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MAUÁ ENTREGARÁ 4º
NAVIO À TRANSPETRO
Estaleiro faz últimos retoques no petroleiro José deAlencar
(foto), que faz parte do programa de renovação da frota
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Multiplicadoras de renda
Maior oferta de creches pode elevar salários e liberar 4 milhões de mulheres para o trabalho

Manter filhos nas creches melhora a vida
das crianças e das famílias, principalmen-
te no bolso. Pesquisa inédita da Secretaria
de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República comprovou: o salário das
mães cresce de R$ 70 a R$ 200, o que re-
presenta alta de 20%a25%na renda fami-
liar. O impacto no emprego feminino é
maior: entre as mulheres com filhos na
creche, 50% trabalham. Entre as que têm
crianças foradaeducação infantil, o índice
é de 40%. Aumentar o total de creches po-
de elevar em 3,9 milhões a oferta de mão
deobra femininanomercadode trabalho,
nummomentoemquea faltadepessoal é
queixa recorrente. A pesquisa, feita em
conjunto com o Banco Mundial e a Uni-
versidade College London, acompanhou
1.500 crianças cariocas de 4 e 5 anos: me-
tade conseguiu entrar em creches públi-
cas em 2007 e a outrametade, não.
Seis testes cognitivos aplicados nas cri-

anças mostram o benefício de começar
cedo a educação infantil: elas têm mais
controle da inibição, vocabulário maior e
se acalmammais facilmente.
— Serão adultos mais preocupados

com o bem público, irão melhor na es-
cola, terão maior capacidade de socia-
lizar—diz Ricardo Paes de Barros, sub-
secretário de Ações Estratégicas.

ENTRADA MAIS CEDO NA ESCOLA
NoRio,ondeoestudo temapoiodaSecre-
taria Municipal de Educação, creches pú-
blicas e privadas atendem a 24% das cri-
anças de 0 a 3 anos, taxa superior aos
21,2% da média do país. Na faixa de 4 e 5
anos, são 83%, acima damédia, de 78,2%.
Mas há demanda reprimida, principal-
mentenaregiãometropolitana.NeideFer-
reira Costa da Silva, moradora de Duque
de Caxias (Baixada Fluminense), enfrenta
três conduções com a filha Isabella para ir
à creche, na Zona Sul do Rio. Ela não con-
seguiu vaga perto de casa:
— Só aceitam depois de dois anos, já

desfraldado, e é difícil conseguir entrar.
A quantidade de creches prometidas

pela presidente Dilma Rousseff até o fim
do governo foi alvo de polêmica recente.
Em seu programa de rádio, mencionou

mais de 8mil unidades, emabril. Após re-
portagem do GLOBO, em outubro, corri-
giu o número para 6mil. O governo infor-
mou, emnota, queonúmeromaior sede-
via a creches contratadas no governo Lula
e que estavam em construção agora.
Para o economista da FundaçãoGetulio

Vargas (FGV) Aloisio Araujo, que organi-
zou o livro “Aprendizagem infantil—uma
abordagemdaneurociência, daeconomia
epsicologiacognitiva”,a taxade20%deco-
bertura doBrasil é razoável. Empaíses de-
senvolvidos, não ultrapassa 50%, pois não
há obrigação de pôr crianças na creche.
—Éuma formade transferência de ren-

da, transfere recursos para aumentar a ca-
pacidade futura da sociedade—disse.
Deolhonosbenefícios, Petrolina (PE) se

distanciou da média nacional e inaugura
praticamenteumacrecheporsemana.Em
três anos, elevou o total de unidades de 23
para 124. Para isso, contrariou osmanuais
de administração pública e usa dinheiro
até dasmães paramanter os locais.
Desde o início deste ano, os pais têm

obrigação de pôr as crianças na escola a
partir dos 4 anos. As prefeituras têm até

2016paraoferecervagas.Até2012,aentra-
da obrigatória na escola era aos 6 anos.
— A creche liberou as mulheres para

empregos melhores — avalia Rosane
Mendonça, diretora da Subsecretaria
de Ações Estratégicas.
No Rio, há 701 espaços de educação in-

fantil, sendo 247 creches que funcionam
em horário integral. Em uma delas, em
São Cristóvão, está Ana Júlia, de 2 anos:
— O problema é que funciona das 7 às

16h40m e só chego do trabalho perto de
20h — conta a mãe, Rafaela Cordeiro
Araújo, que precisa pagar R$ 250 por mês
para uma vizinha buscar sua filha.
ParaHildetedeMelo, professoradaUFF

e especialista na questão de gênero, a pes-
quisaajudaadesmistificaracrençadeque
as creches são prejudiciais à criança:
—Acrechepermitequeamulher traba-

lhe e socializa a criança. l
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Esforço conjunto.Neide Costa da Silva, moradora de Duque de Caxias, enfrenta três conduções para deixar a filha, Isabella, na creche

21,2%
É A PARCELA
De crianças de 0 a 3 anos
atendidas em creches no Brasil

78,2%
DA POPULAÇÃO
De crianças de 4 e 5 anos
estão na educação infantil

24%
DAS CRIANÇAS DE
0 a 3 anos estão em creches
públicas e privadas no
Estado do Rio

83,1%
DAS CRIANÇAS DE
4 a 5 anos estão em creches no
Estado do Rio

U
Números

Para subsecretário de Ações
Estratégicas, crechemelhora
qualidade do emprego e
promove igualdade de gênero

Ricardo Paes de Barros

‘É a famosa
porta de saída
da pobreza’

lQual o papel das creches na vi-
da da mulher?
A creche é omelhormecanismo

de inclusão produtiva. Num am-
biente de economia favorável,
quando há oportunidade de tra-
balho, ela provoca efetivo aumen-
to da renda da família, demaneira
sustentada. O Bolsa Família e o
Cartão Carioca aliviam a pobreza.
Se queriam achar a famosa porta
de saída da pobreza, você achou.

lComo isso acontece?
A mulher tem mais condições de

ter um emprego de qualidade e as-
cender. Aquela cujo filhonão está na
creche acaba circulandomais na in-
formalidade. Creche promove igual-
dade de gênero.

lComo aumentar a cobertura?
Entre as famílias 10%mais ricas, a

cobertura está em 45%. Não acho
que o Brasil tenha demanda para
mais de 50%. Muitas prefeituras po-
dem ter restrições para aumentar o
pessoal. Trabalhar com as OS (orga-
nizações sociais privadas) seria uma
solução. (Cássia Almeida) l

Corpoacorpo

Os pacotes de viagem para destinos
como EUA, Europa e Buenos Aires, com
embarque em janeiro, estão, em média,
10% mais caros na comparação com
novembro de 2012. O motivo foi a alta do
dólar. Especialistas sugerem pesquisar
promoções e comprar com antecedência10%
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A cobertura de creches em cada estado.
Petrolina, a cidade que inaugura uma creche
por semana.
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