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Missa final da
Jornada será
em fazendas

Decreto do governo pode adiar acordo ortográfico
A transição entre a norma em vigor e a nova seria concluída em 31 de dezembro de 2012, mas o governo já admite efetuar a implementação em 2016

Rafael Moraes Moura/ BRASÍLIA

Alvo de controvérsia e ressen-
timento entre os países de lín-
gua portuguesa, o novo acor-
do ortográfico deverá ter a im-
plementação adiada no Brasil
por meio de decreto. O assun-
to foi discutido ontem na reu-
nião entre representantes do
Ministério das Relações Exte-
riores, Cultura, Educação e Ca-
sa Civil, mas a decisão caberá
à presidente Dilma Rousseff,
que dará a palavra final.

A previsão era a de que a transi-
ção entre a norma ortográfica em

vigor e a nova fosse concluída em
31 de dezembro de 2012. Segundo
o Estado apurou, o governo já ad-
mite alterar a implementação do
acordo para 1.º de janeiro de 2016
– um tempo extra de três anos. O
Itamaraty ficará encarregado de
construirotexto donovodecreto.

Anteontem, a ministra da Casa
Civil, Gleisi Hoffmann, ouviu o
apelo por um prazo maior de uma
comitiva formada pelos senado-
resLídice daMata (PSB-BA)eCy-
ro Miranda (PSDB-GO) e pelo
professorErnaniPimentel,ideali-
zadordomovimentoAcordarMe-
lhor, que propõe a simplificação

ortográfica. “Não houve planeja-
mento (para que o acordo fosse
implementado), assinaram há
quatro anos esse acordo com es-
sa data, mas ninguém se mobili-
zou para colocá-lo em prática. As
coisas foram andando a passo de
tartaruga”,critica Miranda.“Ima-
gine um vestibular sem os alunos
saberem as regras”, completa.

Entre outras coisas, o acordo
ortográfico suprime o trema – a
exceção fica nos casos de nomes
estrangeiros –, retira o acento
dos ditongos abertos “ei” e “oi”
das palavras paroxítonas (como
assembleia e ideia), altera as re-

gras do hífen e inclui as letras
“k”, “w” e “y” no alfabeto portu-
guês. Procurado pela reporta-
gem, o Ministério da Educação
(MEC) informou que todos os

livros didáticos do ano que vem
vão respeitar o novo acordo.

“Há uma necessidade de adia-
mento porque a implementação
está sendo muito precipitada, ha-
vendo choque entre a filosofia
que norteou esse acordo e a filo-
sofia que norteia a educação mo-
derna. Ouvi da delegação de Mo-
çambique, de Angola, que os pro-
fessores não aprendem essas re-
gras, e no Brasil também não”,
afirma Pimentel. O manifesto
do professor por uma ortografia
brasileira “com base racional, ob-
jetiva, sem exceções”, já recebeu
mais de 20 mil assinaturas.

Para Pimentel, as autoridades
brasileiras estão percebendo
que há necessidade de fazer ajus-
tes. “O grande problema desse
acordo é que veio fora de época,
nasceu velho, o estudante de ho-
je quer raciocinar para entender,
não quer decorar”, critica. “Co-
mo vou ensinar que cor de capim
é sem hífen, cor de qualquer coi-
sa é sem hífen, mas cor-de-rosa é
com hífen?”, completa.

O cronograma de implemen-
tação foi assinado pelo então pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
em setembro de 2008 na Acade-
mia Brasileira de Letras (ABL).

Antonio Pita / RIO

A prefeitura do Rio e o Vaticano
escolheramdoisterrenosparticu-
lares em Guaratiba, na zona oes-
te, para sediar a missa de encerra-
mento da Jornada Mundial da Ju-
ventude. O anúncio foi feito on-
tem em evento preparatório para
a Jornada, que ocorrerá de 23 e 28
de julho de 2013. O papa Bento
XVI celebrará a missa final do en-
contro de jovens católicos. A esti-
mativa é de receber 2 milhões de
jovens no espaço, que sediará
uma vigília de 24 horas.

As duas fazendas privadas,
com cerca de 3,5 milhões de me-
tros quadrados, receberão servi-
ços de infraestrutura a partir de
janeiro como contrapartida à
concessão do espaço. A prefeitu-
ra do Rio será responsável por
obras de drenagem dos canais
que cortam as propriedades. A
Fazenda Vila Mar, que receberá
a estrutura da missa final, será
transformada em um loteamen-
to imobiliário após o evento.

Segundo o prefeito do Rio,
Eduardo Paes, as intervenções já
estavam previstas e serão um “le-
gado para a região que mais preci-
sa de investimento”. O prefeito
não detalhou os termos do acor-
do de concessão – afirmou ape-
nas que os proprietários foram
“solícitos e gentis” em ceder a
área. “Era o maior desafio da Jor-
nada. Lá é melhor pelo ponto de
vista logístico e de mobilidade.”

A cerca de 50 quilômetros de
distância de Copacabana, que
também sediará atividades, o
acesso à região será um desafio
para os organizadores – e princi-
palmente para os fiéis. Jomar Pe-
reira da Silva, responsável pela
estrutura do evento, afirmou
que “a acessibilidade é quase tão
ruim quanto em Santa Cruz”,
em referência ao antigo terreno
cotado para sediar a missa. A
área do Exército foi descartada
por causa do alto custo logístico.

“Nesses terrenos, a interven-
ção e o investimentos são meno-
res, será menos complicado fa-
zer as obras necessárias”, afir-
mou Silva. A prefeitura já estuda
as intervenções no terreno e no
acesso ao local – entre as opções,
estão a ampliação da frota de
BRT (ônibus articulados, com
sanfona) e interdição de uma
das principais vias da região.

A vigília dos jovens católicos
terá início em 27 de julho, a par-
tir 9 horas. Serão criados lotes
dentro dos terrenos, com in-
fraestrutura de sanitários, pra-
ças de alimentação, bebedouros,
capelas e atendimento médico.
Na manhã seguinte, Bento XVI
fará o encerramento da Jornada
com uma missa e depois um
show com artistas brasileiros.

Ao todo, 4 milhões de pessoas
são esperadas na Jornada, que
dura uma semana. A organização
já tem mais de 62 mil voluntários
inscritos. A programação tam-
bém prevê missas na praia de Co-
pacabana e um passeio de Bento
XVI de papamóvel pela orla.

Isenção. O ministro Gilberto
Carvalho, da secretaria-geral da
Presidência da República, disse
que o governo isentou os partici-
pantes da Jornada de taxas de vis-
to para a entrada no País. “A
ideia é facilitar a chegada dos jo-
vens pelo interesse que temos
do ponto de vista comercial, tu-
rístico e cultural com a Jornada.”

● Sem planejamento

CYRO MIRANDA
SENADOR (PSDB-GO)
“Assinaram há quatro
anos esse acordo com
essa data, mas ninguém
se mobilizou para
colocá-lo em prática.”A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.
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