
MEC leva proposta de troca da dívida a investidores 
 
Na terça-feira será realizado o seminário Educação e Investimentos, na Bolsa de Valores de São 
Paulo 
 
Na próxima terça-feira, dia 28, o ministro da Educação, Tarso Genro, levará as propostas de 
conversão da dívida externa em investimentos na educação à Bovespa (Bolsa de Valores de São 
Paulo). Segundo o ministro, há diferentes maneiras de converter a dívida. "Serão apresentadas 
formas para que os investidores da Bolsa de Valores possam participar da troca da dívida por 
educação", adiantou.  
 
A proposta mais viável é a bilateral, nos moldes do acordo já realizado entre Argentina e Espanha. 
Em janeiro de 2005, o governo da nação européia concedeu ao país sul-americano o perdão da 
dívida de 68 milhões de euros (R$ 195,8 milhões) com a promessa de que os argentinos invistam 
os recursos em bolsas de estudo.  
 
No Seminário Educação e Investimentos, a ser realizado no mesmo dia, na Bovespa, serão 
apresentados estudos técnicos realizados pelo professor de economia Rogério Sobreira, da 
Fundação Getúlio Vargas. Segundo Sobreira, os mecanismos da conversão da dívida externa estão 
focados num trabalho junto ao Clube de Paris - reúne países credores -, com o qual o Brasil tem 
uma dívida de R$ 8,81 bilhões.  
 
Mobilização - O encontro contará com a participação do ministro da Educação da Argentina, Daniel 
Filmus; do secretário-geral das relações exteriores do Brasil, Samuel Pinheiros Guimarães; do 
representante da Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura) no 
Brasil, Jorge Werthein; do secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para 
Educação, Ciência e Cultura), Francisco Piñon; do presidente da Fundação Getúlio Vargas, Carlos 
Simonsen Leal, e do presidente da Bovespa, Raymundo Magliano.  
 
É grande a movimentação da sociedade e dos poderes públicos engajados no processo da troca da 
dívida. Na quinta-feira, dia 23, em Brasília, reuniram-se 40 entidades para o lançamento do 
Comitê Social da Conversão da Dívida em Educação, dentre elas, a CNTE (Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação), a UNE (União Nacional dos Estudantes) e a CUT (Central Única 
dos Trabalhadores). O Congresso Nacional já formalizou uma frente parlamentar, com mais de 50 
representantes, em defesa da conversão. 
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