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Empresa de aterro é
multada novamente

A Comissão Internacional da
Baleia (CIB) encerrou a reu-
nião deste ano sem votar a pro-
posta brasileira de proibir a ca-
ça no Atlântico Sul, após uma
manobra liderada pelo Japão
para não haver quórum.

Ontem, delegados do Ja-
pão, da Islândia e de outros 20
países – de um total de 59 na-
ções presentes – saíram da ne-
gociação para impedir a vota-
ção. Em discussão desde
2001, o tema nunca atingiu os
3/4 dos votos exigidos.

Apesar da manobra japone-
sa, o delegado brasileiro, Mar-
cus Paranaguá, afirmou que
Brasil e Argentina consegui-

ram marcar um ponto muito im-
portante.

“Tivemos o apoio da grande
maioria dos países”, disse Para-
naguá. “E conseguimos incluir
os nomes dos que deixaram a sa-
la. Agora todos sabem quem são
os que se opõem.”

Além disso, Paranaguá argu-
menta que o tema será o primei-
ro item da agenda na próxima
reunião da CIB, a ser realizada
no Panamá em 2012.

Marcela Vargas, gerente da So-
ciedade Mundial de Proteção da
Animal (WSPA, sigla em inglês)
para a América Latina, disse que
a atitude das nações baleeiras e
seus aliados foi “ultrajante”.

PLANETA
ENGENHARIA ITAQUAQUECETUBA (SP)

Encaminhado ao Congresso
no fim do governo Lula, o
Plano Nacional de Educação
(PNE) estabelece 10 diretri-
zes e 20 metas para serem
cumpridas até 2020. Além da
universalização do atendi-
mento escolar na rede regu-
lar para a população de 4 a 17
anos, prevê duplicação das
matrículas da educação pro-
fissional técnica de nível mé-
dio, destinação dos recursos
do Fundo Social do pré-sal
para o ensino e ampliação do
investimento em educação
até atingir 7% do PIB.

Poli-USP e FDTE criam
pós em construção verde
A Escola Politécnica (Poli-USP)
e a Fundação para o Desenvolvi-
mento Tecnológico da Engenha-
ria (FDTE) acabam de criar a pós-
graduação em Construção Sus-
tentável. O curso é destinado a
capacitar engenheiros para que
atuem no planejamento, proje-
ção, execução e gerenciamento
de obras com o uso de tecnolo-
gias que priorizam a redução dos
impactos ambientais. Com car-
ga horária de 360 horas, terá cor-
po docente formado por douto-
res da USP. A seleção dos inscri-
tos será baseada nos currículos
profissional e escolar. O início
das aulas está previsto para 1.º de
agosto de 2011. Inscrições em po-
li-integra.com.br.

Comissão da baleia desiste de
votar criação de santuário

Blog. Vídeos de estudantes
abordam energias renováveis
blogs.estadão.com.br/afra-balazina
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Uma resolução da Secretaria da
Educação do Estado de São Pau-
lo fracionou as férias de professo-
res da rede em duas quinzenas.
Agora, os docentes vão ser obri-
gados a tirar 15 dias em janeiro e

15 em julho. A medida entra em
vigor só no ano que vem.

Pela regra anterior, os profes-
sores entravam em férias por 30
dias corridos em janeiro. A reso-
lução, publicada no Diário Ofi-
cial do Estado no dia 8, recebeu
protestos do Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Es-
tado de São Paulo (Apeoesp) e
do deputado estadual Carlos
Giannazi (PSOL).

Para a secretaria, a medida aju-
da no planejamento do ano leti-
vo. O órgão alega que a resolução
não prejudica os professores.
Além de gozar férias fraciona-

das, eles terão dois recessos, de
dez dias, em janeiro e em julho.
Durante esses períodos, os do-
centes podem ser convocados a
qualquer momento, mas a pasta
afirma que dificilmente isso
ocorrerá.

“Recesso não é férias”, diz a
presidente da Apeoesp, Maria

Izabel Noronha. A sindicalis-
ta afirma que a profissão de
professor é estressante e, por
isso, 30 dias corridos de férias
são necessários.

Ontem, a Apeoesp se reu-
niu com o secretário da Educa-
ção, Herman Voorwald, para
reclamar da resolução. Em co-
municado em seu site, o sindi-
cato afirma que “férias corri-
das de 30 dias são direito ina-
lienável”. Ficou decidido que
a Secretaria da Educação vai
estudar alterar itens da medi-
da, em reunião com a Secreta-
ria de Gestão Pública.

Giannazi protocolou repre-
sentação contra a resolução
no Ministério Público Esta-
dual, em que cita a Organiza-
ção Internacional do Traba-
lho, para alegar que a profis-
são de docente é “uma das
mais estressantes”, razão pe-
la qual o professor precisa dos
30 dias corridos de descanso.

● Em nota, o Ministério da Educa-
ção (MEC) afirma que a meta do
PNE cumpre convenção interna-
cional outorgada pela ONU em
2006, ratificada pelo Brasil. De
acordo com o MEC, “as pessoas
com e sem deficiência se benefi-
ciam de um sistema educacional

inclusivo, que valoriza a diversi-
dade humana e não seleciona ou
segrega indivíduos”.

A taxa de atendimento em es-
cola regular de alunos com defi-
ciência saltou de 24,6% para
69%, entre 2002 e 2010, infor-
mou o MEC, o que tornaria factí-
vel o cumprimento da meta.

Quanto aos institutos, o MEC
diz que decreto presidencial assi-
nado em maio deste ano garante
o “pleno funcionamento” dessas
instituições. / R.M.M.

Secretário quer mudar lei
de zoneamento para creche
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São Paulo fraciona
férias dos professores
em duas quinzenas

A Companhia Ambiental do
Estado de São Paulo (Cetesb)
autuou ontem a Empreiteira
Pajoan, responsável pelo ater-
ro Pajoan, em Itaquaquecetu-
ba (SP), que explodiu em abril
deste ano, espalhou lixo por
uma estrada e contaminou
rios. A empresa foi multada
em R$ 34, 9 mil pelo não cum-
primento de exigências técni-
cas que constam em uma ad-
vertência do órgão emitida no
mês passado, que tinha o obje-
tivo de eliminar novos riscos
de deslizamentos do aterro. A
empresa responsável pelo
aterro já recebeu outras mul-
tas. / ANDREA VIALLI e CEDÊ SILVA,
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Inclusão universal
em escola regular
é alvo de críticas
Plano Nacional de Educação prevê a universalização da rede
até 2020; entidades afirmam que colégios não estão preparados

BRANCOS COMO NEVE
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Dentre as 20 metas do Plano
Nacional de Educação (PNE),
uma das mais controversas é a
que trata da universalização
da rede regular de ensino para
a população de 4 a 17 anos com
deficiência. Entidades e depu-
tados críticos da proposta ob-
servam que as escolas regula-
res não estão prontas para re-
ceber alunos com deficiência
e destacam que, em muitos ca-
sos, pessoas nessas condições
necessitam de tratamento di-
ferenciado.

Além disso, um dos temores é
de que modelos bem-sucedidos
de educação especial, como o
Instituto Benjamin Constant
(IBC) e o Instituto Nacional de
Educação de Surdos (Ines), fe-
chem as portas. O PNE estabele-
ce que o processo de universali-
zação da inclusão seja finalizado
até 2020 na faixa de 4 a 17 anos.

A política de educação inclusi-
va do Ministério da Educação
prevê que alunos com deficiên-
cia frequentem o ensino regular
e, no contraturno, o Atendimen-
to Educacional Especializado.

“É uma postura xiita e radical
do MEC, que restringe possibili-
dades”, critica o deputado Eduar-
do Barbosa (PSDB-MG), presi-
dente da Federação Nacional
das Apaes (Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais) e inte-
grante da comissão especial que
discute o PNE na Câmara.

“O plano só preconiza a escola
comum para o deficiente, não

prevê outra coisa. Significa, en-
tão, que a escola especial fica à
margem”, diz.

O recorte etário feito no texto
encaminhado pelo Executivo é
criticado. “O portador de defi-
ciência múltipla ou intelectual
ou paralisia cerebral tem um re-
lógio diferente”, diz Barbosa. Pa-
ra o deputado Lelo Coimbra
(PMDB-ES), também da comis-
são, o MEC promove “inclusão a
fórceps”.

O texto em discussão diz que,
no caso dos alunos com deficiên-
cia, será fomentado “atendimen-
to educacional especializado

complementar”. E define como
estratégias de atuação o aprofun-
damento do programa nacional
de acessibilidade nas escolas pú-
blicas e a oferta de transporte
acessível e material didático
apropriado.

“Por que, em vez de fechar um
trabalho que dá certo, como o
das escolas especiais, não abrem
essas instituições para os de-
mais alunos? E em que termos
vai ser esse atendimento educa-
cional especializado comple-
mentar?”, questiona Moisés
Bauer, presidente da Organiza-
ção Nacional de Cegos do Brasil.

‘Embate difícil.’ A meta da uni-
versalização do atendimento es-
colar a estudantes com deficiên-
cia tem agitado as discussões do
Conselho Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência (Co-
nade), formado por representan-
tes do governo federal e da socie-
dade civil.

Em agosto, os 38 integrantes
devem se pronunciar oficialmen-
te sobre a proposta do PNE, diz
Bauer, que preside o conselho.

Para a presidente da União Na-
cional dos Dirigentes Munici-
pais de Educação (Undime),
Cleusa Repulho, o objetivo do go-
verno é evitar a criação de “gue-
tos”. “Vai ser um embate difícil,
mas não se pode usar a fragilida-
de dos deficientes contra eles”,
afirma. “Nós defendemos a in-
clusão dessas pessoas na rede re-
gular de ensino e, para isso, preci-
saremos de investimento em for-
mação de professores, aquisição

de materiais e adaptação dos lo-
cais de aula”, conclui.

Emendas. Em tramitação na
Câmara, o PNE recebeu 2.906
emendas e deve ser votado até
novembro, quando seguirá para
o Senado. Só a meta de educação
para deficientes recebeu 109
emendas. Uma delas, do deputa-
do Otávio Leite (PSDB-RJ), am-
plia a faixa de universalização pa-
ra até 21 anos e inclui “escolas da
rede regular, especiais públicas e
institutos especiais públicos ou
ainda em instituições especiali-
zadas da sociedade civil”.

Regra anterior previa
descanso corrido de 30
dias em janeiro; sindicato
dos docentes critica
decisão do governo

Meta cumpre
convenção da ONU,
afirma MEC

PNE define 7%
do PIB no ensino

Plano nacional. Meta de educação para alunos com deficiência recebeu 109 emendas

Filhotes de leão nasceram no zoológico de
Belgrado, na Sérvia. A cor branca é causada
por um gene recessivo e é mais comum em
animais que se reproduzem em cativeiro.

Ativistas da Peta, organização que defende os direitos dos animais,
vestiram biquínis de alface para chamar a atenção para a causa
do vegetarianismo em Washington, nos Estados Unidos.

Ocimara Balmant
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O secretário municipal de Educa-
ção de São Paulo, Alexandre Sch-
neider, disse que a pasta enviará
à Câmara um projeto de lei para
que as creches e escolas munici-
pais não tenham de seguir al-
guns parâmetros da lei de zonea-
mento do município.

“Muitas de nossas unidades es-
tão localizadas na periferia, sem
condições de atender à legisla-
ção urbanística. Pela lei, em uma
rua com menos de 8 metros de
largura, por exemplo, não se po-
de construir uma escola”, diz.

Segundo Schneider, são esses
entraves burocráticos que fa-
zem com que apenas 36 de 975

creches conveniadas à Prefeitu-
ra tenham autorização para fun-
cionar, conforme levantamento
do Ministério Público que o Es-
tado noticiou ontem.

“Não tem cabimento tratar a
periferia como se trata os colé-
gios Dante Alighieri e Bandeiran-
tes, que estão no centro da cida-
de. Se for assim, não teremos cre-
ches em Paraisópolis, Heliópolis
ou Grajaú.”

É por essa razão, ele diz, que a
Prefeitura também não conse-
gue construir prédios próprios
nos extremos da cidade, onde se
concentra a maior demanda. Ho-
je, mais de 127 mil crianças espe-
ram por uma vaga. “Com a mu-
dança da lei, talvez se consiga
destravar essas questões.”

estadão.com.br

Vestidas de salada

● Sem descanso

MARIA IZABEL
NORONHA
PRESIDENTE DA APEOESP
“Nossa posição é pela
revogação (da resolução).
O recesso não é férias.
Poderemos ser chamados
a qualquer momento.”

“De que maneira as férias
repartidas, divididas em
duas parcelas, vão melhorar
a escola pública?”

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 jul. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.
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