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● Só depois de 2018 os recursos
do petróleo começarão a fazer
diferença para a educação, regis-
trando aumento acima da média
na área. O valor previsto, então,
dobrará em relação a 2017, che-
gando a R$ 20 bilhões ao ano,
segundo nota técnica da Câmara
dos Deputados. A partir daí, man-
terá um ritmo de alta.

Além do lucro direto dos royal-
ties, o setor será beneficiado

com os recursos provenientes do
fundo social da União a partir de
2019 – serão 50% para a área.
De acordo com planilha do Minis-
tério da Educação, serão mais
R$ 667 milhões no primeiro ano.
O valor é crescente e chegará a
R$ 20,4 bilhões em 2031.

O governo, no entanto, iniciou
um debate para rever a distribui-
ção do fundo social, que seria
definida em novo projeto de lei.
Daniel Cara, da Campanha Nacio-
nal pelo Direito à Educação, criti-
ca a postura. “O correto seria co-
meçar a receber os recursos e
saber qual é o impacto, para de-
pois pensar em revisão.” / P.S.

Metrópole

Pré-sal renderá R$ 134,9 bi à educação
Recursos serão insuficientes para investir 10% do PIB na área; projeto de lei aguarda sanção de Dilma e também vai beneficiar a saúde

Apenas a partir de
2018, recursos têm
impacto no setor

Fernando de Noronha
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Praias, montanhas, festas típicas, 

ecoturismo, cultura, arquitetura, 

religião. Pernambuco reúne 

o que o Brasil tem de melhor. 

E além de todas estas opções 

turísticas, você ainda viaja e 

conhece cada detalhe deste 

destino surpreendente com todo 

o apoio e a segurança que só a 

maior operadora de turismo da 

América Latina pode oferecer.

Conheça também: Recife, Olinda, Porto de Galinhas, Caruaru, Gravatá e Tamandaré.

Pernambuco. 
Todo o Brasil 
cabe aqui.

PARAÍSO .......................................................................2146-7011
ALFONSO BOVERO ...................................................... 3803-9272
CACHOEIRINHA ............................................................3985-7575
CARREFOUR TATUAPÉ ..................................................2225-3111
CCS LAPA .....................................................................4306-8851
CONSOLAÇÃO ...............................................................2103-1222
GRAND PLAZA SHOPPING II ....................................... 4436-7602
HIPER CARREFOUR ANCHIETA .................................... 2948-3148
HIPER CARREFOUR ARICANDUVA ..............................2269-5380
HIPER CARREFOUR DEMARCHI ....................................4352-2770

HIPER CARREFOUR ORATÓRIO - STO. ANDRÉ .............4997-6880
HIPER COOP MAUÁ ..................................................... 4544-8111
HIPER D’AVÓ ORATÓRIO .............................................. 2143-6200
HIPER D’AVÓ SÃO MIGUEL ...........................................2058-1657
HIPER EXTRA ITAIM ....................................................3078-6443
HIPER EXTRA JAGUARÉ ............................................... 3297-8282
HIPER EXTRA VILA LUZITA .......................................... 4451-5031
HIPER NEGREIROS PONTE RASA .................................2046-2668
HIPER PÃO DE AÇÚCAR JABAQUARA ...........................5015-7933
HIPER SONDA JAÇANÃ .................................................2243-2020

HORTO FLORESTAL .......................................................2261-3878
LIBERDADE ..................................................................3209-0909
MAIS SHOPPING LARGO 13.........................................5546-2888
SANTO ANDRÉ (GERTRUDES DE LIMA) ........................2191-8700
SÃO BERNARDO DO CAMPO .......................................4330-0966
SÃO CAETANO DO SUL ................................................ 3636-3450
SHOPPING BOULEVARD TATUAPÉ .............................. 3019-3300
SHOPPING BUTANTÃ ....................................................3722-1188
SHOPPING CENTRAL PLAZA ........................................2914-3355
SHOPPING FIESTA ....................................................... 5524-9222

Vá até a loja mais próxima, fale com seu agente de viagens ou acesse cvc.com.br

● Qualidade
Para atender ao índice custo-alu-
no-qualidade, o governo teria de
injetar R$ 44 bilhões no orçamen-
to da educação por ano. O mon-
tante garantiria infraestrutura e
professores bem remunerados.

Paulo Saldaña

Os royalties do petróleo do
pré-sal renderão à educação
R$ 134,9 bilhões até 2022. Os
recursos, porém, serão insufi-
cientes para o País investir
10% do Produto Interno Bru-
to (PIB) na área – valor neces-
sário para cumprimento das
metas do Plano Nacional de
Educação (PNE). Para che-
gar ao montante, o governo
precisa aplicar os lucros dos
royalties, manter o cresci-
mento atual do gasto no setor
e injetar mais R$ 165 bilhões.

À espera de sanção da presi-
dente Dilma Rousseff, o projeto
de lei aprovado na Câmara dos
Deputados na semana passada,
que também contempla a saú-
de, elevaria os recursos para a
educação pública a 7,21% do
PIB em 2022. Sem a verba, o por-
centual ficaria em 6,73%, caso o
ritmo de investimentos dos últi-
mos dez anos se mantivesse.

As estimativas de produção e
lucros dos royalties do pré-sal
foram traçadas pela consulto-
ria legislativa de Recursos Mine-
rais, Hídricos e Energéticos da
Câmara. Pelo texto aprovado,
75% do montante fica com edu-
cação e o restante, com saúde –
R$ 44,9 bilhões.

A aprovação foi considerada
uma vitória dos movimentos so-
ciais de educação e uma derrota
para o governo. A base governis-
ta teve de ceder e aceitou desti-
nar 50% do capital do fundo so-
cial do pré-sal para as duas
áreas, e não apenas os seus ren-
dimentos, como defendia.

O texto, no entanto, represen-
ta um aumento de 66% na esti-
mativa de recursos em relação
ao que fora aprovado no Sena-
do Federal em junho. Por outro
lado, o valor é R$ 80 bilhões me-
nor do que o previsto na primei-
ra versão do projeto de lei apro-
vada pela Câmara antes de ter
seguido para os senadores.

Na estimativa, os recursos do
petróleo aumentam a cada ano.
Levando em conta apenas o des-
tinado à educação, as transfe-
rências devem alcançar
R$28,36 bilhões em 2022. Esse
valor será somado ao que já é
destinado à área, projetado pela
reportagem em R$ 397 bilhões.
Em 2011, último dado divulga-
do, os investimentos diretos
em educação pública foram de
R$ 219 bilhões.

Necessidade. O coordenador
da Campanha Nacional pelo Di-
reito à Educação, Daniel Cara,
comemora a aprovação, mas
ressalta que o governo deve pen-
sar em outras soluções para am-
pliar o investimento.

“A referência da qual a socie-
dade não abre mão é o cumpri-
mento das metas do Plano Na-
cional de Educação”, diz ele.
“Conseguimos vincular mais re-
cursos, mas é preciso que o go-
verno faça um esforço orçamen-
tário para que haja outras possi-
bilidades de recursos.”

Para o professor Luiz Araújo,
especialista em financiamento
e políticas públicas, os royalties
são bem-vindos. “Ter recursos
vinculados à educação aumen-
ta muito a chance de cumprir os
10% do PIB para a área”, diz ele,
que aponta a necessidade de de-
finir outras fontes. Ele cita, co-
mo opção, o uso de parte dos
dividendos das empresas públi-
cas, hoje reservado para o paga-
mento de juros da dívida exter-
na – o superávit primário.

O professor Naercio Mene-
zes Filho, do Insper, ressalta
que a ampliação de gastos não é
sinônimo de melhoria na quali-
dade. “Não é o que vai melhorar
a educação no Brasil. Tem muni-
cípios que gastam muito e os

alunos não atingem o aprendi-
zado e outros que gastam muito
menos e têm ótimos resulta-
dos. O que importa não é gasto
com aluno, mas o insumo”, diz.

O texto aprovado sobre o pré-
sal vincula a transferência de re-
cursos às metas previstas no
PNE. A meta de 10% do PIB para
a educação foi calculada para
custear todas as ações do plano,
que continua em trâmite no
Congresso. Estudo do profes-
sor Nelson Cardoso Amaral, es-
pecialista em financiamento da
Universidade Federal de Goiás,
mostra que, para chegar ao va-
lor que os Estados Unidos inves-
tem por ano em cada estudante,
o Brasil teria de empenhar 10%
do PIB de hoje até 2040.

● Haverá injeção de recursos na educação, mas índice não chegará aos esperados 10% do PIB em 2022
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*Levando em conta projeção de aumento de do PIB de 3% ao ano e a manutenção do ritmo de aumento do investimento em educação. 
Para 2013, foi levado em conta projeção de 2,7%, divulgada pelo Banco Central em 27 de junho de 2013; **Nota técnica Câmara Federal, sem levar em conta contextos econômicos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




