensal. Segundo os economistas da
Serasa, o avanço dos juros e as medidas de restrição ao crédito para o
controle da inflação influenciaram o aumento do calote do consumidor.

Leia íntegra da proposta no

Ex-ministroafirmaqueoPlanoNacionaldeEducação,desenhadopelogoverno,
éfracoenãocontacomestratégiaparaconseguiratingiras20metasprevistas

Detectamos com
surpresa que as
instituições privadas
de educação pagam
impostos no Brasil,
que o aluno da
escola privada
paga impostos,
enquantoo aluno
da escola pública
não paga nada

ENTREVISTA OZIRES SILVA Reitor da Unimonte
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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. SESAU- 072/2011

Processo Nº. 20000/14127/2010

Tipo: menor preço por item.

Objeto: Aquisição de medicamentos – Ziprazidona, Olanzaprina, Goserelina, 

Quetriopina e Risperidona destinados ao DAF/ SESAU. 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº. SESAU- 073/2011

Processo Nº. 20000/814/2010

Tipo: menor preço por item.

Objeto: Aquisição de Bolsas de Sangue destinadas ao HEMOAL/ SESAU. 

As licitações acima foram suspensas para uma data a ser publicada posteriormente, 

em razão de modificações no anexo I do edital;

Disponibilidade: endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br

Informações: Fone/Fax: 82 3315-1121 e 1702.

Maceió, 14 de junho de 2011.

Cleber Reis Lisbôa de Menezes - Presidente da CPL/SESAU
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