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B ra s i l

Governo e concessionária vão definir
local de estação de trem em aeroporto
Guilherme Soares Dias
De São Paulo

O governo de São Paulo, a In -
fraero e a concessionária Aero-
porto Internacional de Guaru-
lhos, que está assumindo a admi-
nistração do aeroporto, vão se
reunir na próxima semana para
definir o local da futura estação
de trem que vai ligar o aeroporto
à capital. A Companhia Paulista-
na de Transportes Metropolita-
nos (CPTM) promete tirar o pro-
jeto do papel em 2013 e concluí-
lo até julho de 2014, quando co-
meçará a Copa do Mundo.

O investimento para a constru-
ção da linha está estimado em
cerca de R$ 1,2 bilhão. O maior
entrave para o início da obra é
encontrar espaço próximo aos
terminais 1 e 2, que são os mais
movimentados e dão acesso ao
local onde está sendo construído
o terminal 3. O espaço previsto

atualmente para a estação no ae-
roporto ficaria próximo ao ter-
minal 4, hoje só utilizado pela
We b j e t , e a dois quilômetros dos
principais terminais.

A linha, denominada 13-Jade
terá 11,5 quilômetros de exten-
são, deve transportar 120 mil pas-
sageiros por dia no primeiro tre-
cho, que vai até do aeroporto à es-
tação Engenheiro Goulart, na zo-
na leste. De lá, os passageiros que
chegarão para a Copa em São Pau-
lo precisarão fazer baldeação para
a Linha 12-Safira e desembarcar
na estação Tatuapé, onde há
transferência para a Linha 3-Ver-
melha do metrô, que leva até a es-
tação Itaquera, onde fica o estádio
onde serão realizados os jogos da
Copa. Outra possibilidade é pegar
o metrô no Tatuapé em direção às
estações Sé e República, que fa-
zem conexão com outras linhas.

Dessa forma, os passageiros
que utilizarem o trem em 2014 le-

varão bem mais do que os 20 mi-
nutos previstos no projeto origi-
nal para ir do centro de São Paulo
a Cumbica. A CPTM não possui es-
timativa de quanto tempo os pas-
sageiros levarão da estação que fi-
ca no aeroporto até Engenheiro
Goulart. A reportagem do Va l o r
percorreu o restante do caminho
e levou quase 30 minutos entre a
Estação Engenheiro Goulart, na
zona leste, até a Sé, principal pon-
to de conexão do metrô e marco
zero da cidade.

Mesmo sem permitir acesso
rápido ao aeroporto, a linha con-
tinua sendo chamada de “Ex -
presso Guarulhos”. O orçamento
do Estado de São Paulo para 2013
prevê R$ 207 milhões para a
obra. Em setembro, o secretário
de Transportes Metropolitanos
de São Paulo, Jurandir Fernandes,
admitiu que a linha pode não fi-
car pronta para a Copa do Mun-
do de 2014. “Tudo pode aconte-

cer ”, disse. O secretário reiterou,
no entanto, que a secretaria tra-
balha para que a obra fique
pronta . “Ainda não desistimos,
estamos correndo”, afirmou.

Fernandes disse ainda que a
concessionária Aeroporto Inter-
nacional de Guarulhos demons-
trou interesse em participar do
projeto e solicitou a mudança do
local planejado para a estação,
junto ao aeroporto, para cons-
truir um centro de convenções.
De acordo com a assessoria da
CPTM, o governo busca construir
a estação no “melhor local possí-
vel” e há conversas nesse sentido
com a concessionária, que não
respondeu sobre o pedido de
mudança de local, mas garante
deslocamento dos passageiros
para os diferentes terminais gra-
tuitamente, além de obras no en-
torno da estação. “Ela também
pode receber outras linhas no fu-
t u r o”, informou.
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Educação: da negligência
à exorbitância
Claudia
S a fat l e

A
presidente Dilma
Rousseff deve
sancionar a lei do
novo Plano
Nacional da

Educação (PNDE), cujo projeto,
aprovado há dez dias na
Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados, praticamente
dobra os gastos com a educação
pública no país. Passa dos cerca
de 5,1% do PIB atuais para 10%
do PIB até 2022. A aprovação na
CCJ teve caráter conclusivo e o
projeto seguiu para
o Senado Federal.

Cumprida a trajetória de
aumento gradativo do
Orçamento o Brasil será, em dez
anos, de longe o país que mais
investe em educação
no planeta.

Para financiar essa meta, o
Projeto de Lei 8.035/2010, em
seu Artigo 5o , Inciso 4,
determina a utilização de “50%
dos recursos do pré-sal,
incluídos os royalties”.

Responsável pelo caixa do
Tesouro Nacional, o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, disse
que a presidente Dilma não
pretende vetar o projeto,
embora ele considere essa nova
rodada de multiplicação dos
recursos — que mais do que
dobraram de 1980 (2,4% do
PIB) até hoje — um objetivo
“muito ambicioso
e muito ousado”.

Mantega, porém, defende a
medida como uma maneira de
evitar que governantes, no
futuro, caiam na tentação de
cortar verbas para essa área,
como ocorreu no passado.
Assegurar um progressivo
aumento dos recursos daqui
por diante seria, assim, uma
forma de recuperar o país da
negligência histórica com a
educação do povo brasileiro.

O projeto de lei que tramita
há dois anos no Congresso
previa, na sua origem, que as
verbas da União, dos Estados e
dos municípios, somadas,
chegassem a 7% do PIB nesse
período. Com esse
compromisso o Brasil estaria
entre os quatro maiores
investidores em educação,
perdendo apenas para a
Dinamarca, Islândia e Noruega,
e à frente dos Estados Unidos,
Canadá, Inglaterra, Alemanha e
a sempre citada como exemplo
de sucesso, Coreia do Sul,
que despende 5% do PIB
com educação pública.
A média dos investimentos nos
países da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) é de 5,8% do
PIB . Pela metodologia da
OCDE, no Brasil chega
a 5,7% do PIB.

Com 10% o país será único no
ranking, muito acima de todos
os casos bem sucedidos na
implementação de uma
política educacional que
conseguiu unir o “gastar mais”
com o “gastar bem”.

Na Câmara, o percentual foi
sendo acrescido durante a
tramitação do projeto, por
pressões da base aliada, dos
partidos da oposição e de
representantes da comunidade
educacional, que teriam
concluido que 10% do PIB é o
mínimo necessário para uma
educação de qualidade.

A meta progressiva do
investimento público será
avaliada no quarto ano de
vigência do PNE e poderá ser

ampliada por meio de lei, para
atender às necessidades
financeiras do cumprimento
das demais metas do plano.
Pelo texto aprovado, o governo
se compromete a investir pelo
menos 7% do PIB na área nos
primeiros cinco anos de
vigência do plano
e 10% ao fim de dez anos.

Essa é a precondição para se
atingir outra meta do PNE, a de
universalização e a ampliação
do acesso em todos os níveis
educacionais. O plano
prevê, ainda, o incentivo à
formação inicial e
continuada de professores e
dos demais profissionais da
educação , avaliação e
acompanhamento periódico e
individualizado de todos os
envolvidos — estudantes,
professores, gestores e demais
profissionais.

Segundo Márcio Firmo,
economista estudioso da
educação, o patamar atual do
investimento no setor
associado à transição
demográfica por que passa o
país, já representaria um
aumento importante do gasto
por aluno e, comparado com
outras economias, o
Brasil estaria bem
provido de recursos.

Nos próximos 20 anos a
população em idade escolar
(dos seis aos 18 anos) vai
decrescer em cerca de 20%. Se a
lei estabelece como meta
chegar a 2022 com
investimentos equivalentes a
10% do PIB, mesmo
desconsiderando o decréscimo
da população em idade escolar,
o investimento por aluno
subiria cerca de 80%.

Mantega disse que ainda não
fez contas para atestar se essa é
uma meta razoável e admitiu
que “se exagerarmos na dose,
não teremos nem como gastar”.

No ano passado o
investimento público em
educação alcançou 5,1%
do PIB, um aumento de 1,2
ponto percentual do produto
desde o ano 2000.

A elevação mais expressiva
ocorreu na educação básica,
que passou de 3,2% do PIB para
4,3% do PIB nesse período.

Não há um estudo sério que
estabeleça relação direta entre
o aumento do orçamento
destinado à educação e a
melhoria do aprendizado
dos alunos.

O tema é complexo, não
comporta decisões simples
nem suporta erros de
diagnóstico. Os parlamentares
optaram pelo caminho mais
fácil. Se o país começa a perder
o jogo no ensino fundamental,
basta aumentar a verba que
tudo vai melhorar.

Não é assim. Gastar mais,
com dinheiro carimbado, não
significa necessariamente
gastar melhor. Pode apenas
aumentar o desperdício.

Claudia Safatle é diretora adjunta de
Redação e escreve às sextas-feiras
E-mail c l a u d i a . s a fat l e @ va l o r. c o m . b r

Brasil será, com 10%
do PIB, país que mais
aplica em educação.

Fonte: OCDE
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Para Funai, decisão de indígenas
de não deixar suas terras é legítima
Daniela Chiaretti
De São Paulo

A Fundação Nacional do Índio
(Funai) reconheceu ontem, em no-
ta à imprensa, “a luta dos povos
guarani e caiowá, no Mato Grosso
do Sul, por suas terras tradicio-
nais”. A Funai disse ainda que “a
determinação da comunidade de
Pyelito Kue de não sair do local que
considera seu território ancestral é
uma decisão legítima.”

É a primeira vez que o órgão se
manifesta sobre o mais recente
episódio que envolve o conflito
por terras na região. Há 15 dias,
um grupo de 170 índios guaranis e
kaiowás tornou pública uma carta,
onde dizem que vão acabar mor-
rendo por reivindicarem as terras.

“Nós avaliamos a nossa situação
atual e concluímos que vamos
morrer todos mesmo em pouco
t e m p o”, escreveram os índios. “Sa -
bemos que seremos expulsos da-
qui pela Justiça, porém não vamos
sair da margem do rio. Como um
povo nativo e indígena histórico,
decidimos meramente em sermos
mortos coletivamente aqui. Não
temos outra opção”, diz trecho da
carta, que ganhou ampla reper-
cussão nas mídias sociais.

A carta é uma reação à decisão
do juiz federal Henrique Bonache-
la, de Naviraí, que determinou a
saída dos índios da mata às mar-
gens do rio Hovy, na fazenda Cam-
bará, no município de Iguatemi,
no Mato Grosso do Sul. Os índios
foram para a mata ciliar depois de
terem sofrido um ataque em agos-
to de 2011. Naquela ocasião esta-
vam acampados na beira da estra-
da, próximos à fazenda. Dizem
que, desde que estão ali, ocorre-

ram quatro mortes “duas por suicí-
dio e duas em decorrência de es-
pancamento e tortura de pistolei-
ros das fazendas.”

O Ministério Público Federal
(MPF) em Dourados entrou com
um recurso pedindo a reversão da
reintegração de posse da fazenda
Cambará. O MPF pede a reforma
da decisão ou, pelo menos, a per-
manência da comunidade indíge-
na na área ocupada até que sejam
concluídos os estudos que irão in-
dicar se trata-se de uma área indí-
gena ou não — ou seja, estudar a
“tradicionalidade da ocupação.”

Trata-se do início do processo
administrativo de delimitação de
terras indígenas. O MPF atua em
141 processos que envolvem gua-
ranis e kaiowás. São ações relativas
à demarcação de terras, danos mo-
rais coletivos, crimes e racismo.

O episódio jogou holofotes na
trajetória dos guaranis e kaiowás
no Mato Grosso do Sul. Eles são a
segunda maior população indíge-
na brasileira, com cerca de 45 mil
pessoas, a maioria no Mato Grosso
do Sul. Vivem em algumas reservas

muito pequenas e populosas, on-
de não têm espaço nem para plan-
tar, o que configura uma situação
de confinamento. Existem 15 ter-
ras dos guaranis e kaiowás regula-
rizadas, somando 20.172 hectares.
Outras cinco estão homologadas,
três declaradas e só uma delimita-
da, segundo a Funai.

Algumas dessas terras sofrem
processos de judicialização geral-
mente de fazendeiros, o que impe-
de a continuidade do processo de
demarcação das terras indígenas.
A regularização demora e acelera o
processo de degradação da vida
que os índios vêm levando. É co-
mum ver acampamentos indíge-
nas precários à beira das estradas.

“É uma questão que não se re-
solve há décadas, vai passando de
um governo para o outro”, diz Levi
Marques Pereira, professor de an-
tropologia da Universidade Fede-
ral da Grande Dourados , com mais
de 30 anos de experiência entre os
guaranis e kaiowás.

“É uma situação tensa, que en-
volve muitos interesses. A terra no
Mato Grosso do Sul é cara e toda
ocupada com atividade produti-
v a”, afirma. “E isso em um momen-
to em que o agronegócio tem uma
explosão em uma economia cres-
cente. As comunidades indígenas
cada vez mais em situação de mais
vulnerabilidade e promovem ten-
tativas desesperadas de ocupação
das terras que reivindicam.”
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Abimed vai à
Justiça contra
a Anvisa
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

A Associação Brasileira da In-
dústria de Alta Tecnologia de Equi-
pamentos, Produtos e Suprimen-
tos Médico-Hospitalares (Abimed)
entrou com ação judicial na 21a

Vara da Justiça Federal em Brasília
contra a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) pedindo
a mudança no processo de registro
de importação de novos produtos
para o setor, que reclama da lenti-
dão em que eles são liberados. A
Anvisa, por sua vez, afirmou por
meio de nota que não vai mudar o
protocolo para a liberação das li-
cenças, apesar de admitir a dificul-
dade de dar conta em todos os pe-
didos de vistorias.

A Abimed diz que, desde maio
de 2010, quando a Anvisa mudou
o protocolo para a liberação dos
registros, todo novo pedido só foi
liberado depois de vistoria de
agentes do órgão às fábricas pro-
dutoras. Agora, segundo a associa-
ção, que reúne cerca de 60% das
empresas do setor, há cerca de
1.200 pedidos de importação
aguardando a análise. A Anvisa
afirma que são cerca de mil e que
neste ano, até outubro, foram rea-
lizadas 186 vistorias. No ritmo
atual, a Abimed estima que essa
lista demore cerca de seis anos pa-
ra ser “e n x u g a d a”.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26, 27 e 28 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




