
O senador Cristovam Buarque
(PDT-DF) encontrou uma for-
ma de tirar do papel o plano
de um fundo global para inves-
timento na educação, capaz
de reduzir a iniquidade de re-
cursos de países ricos e po-
bres: criar um ‘Plano Mar-
shall’ para a educação. Utili-
zar o nome da estratégia ado-
tada pelos Estados Unidos co-
mo parte de um plano de recu-
peração dos países aliados
após a Segunda Guerra Mun-
dial fez muita gente que parti-
cipava do World Innovation
Summit for Education (Wise),
que terminou ontem em Do-
ha, no Qatar, torcer o nariz.
Mas a iniciativa transformou
Buarque em uma das estrelas
do evento. “Certamente não é
o nome ideal, poderíamos cha-
má-lo de Plano Doha”, disse
o senador, explicando que a
estratégia é criar um fundo
mundial para distribuição de
recursos para educação.

Buarque, inclusive, já sabe
de onde virão os recursos. “O
plano é criar um imposto in-
ternacional para educação, o
ITforE (Internacional Tax for
Education). E os recursos vi-
riam da taxação de transações
internacionais”, afirmou. “Es-
se fundo poderia ser adminis-
trado pelo Banco Mundial ou
pela Unesco.” A gestora tam-
bém seria responsável por
criar processos para a distri-
buição de recursos. Buarque
diz que com US$ 300 investi-
dos por ano em cada criança,
é possível sanar problemas de
iniquidade da educação.

Muitas vezes polêmico,
Buarque mostrou que estava
em linha com as demandas in-
ternacionais. A discussão so-
bre a criação do fundo, por
exemplo, já se arrasta há anos
dentro da comunidade de edu-
cação. E foi defendida pelo
ex- primeiro-ministro do Rei-
no Unido, Gordon Brown.

“Precisamos criar um fundo
global para a educação, nos
mesmos modos que temos um
fundo mundial para a saúde,
que tem alcançado grandes
avanços na prevenção da Ai-
ds, no combate a pólio e a ma-
lária, por exemplo”, disse Bro-
wn, ressaltando que os esfor-
ços têm de ser feitos até 2015,
quando serão contabilizados
os resultados das Metas do Mi-
lênio. “Temos que permitir
pessoas do setor público e pri-
vado, filantropos, ONGs e em-
presas privadas a participa-
rem, de olho em 2015.”

Enquanto este fundo não sai
do papel, uma iniciativa do Ins-
tituto Internacional de Educa-
ção (IIE) conseguiu a criação
de um fundo de emergência pa-
ra estudantes internacionais
em áreas que passaram por de-
sastres naturais ou outros con-
flitos que impeçam a continui-
dade dos estudos. Trata-se de
um fundo global de US$ 5 mi-
lhões. A ideia é que estudantes
que percam o suporte familiar
por conta desses problemas ou
estejam estudando em áreas
que tenham tido terremoto, co-
mo o Haiti e Japão, possam re-
ceber os recursos para conti-
nuar os estudos. ■ R.O.

US$ 300
Esse é o valor necessário para se
investir por ano por criança para
sanar problemas educacionais.

2015
É o prazo para o cumprimento
das Metas do Milênio e deveria
ser para o plano de educação.

US$ 5 mi
É o valor estimado do fundo
global para ajudar estudantes de
áreas afetadas por desastres.
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decreto até 2015 é constitucional, decide STF
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Tribunal de contas rejeita projeto de
licitação para obras do entorno do Maracanã
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Senador Cristovam Buarque
defende criação de fundo global
para financiar a educação

A lei que permite ao Executivo reajustar o salário mínimo por
decretos entre 2012 e 2015 é constitucional, decidiu o Supremo
Tribunal Federal (STF). Os ministros rejeitaram a ação protocolada
em conjunto pelo PPS, PSDB e DEM em março. Os partidos pretendiam
derrubar a lei, que entrou em vigor em fevereiro, por entenderem que
a Constituição determina que o mínimo seja fixado apenas por lei. ABr

O entorno do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, continua
sem projeto de licitação para as obras de urbanização e dos acessos
ao estádio para a Copa do Mundo de 2014. Por divergir do orçamento,
o Tribunal de Contas do Município (TCM) desaprovou o projeto feito
pela prefeitura no valor de cerca de R$ 118 milhões. As obras incluem
construção das vias de acesso e urbanização, entre outras ações. ABr

Fernando Haddad
desistiu de entregar
pessoalmente o
recurso no Tribunal
Regional Federal da
5ª Região, no Recife

Em 2010, mais
de 1,2 mil estudantes
foram treinados, ao
custo de US$ 700 a
US$ 1,5 mil por ano

Com base nisso, a e4e faz
parcerias para treinar estudan-
tes, com custo de US$ 700 a
US$ 1,5 mil por ano. Em 2010,
mais de 1,2 mil estudantes par-
ticiparam dos cursos da entida-
de, que pretende treinar mais
3 mil nesse ano. ■ R.O.

A Advocacia-Geral da União
(AGU) protocolou na tarde de
ontem um recurso para derru-
bar a decisão da Justiça Federal
no Ceará de cancelar 13 ques-
tões do último Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem), aplica-
do nos dias 22 e 23 de outubro.

Na noite de segunda-feira
(31), a Justiça acatou pedido fei-
to pelo Ministério Público Fede-
ral no Ceará para que as ques-
tões fossem anuladas, após a
constatação de que alunos do
Colégio Christus, de Fortaleza,
tiveram acesso antecipado ao
conteúdo do exame. Os itens es-
tavam em apostila distribuída
pela escola semanas antes da
aplicação do Enem. O vazamen-
to ocorreu na fase de pré-testes
do exame, da qual a escola parti-
cipou em outubro de 2010.

O Ministério da Educação
(MEC) defende que a prova seja
anulada apenas para os 639 alu-
nos do colégio cearense que par-
ticiparam do Enem, dando-lhes
a oportunidade de refazer o exa-
me no fim de novembro. Outra
possibilidade admitida pelo mi-
nistério é que as 13 questões se-
jam anuladas apenas para os es-
tudantes do Christus, não para
todos os participantes do exa-
me, como decidiu a Justiça Fede-
ral liminarmente.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, pretendia en-
tregar pessoalmente o recurso
no Tribunal Regional Federal
da 5ª Região, em Recife, mas de-
sistiu porque o presidente da
corte, desembargador Paulo Ro-
berto Lima, não estava na capi-
tal pernambucana.

O pré-teste de onde vazaram
as questões do Enem é feito pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep),
autarquia do MEC responsável
pelo exame, para avaliar a vali-
dade das questões e o grau de di-
ficuldade de cada uma. ■ ABr

Enem:MEC
entra com
recurso
na Justiça

obra para o mercado local
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Carlos Eduardo Cardoso

 Sexta-feira e fim de semana, 4, 5 e 6 de novembro, 2011 Brasil Econômico 11

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 11.
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