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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou ontem que o orçamento da educação para o ano 
que vem ganhará mais R$ 1,7 bilhão. Lula comprometeu-se com a reforma e a autonomia 
universitárias e disse que, até o fim de 2005, serão contratados seis mil novos professores, além 
de 12 projetos de expansão de universidades para cidades do interior.  
 
— Para 2005, temos R$ 1,7 bilhão a mais para a educação porque acreditamos que, sem 
educação, nenhum país vai para a frente. Por isso, estamos aumentando a verba para 2005 e 
vamos aumentar muito mais em 2006 — prometeu Lula.  
 
Do dinheiro anunciado, R$ 1,44 bilhão pagará os reajustes de professores e servidores técnico-
administrativos das universidades federais. O restante vai para custeio das instituições federais de 
ensino superior, cujo orçamento total em 2005 deverá ficar em R$ 802,8 milhões.  
 
Governo vem sendo criticado na área social  
 
A garantia de Lula de mais recursos ocorre num momento em que o governo é criticado pelo seu 
desempenho na área social e por não gastar todos os recursos previstos no Orçamento, inclusive 
na área de educação. O presidente dedicou ontem todo o seu programa quinzenal de rádio "Café 
com o presidente" ao tema.  
 
Lula lembrou que as inscrições para o ProUni (Programa Universidade para Todos), que oferece 
bolsa a alunos carentes em universidades particulares, começarão em 6 de dezembro. Segundo 
ele, as universidades privadas ofereceram 115 mil vagas. O governo fez um acordo com 1.200 
universidades particulares, atingindo cerca de 600 cidades. As instituições que aderiram ao ProUni 
terão redução de impostos.  
 
— Temos um compromisso de pôr 70 mil novos jovens, sobretudo das escolas públicas, para 
estudar. Já temos 115 mil vagas oferecidas. Essas vagas serão analisadas pelo MEC porque 
queremos botar nossa juventude em escola de qualidade — disse Lula, no programa de rádio.  
 
Lula disse ainda que é preciso "modernizar e garantir a autonomia das universidades", lembrando 
que elas tiveram aumento de 34% na verba de custeio:  
 
— Estamos fazendo um trabalho enorme para que possamos fazer a reforma universitária.  
 
No caso do ensino médio, Lula disse que é preciso discutir a questão do Fundeb, que ainda está 
sendo criado:  
 
— Estamos muito preocupados com o ensino médio.  
 
O presidente disse que em 2005 serão alfabetizados dois milhões de jovens. Este ano, serão 1,8 
milhão de jovens e adultos. Lula ainda prometeu mais verbas para cursos de formação 
profissional. 
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