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Até 31 OUT: parcelamento até 12x no cartão.

CENTRAL MARÍTIMA BRASIL

0800-941-6100
CVC

112146-7011
LUXTRAVEL

113017-5656
MARSANS BRASIL

 112163-6800
NASCIMENTO TURISMO

0800-774-1110
VISUAL TURISMO 

113235-2030
AGAXTUR

113067-0900

GRÁTIS*
2º hóspede
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Quebrando a cabeça?
Costa brasileira, Costa Cruzeiros.

COSTA FASCINOSA

DEZ 2012 a MAR 2013
Consulte também
Costa Favolosa 
e Costa Fortuna. costacruzeiros.com.br

PRATA IV 9 noites | 31 JAN Santos, Rio, Buenos Aires, Punta del Este, Porto Belo.

cat. I1 Interna, POR PESSOA, a partir de US$ 1.589 ou R$ 3.336,90

1º HÓSPEDE 12x R$ 278,07 
2º HÓSPEDE  grátis*

*PROMOÇÃO válida até 31/10/12 (limite: 50 cabines por saída) para os cruzeiros especifi cados neste anúncio: Grátis 2º hóspede, na mesma cabine dupla, sobre a tarifa tabela 
APLICADA AO PREÇO, condicionada à compra do 1º + 2º hóspede na mesma cabine. Promoção não cumulativa a outras, nem mesmo ao CostaClub. | DESCONTOS, PROMOÇÕES E OUTROS 
BENEFÍCIOS: devem ser solicitados exclusivamente na reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. PARCELAMENTO: Cartão de Crédito 
em até 12x SEM JUROS. Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10x com juros, sujeito a aprovação. Consulte condições específi cas/ coefi cientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação do Banco 
FIBRA. Consulte convênios credenciados. | Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima,
ao câmbio referencial de R$ 2,10 de 11/10/2012, sujeito à variação cambial na data do pagamento. Não estão incluídos nos preços: taxas portuárias, de serviço e de assistência ao
viajante, impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro. | Preços referem-se a embarque Santos, para outras cidades, consulte valores e disponibilidade. Consulte seu agente de viagens.

● Técnicos do governo federal
discutem formas de agilizar a
implementação de ações afirmati-
vas previstas no Estatuto da
Igualdade Racial. Dois anos
após sua aprovação, estuda-se a
aplicação de medidas como co-
tas para negros no serviço públi-
co federal e incentivos nas áreas
de educação e cultura. O debate

está concentrado na Secretaria
de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial. A assessoria
de imprensa da pasta informou
que não há previsão para o envio
de proposta para análise jurídica
da Casa Civil nem data para anún-
cios de medidas. Há uma sema-
na, o Ministério da Cultura anun-
ciou que abrirá linhas de incenti-
vos para produtores negros. O
jornal Folha de S. Paulo informou
que o governo estuda reservar
30% das cotas do serviço públi-
co, em cargos concursados ou
comissionados, a negros. / R.M.M.

Ocimara Balmant

Para que haja crescimento eco-
nômico, os países pobres e em
desenvolvimento precisam in-
vestir na qualificação dos jo-
vens. E isso não significa inseri-
los no ensino superior. É preciso

oferecer caminhos alternativos
para que essa população adquira
noções básicas de leitura, escri-
ta, conhecimentos matemáticos
e, consequentemente, oportuni-
dade de emprego.

Só nos países em desenvolvi-
mento, 200 milhões de pessoas

com idade entre 15 e 24 anos não
completaram o ensino funda-
mental. Dos que estão emprega-
dos, mais de um quarto recebe
menos de US$ 1,25 por dia, o que
os faz viver abaixo da linha da
pobreza.

Os números são do 10.º Relató-

rio de Monitoramento Global de
Educação para Todos, que será
lançado hoje pela Unesco. O do-
cumento mostra a evolução dos
objetivos da Educação para To-
dos, que preveem, entre outras
metas, programas de aprendiza-
gem de competências para os jo-
vens e redução dos níveis de anal-
fabetismo dos adultos.

“Em muitos países, a oferta de
uma educação de qualidade a to-
dos, que forneça as habilidades
necessárias para o mercado, ain-
da é um sonho distante. Enquan-
to o mercado de trabalho exige
competências (mais informações
nesta página), a grande maioria
dos alunos sai da educação bási-
ca estando longe de ter todas as
competências básicas adquiri-
das”, afirma Ernesto Martins Fa-
ria, coordenador de projetos da
Fundação Lemann.

Se for considerada apenas a re-
gião compreendida pela Améri-
ca Latina e pelo Caribe, o relató-
rio mostra que 25% dos habitan-
tes vivem em favelas e a popula-
ção jovem – que já corresponde a
50% dos cidadãos e continua
crescendo – segue sem o direito
à educação assegurado.

“Quando olhamos os países
da América Latina em avaliações
externas como o Pisa (que mede o
desempenho de jovens de 15 anos
em português, matemática e ciên-
cia), por exemplo, não estamos
verificando problemas que im-
pactam apenas o progresso pro-

fissional, até porque boa parte
das competências necessárias
não são avaliadas nesse tipo de
instrumento. Estamos, na verda-
de, discutindo a importância do
direito a um aprendizado que ga-
ranta a todos oportunidades se-
melhantes”, completa Faria.

O relatório calcula que são ne-
cessáriosUS$ 16 bilhões para uni-
versalizar a educação fundamen-
tal e outros US$ 8 bilhões para
garantir acesso ao ensino médio.

Sinais. Para a coordenadora de
Educação da Unesco no Brasil,
Rebeca Otero, os dados mos-
tram que, apesar de o País ter
avançado na oferta do ensino
fundamental, é preciso garantir
qualidade. “Se o aluno não conse-
gue entender o que lê, não faz
um ensino médio ou profissiona-
lizante satisfatório e, logo, não
fica preparado para o mercado.”

Um despreparo que tem sido
refletido nos altos índices de eva-
são – cerca de 50% dos matricula-
dos abandonam a escola antes
de terminar o ensino médio – e
na taxa de desemprego que atin-
ge um em cada cinco jovens.

Para mudar esse cenário, ava-
lia Rebeca, é preciso investir em
infraestrutura, gestão de qualida-
de e formação de professores. O
relatório sugere que os currícu-
los do ensino médio sejam equili-
brados entre habilidades técni-
cas e vocacionais e que contem-
plem as chamadas habilidades
transferíveis, como confiança e
comunicação, requisitadas pelo
mercado. Além disso, recomen-
da que as ações deem prioridade
aos desfavorecidos, principal-
mente às mulheres e aos pobres
em zonas rurais.

O investimento vale a pena. O
relatório estima que cada dólar
gasto com a educação de uma
pessoa gera US$ 10 a US$ 15 em
crescimento econômico ao lon-
go do tempo de trabalho dela.

● Básicas
Noções de leitura, escrita e arit-
mética necessárias para que se
consiga um trabalho cujo salário
seja suficiente para satisfazer as
necessidades cotidianas.

● Transferíveis
Capacidade de resolver proble-
mas, de comunicar ideias e infor-
mações de maneira eficaz, de ser
criativo e de mostrar habilidade
em liderar. Requisitos para que
as pessoas se adaptem a distin-
tos contextos profissionais e ga-
rantam seus empregos.

● Técnicas e profissionais
Conhecimentos técnicos, desde
cultivar verduras até utilizar uma
máquina de costura ou usar um
computador.

Unesco prega investimento na qualificação de jovens
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MEC flexibiliza
Lei das Cotas, mas
índio terá ‘subcota’
Portaria prevê reserva de vagas para soma de pretos, pardos e
indígenas na população, em vez de fazer a divisão separadamente

AFP

Governo quer
acelerar a
implementação

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Em portaria publicada ontem
no Diário Oficial da União, o
Ministério da Educação
(MEC) flexibilizou a Lei das
Cotas nas universidades fede-
rais, ao prever a reserva de va-
gas para a soma de pretos, par-
dos e indígenas na população,
em vez de tratar separadamen-
te da divisão por cor ou raça. O
texto, no entanto, permite que
as universidades assegurem va-
gas separadas para indígenas.

A Lei das Cotas determina que
no próximo vestibular 12,5% das
vagas nas instituições federais se-
jam reservadas a alunos que te-
nhamcursadointegralmenteoen-
sinomédioemescolaspúblicas,al-
cançando-se 50% em quatro anos.
Metade das vagas destinadas a es-
ses alunos deverá ser preenchida

por estudantes com renda fami-
liarper capita igual ou inferior a 1,5
salário mínimo (R$ 933).

As universidades poderão rea-
lizar entrevistas e visitas ao do-
micílio do estudante, assim co-
mo consultas a cadastros de in-
formações socioeconômicas pa-
ra comprovar a renda. Entre os
documentos listados para essa fi-
nalidade estão contracheques,
extratos bancários e declaração
de Imposto de Renda.

“A raça é autodeclarada. A uni-
versidade não tem o direito de
declarar a qual raça um cidadão
pertence. O que a universidade
tem é a obrigação de verificar se
ele veio de fato de escola pública
e se a renda é inferior ou igual a
1,5 salário mínimo”, disse o mi-
nistro da Educação, Aloizio Mer-
cadante. A prestação falsa de in-
formações levará ao cancelamen-

to da matrícula, prevê a portaria.
A legislação combina critérios

raciais com sociais, fixando que
as vagas sejam preenchidas de
acordo com a proporção de pre-
tos, pardos e indígenas em cada
unidade da Federação, de acor-
do com o último Censo do IBGE.
No Estado de São Paulo, por
exemplo, pretos, pardos e indíge-
nas são 34,73% da população.

“Não faz sentido fazer um sub-
conjunto entre pretos e pardos.
Seeufizerumaregraespecíficapa-
ra cada um desses subconjuntos,
estarei prejudicando os negros”,
disse Mercadante. “Faz sentido
para os indígenas. Em relação aos
indígenas,háapossibilidadedefa-
zer uma política específica, algu-
mas já fazem.” De acordo com
Mercadante,osalunosdaredepú-
blicacorrespondema88%dasma-
trículasnoensinomédio.Paraele,

“não há o menor risco” de as uni-
versidades não seguirem o deter-
minado na lei e na portaria.

A portaria também permite

que as universidades preen-
cham primeiramente as vagas
do sistema universal e depois a
dos cotistas – ou seja, um estu-

dante com bom desempenho
que poderia entrar pelas cotas se-
ria matriculado antes no sistema
universal, “liberando” uma vaga
para outro cotista.

“Todasasuniversidadesobriga-
toriamente deverão assegurar a
todos os estudantes das escolas
públicas que, nessas condições,
optarempelacota,odireitodedis-
putar o concurso geral”, destacou
o ministro. Em nota, a Associação
NacionaldosDirigentesdasInsti-
tuições Federais de Ensino Supe-
rior(Andifes)informouque “ana-
lisará o texto antes de fazer qual-
quer pronunciamento oficial”.

Sem Fronteiras. O MEC estu-
da ampliar as cotas para o progra-
ma Ciência sem Fronteiras, que
concede bolsas para estudantes
brasileiros estudarem no exte-
rior. De acordo com Mercadan-
te, os estudos preliminares “são
muito positivos” em relação à
presença de alunos negros e
egressos da escola pública no
programa. “Existe a possibilida-
de (de cotas no Ciência sem Frontei-
ras), dependendo da avaliação
que vamos fazer de como está se
comportando o programa. Va-
mos ver se há necessidade ou
não de cotas”, disse o ministro.

Em entrevista ao programa ra-
diofônico Café com a Presidenta,
a presidente Dilma Rousseff dis-
se ontem que a Lei das Cotas nas
universidades salda uma “dívida
histórica do Brasil”. “É bom res-
saltar que a lei vale para todos os
cursos, inclusive, aqueles mais
procurados, como medicina e en-
genharia, por exemplo”, disse.

Os patrocinado-
res do paraque-
dista austríaco
Felix Baumgart-
ner divulgaram
ontem a foto
do momento
em que ele
salta da estra-
tosfera; a ima-
gem mostra o
contorno da
Terra ao fundo.

Mercadante. Cotas sem subdivisão entre pretos e pardos

Salto de
39 km
de
altura
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




