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“Nobel” da Educação vai
para ONG de Bangladesh

Fazle Hasan Abed recebe o
“nobel” da Educação, em Doha

Programa premiado beneficiou 140 milhões de pessoas na Ásia, África e América Central
Divulgação

Regiane de Oliveira, de Doha*
roliveira@brasileconomico.com.br

Alfred Nobel, o sueco criador
do famoso prêmio que leva seu
sobrenome, estabeleceu em testamento, em 1895, que sua herança deveria ser utilizada para
compensar, todos os anos, pessoas que prestam grandes serviços para a humanidade nos campos da paz, literatura, química,
medicina e física. A educação, à
época ainda privilégio de um
pequeno grupo da população,
ganhava maior intervenção do
estado no sentido de se tornar
elementar, universal e laica.
Mas isso não foi suficiente para
colocá-la no hall de grandes feitos da humanidade.
Este cenário começa a mudar
com a iniciativa da Fundação
Qatar, divulgada no ano passado durante a segunda edição do
World Innovation Summit for
Education (Wise). Um prêmio
de meio milhão de dólares será
concedido todos os anos ao responsável por um trabalho inovador que promova mudanças
sociais por meio da educação.
E o primeiro ganhador daquele que pode ser considerado o
nobel da educação foi Fazle Hasan Abed, fundador da Bangladesh Rural Advancement Committee (Brac). Trata-se de uma
organização não governamental (ONG) criada por Abed em
1972 por conta da crise que afetou o país na guerra de independência contra o Paquistão.
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O trabalho começou com
uma motivação, o ideal de
Abed de combater todas as formas de exploração e discriminação. “E educação é a resposta para estes problemas”, afirma. A Brac trabalha com o
princípio da autoajuda por
meio da educação e desenvolvimento de áreas específicas:
cuidados de saúde essenciais,
apoio à agricultura, direitos
humanos, serviços jurídicos,
microfinanças e desenvolvimento empresarial. E o traba-
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lho que começou há 40 anos
apenas com recursos próprios
de Abed, que vendeu um apartamento na Inglaterra para
bancar o projeto, hoje atinge
proporções monumentais.
São 120 mil trabalhadores
dedicados a capacitar as pessoas para gerir o bem estar de
suas famílias e contribuir para
a construção de uma sociedade saudável. As atividades de
ensino já atenderam 140 milhões de pessoas de países da
Ásia, África e América Central.

A estratégia de Abed é orientar
pessoas para que possam ser
empreendedoras, abrir seus
próprios negócios ou atuar em
áreas de grande importância
social, como saúde e educação
infantil. “O governo não deve
ser o único provedor da educação. Mas tem que oferecer ensino de qualidade, e para isso,
precisa de concorrência do setor privado (ONGs e empresas). Sem concorrência, como
saberá que está fazendo um
bom trabalho?”
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Sem apoio dos EUA, projetos da Unesco podem
É discurso mundial de que educação tem de ser prioridade dos países, mas isso parece não valer para todos. A aprovação da entrada
da Palestina na Unesco provocou
uma reação dos Estados Unidos,
que prometeu diminuir a verba
para a entidade. O valor é significante, de 22% do montante arrecadado, garante o diretor de pesquisa da Unesco em Paris, Georges Haddad. Em bom português,
a Unesco está numa “sinuca de

bico”, diz. De um lado o escritório tem de acatar a decisão dos
membros que optaram por integrar a Palestina. E, de outro, precisa do dinheiro, importante para a manutenção das ações.
“Foi uma decisão política e o
escritório tem de acatar”, diz,
ressaltando que esta não é a primeira vez que a verba da Unesco
é ameaçada. Na década de 1980,
Estados Unidos, Inglaterra e Cingapura deixaram a entidade por
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“Os países ricos precisam
cumprir o prometido e
ajudar os mais pobres com
investimentos em educação”

questões políticas, mas retornaram. Para Haddad, o ideal seria
que no caso da educação, ciências e cultura, os países trabalhassem juntos, deixando de lado os
problemas políticos. “É tempo
de inovarmos para uma Unesco
de fato sem fronteiras, que possa
defender valores universais, e
não deste ou aquele país.”
A entidade ainda está longe de
atender a estes princípios. Por
exemplo, há alguns anos, duran-

te os debates sobre diversidade
cultural, os países votaram a favor deste princípio. Apenas um
foi contra: os Estados Unidos.
As posições tomadas pelos países mais ricos estão comprometendo as Metas do Milênio, especialmente a mais básica: levar
acesso ao ensino básico a todas as
crianças em idade escolar. A
chance de que os países mais pobres que assinaram os acordos
cumpram suas metas é pequena,
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Fundador do Wikileaks deve ser extraditado
A Alta Corte de Londres rejeitou ontem o apelo de Julian
Assange, que é acusado de estupro e violência sexual contra duas
ex-voluntárias do WikiLeaks na Suécia. Um juiz britânico havia
aprovado o primeiro pedido da Suécia para a extradição. Os advogados
do acusado afirmam que o pedido é legalmente falho e que o sexo
havia sido consensual. Assange, que está livre sob fiança, também
acusou os Estados Unidos de pressionar a Grã-Bretanha, Suécia e a mídia.

Divulgacao WISE

Matéria
“Ocupem Wall
Street” luta
para ser marca registrada
Pessoas sem qualquer vínculo
com o movimento tentam se
apoderar da marca para lucrar

Apenas seis semanas depois da
criação, o movimento “Ocupem Wall Street” (OWS) já pediu para registrar o nome como
marca, ante a batalha iniciada
para aproveitar a atração que alguns imaginam que a venda de
produtos com a frase desperta.
O movimento nascido em Nova
York provoca interesse tanto
pelos temas que aborda, relacionados com as crescentes desigualdades como pela renda que
pode gerar a partir de produtos
como camisas e gorros.
Em 24 de outubro, os ativistas do OWS, que acampam desde meados de setembro na Praça Zuccotti, perto de Wall

Street, decidiram apresentar
uma demanda para registrar o
nome do movimento à agência governamental americana
de marcas e patentes. “Há varias organizações que tentam
ficar com a marca ‘Occupy

O movimento
provoca interesse pela
renda que pode gerar
a partir de produtos
como camisas e
gorros com a marca
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Atualmente, cerca de 750
mil crianças, 70% delas meninas, estão matriculadas nas 25
mil escolas primárias da Brac
em Bangladesh, que apresentam taxa de aprovação superior à média das escolas do
país. Só no Afeganistão, a Brac
abriu mais de 4 mil escolas primárias. É exatamente este segmento da educação que mais
tem trazido bom resultados,
segundo Abed.
“O que mais me orgulha é a
alta qualidade da educação

que oferecemos às crianças.
Muitos se tornaram engenheiros, médicos, advogados. E foi
a educação que abriu estas
oportunidades”, afirma. “A
educação é a principal ferramenta para empodeirar os pobres e ser o catalisador de mudanças”, enfatiza Abed, que
hoje tem como foco ampliar
seu projeto para outros países.
“E temos pressa, porque o custo da pobreza é muito alto em
oportunidades perdidas.” ■
*Viajou a convite da Fundação Qatar
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mas ainda dá tempo, garante Jeffrey Sachs, professor de sustentabilidade da Universidade de Columbia. “Basta os países ricos
cumprirem o prometido e ajudarem os mais pobres com os investimentos em educação. Mas não
é o que está acontecendo. Estados Unidos e Europa estão hoje focados em seus próprios problemas e esqueceram suas responsabilidades com o restante do mundo”, afirma Sachs. ■ R.O.

Protestos
começaram
há seis
semanas em
Nova York

Wall Street’”, explicou à AFP
o advogado Samuel Cohen.
“O movimento apresentou o
pedido puramente a título defensivo, para ter certeza de poder continuar utilizando o nome sem ter que lutar contra outras organizações”, disse.
De fato, outras pessoas, sem
qualquer vínculo com o OWS,
apresentaram pedidos para registrar a marca. Entre eles está um casal de Long Island, Diane e Robert
Maresca, que pretende utilizar a
marca em camisas, gorros, guardachuvas, bolsas esportivas e mochilas. Robert Maresca disse que teve
a ideia após perceber o sucesso
das camisas impressas artesanalmente e distribuídas — em troca
de doações — na Praça Zuccotti.
Poucas horas antes do OWS
apresentar a demanda, Vincent
Ferraro, dono da Fer-Eng, empresa com sede no Arizona, também
pediu para registrar a marca com
propósitos similares. “Não estou
vinculado de nenhum modo ao
OWS. Estou no setor empresarial. E a informação, seja através
de marcas registradas, nomes de
sites na internet ou dados analíticos, é a riqueza do século XXI”,
afirma Ferraro na solicitação.
Cohen destacou que, ao contrário dos 'rivais', o OWS já utiliza a marca. Os ativistas têm
um diário, produzem camisas
de forma artesanal e também
têm um site na internet. “Estamos muito confiantes”, completou o advogado. ■ AFP

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL/RJ
Avisos de Licitações
Pregão Eletrônico por SRP
nº 61/2011
Data: 21/11/2011 às 13:00 horas.
Objeto: Fornecimento de material de
limpeza. Valor do edital: R$ 6,73
Endereço: www.comprasnet.gov.br
Pregão Eletrônico por SRP
nº 62/2011
Data: 23/11/2011 às 13:00 horas.
Objeto: Fornecimento, instalação e
manutenção de ar condicionados
split. Valor do edital: R$ 4,50
Endereço: www.comprasnet.gov.br
Pregão Eletrônico por SRP
nº 63/2011
Data: 24/11/2011 às 13:00 horas.
Objeto: Fornecimento de papel
higiênico, papel toalha e sabonete
líquido. Valor do edital: R$ 7,05
Endereço:
www.comprasnet.gov.br
Editais disponíveis nos sítios:
www.comprasnet.gov.br e
www.tre-rj.jus.br
Pregão Presencial por SRP
nº 04/2011
Data: 18/11/2011 às 11:30 horas.
Objeto: Fornecimento de material de
expediente. Valor do edital: R$ 7,05
Edital disponível no sítio:
www.tre-rj.jus.br

Ricardo Rego Monteiro
(Jornalista)

A família convida para a Missa de Sétimo Dia
que será celebrada nesta quinta-feira, 3 de novembro,
às 18h30, na Igreja do Colégio Santo Inácio,
na Rua São Clemente 226, Botafogo.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 36-37.

