
Medida destina à educação 
100% dos recursos dos 
royaltles do petróleo a partir 
dos novos contratos 

O ministro da Educação, Aloizo 
Mercadante, pediu ontem a mo-
bilização das entidades da área 
de educação em favor da aprova-
ção da medida provisória edita-
da pela presidente Dilma Rous-
seff que destina à educação 
1 0 0 7 o dos recursos dos royalties 
obtidos com novos contratos de 
exploração de petróleo. 

"Espero que todas as entida-
des se mobilizem fortemente 
neste final de ano defendendo a 
medida provisória e exigindo -

na discussão do PNE (Plano Na-
cional de Educação) e, na Câma-
ra, da medida provisória, que de-
pois vai ao Senado — que a gente 
garanta essa conquista que pode 
definitivamente mudar a histó-
ria do Brasil", disse Mercadante. 

O ministro lançou ontem a 
chamada para a 2° Conferência 
Nacional de Educação, em feve-
reiro de 2014, que é precedida 
de conferências municipais, es-
taduais e distrital. Ele disse que 
o debate sobre a destinação dos 
recursos do petróleo para a edu-
cação deve estar na pauta das 
conferências. "O debate dos 
royalties é fundamental e a con-
ferência tem que se manifestar 
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agora, ao longo do processo de 
debater o futuro. Tem que dispu-
tar o futuro, porque o futuro do 
país vai depender dessa discus-
são", disse. 

O governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, por sua vez, 
afirmou que o governo estadual 
apoia o veto da presidente Dil-
ma ao artigo do projeto de lei 
que propunha mudança na dis-
tribuição dos royalties do petró-
leo. Segundo ele, aquilo que es-
tá contratado deve seguir a re-
gra do momento em que o con-
trato foi feito. "As novas desco-
bertas, avanços e poços de pe-
tróleo e gás entram na regra no-
va", explicou Alckmin. 

Mercadante pede mobilização por MP dos royalties 
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  4 dez. 2012, Brasil, p. 8.




