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● O governo paulista se compro-
meteu ontem a entregar mil no-
vas creches até 2014. A meta é
parte do programa Creche Esco-
la e o investimento está na or-
dem de R$ 1 bilhão. A verba será
repassada a prefeituras para a
construção de unidades escola-

res em 160 cidades.
Ainda em 2011, o governo diz

que investirá pelo menos R$ 168
milhões, sendo R$ 40 milhões na
capital. A Prefeitura dará os terre-
nos necessários para a constru-
ção de 20 creches.

O programa é uma parceria
entre os governos municipais e o
estadual. As prefeituras devem
manifestar interesse em partici-
par e as cidades serão seleciona-
das segundo critérios de vulnera-
bilidade social. / FELIPE FRAZÃO

PLANETA
AMAZÔNIA

O governador do Rio, Sérgio
Cabral (PMDB), assinou on-
tem o Decreto do Clima, que
estabelece as metas de redu-
ção das emissões de gases de
efeito estufa por setor econô-
mico e o objetivo geral de re-
dução para 2030 no Estado.

As emissões derivadas da
energia usada para movimen-
tar veículos deverão ser redu-
zidas em 30% até 2030, em re-
lação a 2010. Para isso, deve
haver investimento para au-
mentar o uso de metrôs e
trens. A redução das emissões
no setor público também de-

ve ser de 30% até 2030, porém
levando em conta o que foi emiti-
do em 2005. A redução no setor
de resíduos deverá ser maior, de
65% até 2030, também em com-
paração com 2005.

O Decreto do Clima regula-
menta a lei 5.690, de abril, que
instituiu a política estadual so-
bre mudança do clima e desen-
volvimento sustentável.

A nova legislação estabelece
as adaptações necessárias para a
redução do impacto das altera-
ções climáticas no território flu-
minense, indicando medidas
que contribuem para a redução
da concentração de gases de efei-

to estufa na atmosfera.
Com a regulamentação, são es-

tabelecidas as metas de redução
e apontadas as fontes de recur-
sos financeiros para a implemen-
tação das ações.

Cabral também assinou um de-
creto que cria uma política de
apoio à produção de equipamen-
tos usados na geração de ener-
gias solar e eólica.

De acordo com o governador,
os decretos “vão permitir a insta-
lação de indústrias do setor de
energia solar e eólica”. “Vamos
inaugurar, até o primeiro semes-
tre de 2012, o segundo maior par-
que eólico do País, em São Fran-
cisco do Itabapoana (município
do interior do Estado do Rio),
atraindo mais indústrias. Os in-
centivos fiscais vão permitir a
produção de equipamentos para
empresas instaladas no Estado e
no País com custos reduzidos”,
afirmou Cabral.

} O Parque Richmond foi um local de caçadas
no passado e hoje possui 700 veados e gamos;
o lugar é o maior dos parques reais de Londres
e a maior área verde urbana da Grã-Bretanha.

Europa e América do
Sul iniciam pesquisas

Rio define
metas de corte
de gases-estufa
por setores

Reajuste na anuidade
escolar passará de 8%
Sindicato dos colégios particulares calcula aumento acima da inflação;
entre os motivos estão a crise internacional e a renovação tecnológica

RUMINANTE

Cientistas de 14 instituições
europeias e sul-americanas
(Brasil, Bolívia, Colômbia e
Peru) iniciaram um programa
de pesquisa para prever o que
pode acontecer com a Amazô-
nia nas próximas décadas. Al-
guns estudos indicam que,
com as mudanças climáticas e
o desmatamento, as florestas
da região poderão se tornar sa-
vanas. O Amazalert, como o
programa foi chamado, tem o
objetivo de testar a probabili-
dade dessas previsões. A equi-
pe é liderada pelos pesquisa-
dores Bart Kruijt, da Universi-
dade de Wageningen, na Ho-
landa, e Carlos Nobre, do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe). / AFRA

BALAZINA e FÁBIO GRELLET

A última tourada de Barcelona ocorreu no domingo, para alegria dos
defensores dos direitos animais, e reuniu 20 mil pessoas na arena;
legisladores da Catalunha aprovaram em 2010 a proibição das touradas.

Fim da tourada

Governo de SP
promete mil novas
creches até 2014

● No setor de transporte

5,4 milhões
de toneladas de gases-estufa
devem ser evitadas até 2030

LUKE MACGREGOR/REUTERS

ALBERT GEA/REUTERS

VIAJAR É VER O MUNDO COM NOVOS OLHARES. QUAL O SEU?
Compartilhe suas fotos e participe da campanha: www.tamviagens.com.br/olhares 

Confi ra também outros destinos em www.tamviagens.com.br

ROTEIROS PARA VOCÊ VIAJAR NO FINAL DE SEMANA. APROVEITE, É POR TEMPO LIMITADO.
OFERTAS TAM VIAGENS COM ATÉ 40% DE DESCONTO.

2 noites
Carimã Hotel

Aéreo + 2 noites de hospedagem 
+ bolsa e pontos Multiplus

Saídas: setembro e outubro.

PREÇOS A PARTIR DE:
ENTRADA DE: R$ 83,20 + 

FOZ DO IGUAÇU

Ou à vista: R$ 416,00

30,25
 R$

ESCAPADAS

FOZ DO IGUAÇU
por Antônio Rufi no

Preços por pessoa, em apartamento duplo, calculados em 19/09/2011 com saídas de São Paulo no período divulgado. Consulte nossa central para saídas de outras cidades e outras datas. Os preços são baseados na rota da TAM Linhas Aéreas de menor tarifa entre as cidades, não válidos para períodos de feriados, congressos, feiras e eventos. Preços 
válidos para compra no período de 21/09/2011 a 27/09/2011. Preços válidos para viagens de ida e volta com permanência de 2 noites no destino (fi nais de semana, obrigatoriamente permanecendo no sábado) com retorno até 31/10/2011. Reservas sujeitas à disponibilidade do produto anunciado. *Consulte nossa política de fi nanciamento. A TAM 
Viagens reserva-se o direito de alterar, a qualquer momento, sem prévio aviso, os preços anunciados, conforme acertos de valores a serem feitos no ato da confi rmação da reserva, assim como as datas de validade. O licenciante/remetente é responsável exclusiva e integralmente pelo envio das imagens e conteúdos utilizados nesta campanha.

Central de vendas e relacionamento agora com novo horário de atendimento: das 8h às 20h, até o dia 10 de dezembro.
São Paulo: (11) 3272-2515 e demais localidades: 0800 77 666 88. Consulte a loja TAM Viagens mais próxima ou seu agente de viagens. www.tamviagens.com.br. 

11x*

PRAIA DO FORTE
2 noites

Pousada João Sol

Aéreo + 2 noites de hospedagem  
+ bolsa e pontos Multiplus

Saídas: setembro e outubro.

Ou à vista: R$ 477,95
34,76

PREÇOS A PARTIR DE:
ENTRADA DE: R$ 95,58 +

11x*
R$

2 noites
Água Marinha Pousada

PORTO DE GALINHAS

Aéreo + 2 noites de hospedagem    
+ bolsa e pontos Multiplus

Saídas: setembro e outubro

Ou à vista: R$ 555,90
40,43

PREÇOS A PARTIR DE:
ENTRADA DE: R$ 111,18 +

11x*
R$

SERRA GAÚCHA
2 noites

Serra Verde Hotel

Aéreo + 2 noites de hospedagem  
+ bolsa e pontos Multiplus

Saídas: setembro e outubro.

Ou à vista: R$ 504,40

PREÇOS A PARTIR DE:
ENTRADA DE: R$ 100,88 +

36,6811x*
R$

2 noites
Vila Azul Praia Hotel

FORTALEZA

FORTALEZA
por Eduardo Queiroz

Aéreo + 2 noites de hospedagem  
+ bolsa e pontos Multiplus

Saídas: setembro e outubro.

Ou à vista: R$ 643,00

PREÇOS A PARTIR DE:
ENTRADA DE: R$ 128,60 +

46,7611x*
R$

PIPA
2 noites

Pousada Ecovila Spa da Alma

Aéreo + 2 noites de hospedagem  
+ bolsa e pontos Multiplus

Saídas: setembro e outubro.

Ou à vista: R$ 841,00

PREÇOS A PARTIR DE:
ENTRADA DE: R$ 162,80 +

61,6511x*
R$

José Maria Tomazela
SOROCABA

O reajuste nas anuidades esco-
lares deve ficar entre 8% e 10%,
prevê o Sindicato dos Estabele-
cimentos de Ensino do Estado
de São Paulo (Sieeesp).

Cada escola tem até meados de

dezembro – 45 dias antes do iní-
cio do ano letivo – para definir o
valor, mas a expectativa é de rea-
juste médio um pouco acima da
inflação, de acordo com o presi-
dente Benjamin Ribeiro da Silva.

“Nossa previsão é de que a in-
flação atinja os 7% neste ano,
mas os proprietários de escolas

trabalham com a perspectiva de
um aumento inflacionário no
próximo ano por conta da crise
financeira internacional.”

Segundo ele, o sindicato não
estipula um índice, mas fornece
indicadores econômicos para
que cada escola estabeleça seu
reajuste. “O mantenedor deve

ter cuidado, pois estamos em tra-
tativas salariais com os professo-
res e não sabemos de quanto vai
ser o aumento deles.”

Além disso, segundo ele, em
2012 as escolas terão de absorver
a mudança nas regras do Fundo
de Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) que acresceu três
dias a mais de depósitos na con-
ta do trabalhador, além de au-
mentos indiretos de impostos.

Em reunião com mantenedo-
res da região de Sorocaba, on-
tem, Silva alertou para o risco da
fixação de um aumento abaixo
do necessário para cobrir os cus-
tos. “Todas as taxas públicas são
indexadas pelo IGPM (Índice Ge-
ral de Preços Médios), que já está
quase em 11%”, advertiu.

O sindicalista lembrou que as
escolas devem incluir nos custos

a renovação tecnológica. “Na
área de informática tudo muda
rápido e as escolas precisam
atualizar a tecnologia.” E, apesar
de a demanda pelo ensino priva-

do permanecer alta, ele pede cau-
tela. “Não recomendamos au-
mentos absurdos. Cada escola
tem de saber se sua clientela po-
de absorver o reajuste.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 set. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




