
A América Latina tem uma “dí-
vida histórica” com a educação
e os países da região devem tra-
balhar juntos para melhorar a
oferta do ensino. A afirmação
foi feita pelo ministro da Educa-
ção, Fernando Haddad, duran-
te o lançamento da Rede Latino-
americana de Organizações da
Sociedade Civil pela Educação,
na última sexta-feira.

O grupo, formado por entida-
des de 13 países da região, pre-
tende traçar estratégias de mobi-
lização para a melhoria da edu-
cação latino-americana e for-
mar um banco de experiências
em políticas públicas que tive-
ram bons resultados.

“Nós temos que ter a convic-
ção de que podemos sair dessa si-
tuação de inércia que marcou to-
do o século 20, sobretudo no que
diz respeito à qualidade, e avan-
çarmos juntos em um projeto pa-
ra um continente que dá atenção
ao conhecimento e ao direito das
crianças de se desenvolver plena-
mente”, defendeu Haddad.

Dos grupos que compõem a
rede, metade é formada por em-
presários de seus respectivos
países e o restante é constituído
por diferentes setores da socie-
dade civil. Entre os princípios
incluídos na carta de lançamen-
to da rede está alcançar “uma
relação construtiva entre o se-
tor público e o privado por meio
do diálogo e de propostas de
ações positivas”. O representan-
te brasileiro é o movimento “To-
dos pela Educação”. A iniciati-
va tem apoio do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento
(BID). ■ Agência Brasil

COPA2

Projeto de Lei do Mundial deve
ser enviado ao Congresso esta semana

COPA1

Investirem obras é dizer não à
crise internacional, diz Dilma em BH

O projeto da Lei Geral da Copa, um conjunto de medidas exigidas
pela Fifa para a realização do torneio no Brasil, deve ser enviado
esta semana ao Congresso Nacional, segundo o ministro do Esporte,
Orlando Silva. O projeto, assinado na última sexta-feira pela
presidente Dilma Rousseff, inclui normas desde o valor dos ingressos
até a proteção das marcas de patrocinadores no país.

Fernando Haddad diz que países
da região devem se unir para
melhorar a oferta do ensino

Na sexta-feira (16), a mil dias da Copa do Mundo de 2014, a presidente
Dilma Rousseff inspecionou, em Belo Horizonte, as obras do Estádio
Mineirão, que será uma das sedes do Mundial. Ao lado de Pelé,
embaixador honorário da Copa, Dilma disse que continuar investindo de
forma pesada em obras de infraestrutura é parte da estratégia para
garantir que o Brasil mantenha o desenvolvimento em ritmo adequado,

Grupo formado por
entidades de 13 países
da região pretende
traçar estratégias
de mobilização
para a melhoria
da educação
latino-americana
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“América
Latina
tem dívida
histórica com
a educação”
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O governo não pode obrigar as
instituições de ensino superior a
adotarem o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) como crité-
rio de seleção, segundo avaliação
do ministro da Educação, Fernan-
do Haddad. “Nós temos que res-
peitar a autonomia universitária.
Não podemos obrigar uma insti-
tuição a adotar o Enem em substi-
tuição ao vestibular”, disse o mi-
nistro ao ser questionado sobre
quando as universidades públi-
cas paulistas vão começar a usar
o exame como forma de seleção.

Ele ressaltou que a participa-
ção dos estudantes no Enem em
cada estado tende a aumentar
quando as universidades públi-
cas locais passarem a adotar a
prova. “A Unicamp [Universida-
de Estadual de Campinas] já esbo-
çou uma primeira reação e reser-
vou algumas vagas para os alu-
nos das melhores escolas públi-
cas da cidade no Enem. São gran-
des instituições que estão entre
as melhores do Brasil e nós te-
mos que manter o diálogo para
verificar uma boa forma de utili-
zação do Enem”, disse .

Haddad afirmou que a tendên-
cia é que a utilização do Enem pe-
las universidades aumente a ca-
da ano, o que faria crescer tam-
bém o número de participantes
da prova. Atualmente o exame é
voluntário. Em 2010, 56% dos
alunos concluintes do ensino mé-
dio participaram da avaliação. O
candidato pode utilizar a nota do
Enem para disputar as vagas de
universidades públicas que são
disponibilizadas por meio do Sis-
tema de Seleção Unificada (Si-
su). ■ Agência Brasil

CORRUPÇÃO

Operação Voucherrende mais quatro
açõespor improbidade no Amapá

ESTRADAS

Rodoviasdo Rio não suportam
peso de equipamentos da Petrobras

O Ministério Público Federal no Amapá entrou na última semana com
mais quatro ações na Justiça relativas à Operação Voucher. O esquema
de desvio de dinheiro do Ministério do Turismo foi revelado em agosto e
levou 36 pessoas à prisão, entre políticos, servidores e empresários. As
quatro ações de improbidade citam 21 pessoas ligadas ao esquema e
pretendem retomar o dinheiro desviado — cerca de R$ 4 milhões.

Um equipamento da Petrobras que pesa mil toneladas aguarda há
um mês no Porto do Rio uma alternativa para ser transportado
até o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), porque
as rodovias do Estado não suportam seu peso. É o primeiro de
quatro reatores fabricados na Itália que produzirão diesel no complexo
de refino em construção em Itaboraí, região metropolitana do Rio.

Para o ministro da Educação,
o governo tem que respeitar
a autonomia das instituições

No primeiro semestre
de 2011, foram
oferecidas 83 mil
vagas em instituições
públicas de
ensino superior por
meio do Sisu

“MEC não
pode obrigar
universidades
a usarem
o Enem”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 10-11.
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