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O Itamaraty já confirmou a presença de 20 chefes
de Estado no encontro Rio+20, conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável. O
mais importante é o presidente da China, Hu Jintao,
que vem o Brasil empenhado em melhorar a parceria
com o nosso país. O evento será no Rio de Janeiro entre 20 a 22 de junho.

Escaldado
Experiente no assunto por causa da greve dos bombeiros, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral
(PMDB), joga duro com os grevistas das polícias Civil e
Militar. Desde a decretação da greve, foram presos ou
punidos administrativamente 159 policiais

Suplente
O deputado federal Camilo Cola (PMDB-ES), primeiro suplente da bancada federal, já está se despedindo dos colegas na Câmara. Descerá as escadas da
Chapelaria para que a deputada petista Iriny Lopes,
que saiu da Secretaria Nacional das Mulheres, assuma
o mandato. Ela é candidata à sucessão do prefeito de
Vitória, João Coser (PT).

Comando
O PPS praticamente reelegeu sua Executiva Nacional em reunião do diretório nacional, ontem, sob comando do deputado Roberto Freire (SP). O líder da
bancada, deputado Rubens Bueno (PR), foi reconduzido à secretaria-geral.

Reforma
Mesmo depois da desocupação, a Assembleia Legislativa baiana só funcionará de verdade em 15 de fevereiro, quando o governador Jaques Wagner (PT) fará
a leitura da sua mensagem ao Legislativo. Uma reforma está sendo realizada às pressas por causa da depredação dos ambientes.

Royalties
O líder do governo no Congresso Nacional, senador
José Pimentel (PT-CE), anunciou ontem que o governo
quer votar a partilha de royalties do petróleo na Câmara ainda no primeiro semestre deste ano.

O que o senhor achou do texto
do Plano Nacional de Educação
(PNE) discutido na Câmara dos Deputados?
– É muito importante que a
Câmara dê prioridade à votação do PNE para não perdermos mais um ano. Como esse
é um ano eleitoral, vamos caminhar para um recesso branco no segundo semestre. Com
o passar das semanas, vamos
ter menos quorum nas sessões
deliberativas. O Congresso só
vai votar as matérias emergen-
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Outro desafio do MEC é sanar os
frequentes problemas do Enem. O
que o senhor planeja para a edição
de outubro do exame?
– Vamos criar, dentro do
Inep, uma comissão de especialistas em avaliação, com
membros da Sociedade Brasileira de Avaliadores e funcionários do instituto. O Enem é indispensável ao País. É
um instrumento justo, que
usa a meritocracia para o
acesso às universidades federais. É um instrumento
necessário para dar oportunidades iguais. Já avançou
muito na logística, o que era
um problema inicial. Mas
ainda há um desafio muito
grande. Precisamos ampliar
as questões do banco de
itens. Com a Teoria de Resposta ao Item, quanto maior
o banco, maior a segurança.
Aí teremos condições de, por
exemplo, no futuro fazer
duas edições do Enem ao
ano. Preciso ter um banco de
dados robusto. Os Estados
Unidos têm um banco de 100
mil questões (para o SAT,
exame que consiste em parte
do processo de seleção para
as instituições de ensino superior norte-americanas. O
MEC não divulga o número
de itens do Brasil, mas especialistas estimam que gire
em torno de 6 mil questões).
Também estamos discutindo
como aprimorar os critérios
de correção da redação, para
que tenhamos mais segurança com relação ao resultado
final da avaliação. Os alunos
têm que ficar tranquilos sobre o papel deles, que é estudar muito.
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Qual será o carro-chefe da sua
gestão?
– Estamos trabalhando na
pré-escola com metas ambiciosas para a construção de 6,5
mil creches até 2014. Essa fase
é essencial para a formação do
aluno. Outro programa é o Alfabetização Certa, para garantir a alfabetização de todas as
crianças de até 8 anos. É um
programa grande e estratégico, porque o Brasil tem que assegurar que todas as crianças
nessa faixa etária aprendam a
ler, a escrever e a fazer as primeiras contas. Se nós fizermos
isso, vamos melhorar todo o
fluxo daqui para frente. Outro
programa prioritário é o Mais
Educação, escola em tempo
integral. Estamos fazendo um
grande esforço para impulsionar essa proposta. Pretendemos dobrar essas escolas este
ano (hoje, há 15 mil escolas do
tipo no País, atendendo a 3
milhões de estudantes). Educação em tempo integral e aumento da jornada escolar são,
comprovadamente, condições
estratégicas para melhorarmos o desempenho em todos
os indicadores da educação.
Agora, a prioridade são as escolas de menor Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb).

Nos últimos anos, estamos
recuperando séculos perdidos.
Eu acho que os royalties (do
pré-sal) do petróleo podem
ajudar a dar um salto na
educação do País".

tes. Dessa forma, as políticas
estruturais vão ficando para
trás. Queremos concluir a votação do PNE em 2012. É muito importante para o Brasil
que isso aconteça. O PNE tem
foco, prioridade, caminho claro e objetivo.
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O PSDB faz uma aposta de alto risco ao subestimar
o peso eleitoral do ex-presidente Lula em São Paulo,
embora o discurso não possa ser muito diferente do
que seus caciques andam falando. O presidente do
PSDB, deputado Sérgio Guerra, de Pernambuco, por
exemplo, avalia que Lula é um grande eleitor no plano nacional, e não local: “Onde ele colocou o dedo
nas últimas eleições, foi derrotado. Foi assim em Natal, em São Paulo e será assim também na capital
paulista este ano”.

rizar o salário de ingresso na
carreira. Para o jovem escolher ser professor, ele tem
que ser atraído, e uma maneira de fazê-lo é por meio do
salário, que precisa ser competitivo com outras carreiras.
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Quem rodou a baiana mais uma vez com a cúpula
do PT foi a senadora Marta Suplicy (SP), que se mandou de Brasília antes da festa petista ao saber que o
prefeito Gilberto Kassab era convidado de honra do
evento. A ex-prefeita de São Paulo já avisou que não
sobe no palanque de Haddad com o ex-adversário,
mas parece que não está sendo levada a sério. Ou melhor, os petistas avaliam que o apoio de Lula e do
neoaliado dispensam os votos de Marta.
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O senhor comandou o Ministério da Ciência e Tecnologia por um
ano. Essa experiência pode ser
aplicada ao MEC?
– Um dos grandes eixos da
minha gestão é essa maior integração entre educação, ciência, tecnologia e inovação.
Porque é aqui que se formam
os recursos humanos que sustentam as pesquisas. Para ser
uma economia competitiva e
alavancar o setor exportador, o
Brasil precisa investir em pesquisa, conhecimento e inovação É preciso articular essas
relações. Nas duas pastas, há
muitas áreas de interface e alguns programas em comum,
como o Ciência sem Fronteiras, por exemplo.

za

A cúpula petista pôs o carro à frente dos bois ao
convidar o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab
(PSD), para a festa de ontem, na qual ele levou uma
bruta vaia dos militantes. Caiu numa armadilha da
qual pode ter dificuldades para sair. Simplesmente,
porque deu ao prefeito um pretexto para pular fora da
candidatura do ex-ministro da Educação Fernando
Haddad se o ex-governador José Serra (PSDB) resolver
ser candidato a prefeito de São Paulo. E ainda rechaçar
as críticas dos petistas a sua administração na campanha eleitoral. Afinal, se o PT quer o seu apoio é porque
avalia que o trabalho da prefeitura não é tão ruim como propalava.

ADAUTO CRUZ/CB/D. A. PRESS

JORNAL DO COMMERCIO - Como foram as primeiras semanas na
pasta?
Aloizio Mercadante – É um
ministério extraordinário pela
sua responsabilidade imensa,
afinal, estou falando de 2 milhões de professores e de 56
milhões de alunos. É uma rede
muito complexa. Mas o ministério estava bem administrado. O Fernando Haddad deixou a estrutura bem organizada. Eu trabalho o dia inteiro
aqui para dar conta de todos
os desafios, setores e secretarias. Nas próximas semanas,
visitarei escolas da rede pública do país. A primeira será o
colégio estadual Canadá, em
Santos (SP), onde cursei o ensino médio.
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Brasil atualmente. Para sanar os gargalos do setor, ele
defende que parte dos royalties do pré-sal sejam
investidos na área. Mas o grande teste de fogo que o
novo ministro terá este ano é a aplicação do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem). Com graves
problemas que geraram dor de cabeça ao antecessor
Fernando Haddad nos últimos três anos, o Enem de
2012 está marcado para o início de novembro.

Ênfase na
alfabetização

A

A presidente Dilma Rousseff foi a estrela principal
da festa de comemoração dos 32 anos de fundação
do PT, ontem, em Brasília, na qual a grande ausência
foi a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não
foi apenas um acaso – diante da impossibilidade de
o líder máximo da legenda comparecer ao evento
por motivos de saúde –, foi o retrato de uma situação
nova, em que os petistas vivem uma duplicidade de
comando.
Diriam os manuais de sociologia que o PT tem duas
lideranças, uma institucional, a presidente Dilma, e
outra carismática, Lula. A partir daí, os petistas traçam
uma linha divisória na qual o comando das relações
com o governo caberia à primeira e a condução da legenda no plano eleitoral, ao segundo. É uma divisão
de trabalho que teria tudo para dar certo. Seria até
muito fácil se não surgissem as dificuldades, como diria o Barão de Itararé.
Porém, a atuação de Dilma a partir do Palácio do
Planalto, com mexidas que estão ocorrendo no segundo e terceiro escalões, nas empresas estatais e que
em breve chegarão aos fundos de pensão, transcendem as relações burocráticas. Estão subvertendo as
relações internas do PT. Dilma mira na qualidade da
gestão. Está convencida de que o desempenho da máquina pública é muito mais importante do que seu
aparelhamento pelos petistas para o desempenho
eleitoral dos governistas. E o que anda vendo nas viagens só reforça essa convicção.

Passados 18 dias desde que assumiu o terceiro maior
orçamento da Esplanada, Aloizio Mercadante
estabeleceu as principais metas para sua gestão à
frente do Ministério da Educação (MEC): a ênfase nos
programas de alfabetização para crianças de até 8
anos e a implementação de escolas em tempo integral.
Mercadante avalia que ampliar o acesso e a qualidade
da educação consiste no maior desafio estruturural do
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Dilma e o PT

PAULA FILIZOLA

O PNE determina o investimento de 8% do PIB na Educação. Esse
percentual é suficiente?
– Defendo que uma parte
dos royalties do pré-sal seja
condicionada à educação,
ciência, tecnologia e inovação.
Esses recursos deveriam ser
distribuídos para todos os entes da Federação. Pelo menos
um terço do valor arrecadado
por, no mínimo, 10 anos. É
muito mais fácil dividir o que
não foi repartido do que redividir o que já foi repartido. O
sentido dos royalties é preparar a economia para a era póspetróleo. Está tudo muito atrasado na educação. Nos últimos anos, estamos recuperando séculos perdidos. Acho que
os royalties podem ajudar a
dar um salto na educação do
País.
Há alguma outra proposta além
do financiamento do Fundeb?
– Vamos trabalhar o chamado território educacional, para
que esses municípios com
menor Ideb compartilhem estruturas e programas. Se a
gente conseguir articular um
conjunto de municípios próximos trabalhando na mesma
direção, fica mais fácil para o
MEC apoiá-los.
O piso nacional do salário dos

professores já foi aprovado, mas
muitos estados e municípios ainda
não cumprem a lei. Como mobilizar
governadores e prefeitos?
– A lei foi sancionada e
precisa ser cumprida. O papel do MEC é divulgar as informações e, com isso, definir a aplicação da lei. Reconhecemos que existem municípios e estados com dificuldades orçamentarias.
Nesses casos, temos que sentar e discutir. Mesmo com esse piso, estamos falando de
um pouco mais de dois salários mínimos. Se nós queremos mudar, precisamos valo-

O grande problema do Enem
2011 foi o consórcio Cespe/Cesgranrio, responsável pelo vazamento de 14 questões no Ceará, resultando no cancelamento desses
itens para mais de 1,2 mil alunos. A
parceria será mantida?
– Se nós tivermos um
banco de itens robusto e testado, os outros problemas
são menores.

Souza Cruz S.A. - Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.300.136.860
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27.01.2012
SUMÁRIO
LOCAL, DATA E HORA – Realizada na sede social da Companhia, situada na Rua
Candelária, nº 66, nesta cidade, em 27 de janeiro de 2012, às 15:00 horas, em
primeira convocação. ACIONISTAS - Presentes acionistas representando mais de 2/
3 (dois terços) do Capital Social. CONSELHO FISCAL - Presente a Sra. Elizabeth
Piovezan Benamor, portadora da carteira de identidade nº 21.121, emitida pela OAB/
RJ e CPF/MF nº 298.768.507-68, representando o Conselho Fiscal. MESA – MONICA
FERNANDES SARAIVA - Presidente; ROBERTA VENÂNCIO CORREA DA SILVA Secretária. PUBLICAÇÕES: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, Jornal do Commercio e Valor Econômico, nos dias 16, 19
e 20 de dezembro de 2011. ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA: I – Eleição de novo Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Companhia. RESOLUÇÃO: Ressalvadas as abstenções dos
legalmente impedidos e de acionistas que se abstiveram e dos que votaram contra,
decidiram os acionistas: I – Eleger, por maioria, o Sr. ANDREA MARTINI, italiano,
casado, economista, portador da carteira de identidade de estrangeiro nº V1700261, expedida em 10/06/2009, inscrito no CPF/MF sob o nº 213.306.058-88, domiciliado
na Rua Candelária, nº 66, Centro, Rio de Janeiro/RJ, para a vice-presidência do
Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, a expirar em 2013,
juntamente com o mandato dos atuais membros do referido órgão, em substituição
ao Sr. Dante João Letti, que foi desligado da Companhia em 15/12/2011, para
assumir novos desafios profissionais. A Sra. Erika Diniz Scaffa Falcão, na qualidade
de representante do acionista controlador da Companhia, pediu a palavra para
registrar o voto de agradecimento e louvor pela excelência com que o Sr. Dante Letti
desempenhou suas funções ao longo do tempo em que foi Vice-Presidente do Conselho
de Administração da Companhia. COMUNICAÇÃO – A publicação da presente Ata
será feita apenas com a assinatura dos componentes da mesa, tendo sido autorizada
sua lavratura em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.
Declaro que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro,
27 de janeiro de 2012. Monica Fernandes Saraiva - Procuradora. Certidão: Certifico
que este documento foi arquivado na JUCERJA sob o nº 00002289877, em 06/02/2012.
Valéria G. M. Serra - Secretária Geral.
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 13 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A-7.

