
O ministro da Secretaria de As-
suntos Estratégicos (SAE), Mo-
reira Franco, defendeu ontem
que o Brasil crie condições e po-
líticas que permitam ao país ter
uma classe média estruturada.
Segundo ele, a secretaria tem
trabalhado para isso investindo
no combate às desigualdades.
“Classe média para sustentar a
economia, mas sobretudo para
permitir que a desigualdade se-
ja um bem incomum e que esti-
mule a possibilidade de termos
valores que não praticamos e a
nova classe média precisa”, dis-
se. Para ele, estes valores são a
meritocracia e a diversidade de
oportunidades. As declarações
foram dadas durante a abertura
do Seminário de Integração Fa-
vela-Cidade, realizado no Rio
de Janeiro, pelo Instituto de Es-
tudos do Trabalho e Sociedade
(IETS) em parceria com o Banco
Mundial e a Firjan.

Moreira Franco frisou a con-
tribuição dada pelas Unidades
de Polícia Pacificadora (UPPs)
instaladas no Rio de Janeiro pa-
ra que sejam criadas políticas
nacionais voltadas à redução
das desigualdades. “A expres-
são não é integração, porque há
integração. Mal ou bem, as pes-
soas vivem, usam os mesmos
sistemas de serviço, a mesma es-
trutura de emprego, o mesmos
mecanismos de acesso. Integra-
ção existe, o que existe também
é uma profunda desigualdade.
Então, temos que partir desse
pressuposto. A fonte da violên-
cia é a desigualdade. O Rio de Ja-
neiro deu grande contribuição
com as UPPs. Queremos traba-
lhar para montar políticas que
se tornem políticas nacionais.”

De acordo com Vicente Lou-
reiro, secretário de Estado de
Urbanismo do Rio de Janeiro,
apesar de políticas anteriores
terem tido algum êxito em co-
munidades carentes do estado,
apenas com a instalação das
UPPs, o governo pode, de fato,
atuar nos grandes complexos e
favelas. “Foi um marco impor-
tante, a atuação integrada dos
três níveis de governos pode,
agora, dar a esses complexos
uma nova perspectiva. A pacifi-

cação também é um elemento
decisivo nesse processo de
construção de pontes mais efeti-
vas na relação destes comple-
xos com a cidade”, diz. Para
ele, é necessário ir além de
obras de infraestrutura básicas,
como fornecimento de água e
esgoto e levar a essas localida-
des equipamentos sociais mais
‘robustos’, como Unidades de
Pronto Atendimento (UPAs) e
bibliotecas públicas.

Para Manuel Thedim, diretor-
executivo do IETS, as UPPs não
bastam. “É claro que um primei-
ro passo fundamental é a segu-
rança. A liberdade é um pilar im-
portantíssimo do desenvolvi-
mento sustentável”, explicou.
O prefeito do Rio de Janeiro,
Eduardo Paes, disse que a prefei-

tura já investiu mais de R$ 2 bi-
lhões na urbanização das fave-
las e pretende urbanizar todas
até 2020. Ele ressalta, porém,
que o grande desafio está em
prestar serviços de qualidade
nestas localidades. Segundo De-
borah Wetzel, diretora do Ban-
co Mundial no Brasil, a institui-
ção tem fornecido empréstimo
para melhoria da infraestrutura
das comunidades carentes,
além de consultorias em diver-
sas áreas. Ela cobrou maior con-
tribuição do setor privado.

O presidente da Firjan, Eduar-
do Eugênio Gouvêa Vieira, ressal-
tou, a participação da instituição
nas comunidades que já contam
com Unidades de Polícia Pacifica-
dora. “Já estamos em 20 UPPs e
atendemos 240 mil pessoas.” ■
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Desigualdade só diminui com maior
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O debate que vem desde 1990 sobre a construção da hidrelétrica de Belo
Monte, no Pará, coloca à sociedade uma decisão que, inevitavelmente,
deve ser tomada no futuro: a preservação ambiental ou os impactos ao
meio ambiente que obras de termelétricas, necessárias para substituir
a energia hidráulica, podem trazer. A avaliação é do diretor do
Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), István Gárdos. ABr

O ministro da Educação,Aloizio Mercadante, fez um apelo para que os
professores das universidades federais suspendam a greve declarada na
quinta-feira (18) e que já conta com a adesão de 41 das 59 universidades
federais. De acordo com o governo, há prazo para que as negociações
sobre a reestruturação da carreira, principal reivindicação dos docentes,
seja concluída a tempo de ser incluída no Orçamento de 2013. ABr

Investimento em infraestrutura básica e equipamentos sociais como bibliotecas e postos de saúde também são fundamentais
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 24 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 11.




