Jornal do Brás

Itaú-Unibanco incentiva com R$ 77 milhões
10-Abr-2012

Presente na solenidade no Palácio do Governo, o vice-presidente do Itaú-Unibanco e diretor executivo do Instituto
Unibanco, José Castro Araújo Rudge, disse em entrevista exclusiva ao Jornal do Brás, que a ideia é monitorar as
escolas, principalmente na melhoria das notas de Português e Matemática dos alunos. &ldquo;A meta é incentivar as
escolas, os professores e aos alunos a terem a motivação de aprender, obviamente com incentivos financeiros para a
escola no sentido de melhorar a qualidade do ensino, diminuir a repetência e a saída/dissidência dos alunos&rdquo;,
explicou Zeca Rudge, cujo Instituto Unibanco está investindo R$ 77 milhões na educação.
Segundo ele, o projeto é inédito e está sendo adotado como política pública pelo Ministério da Educação, em cinco
estados brasileiros: São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Ceará e Piauí. &ldquo;O Instituto Unibanco vem
desenvolvendo esta metodologia, com muito sucesso, e conseguiu apresentar o projeto junto ao Ministério da Educação,
que monitorou, viu a qualidade da metodologia e resolveu incorporar como uma política a ser adotada no resto do
País&rdquo;, disse Rudge, acrescentando: &ldquo;À medida que o processo vá evoluindo, iremos implantar em outros
estados&rdquo;, de acordo com a longa missão do Instituto Unibanco.
A respeito da indisciplina presente nas escolas e da falta de professores, Zeca Rudge disse que de acordo com a
melhora da qualidade do ensino, isso tende a desaparecer. &ldquo;Hoje o País cresce, ao mesmo tempo, com o
problema da mão-de-obra qualificada e a educação é um passo fundamental para esse processo de crescimento do
País&rdquo;, ressaltou. De acordo com Rudge, há uma defasagem de 20.000 professores em São Paulo.
Entre 2012 e 2014, estima-se que serão beneficiados mais de 3 milhões de alunos em cerca de 3,6 mil escolas no Brasil.
Melhoria de Qualidade
O Jovem de Futuro consiste em um conjunto de ações, métodos e tecnologias que proporcionam às escolas de Ensino
Médio um modelo de gestão abrangente e participativo, focado em resultados. Sua base é a capacitação de um grupo de
gestão, formado por integrantes da própria comunidade escolar, para a criação de um Plano de Melhoria de Qualidade,
implementado ao longo de três anos.
No final da entrevista, Zeca Rudge salientou que a execução do tema abordado no Palácio dos Bandeirantes terá início
imediatamente, mudando assim os rumos da história da Educação no nosso País.
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