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Repasse a estados 
pode destravar 
o Orçamento
A base governista faz esforço 
concentrado para garantir a 
aprovação do Orçamento na 
quarta-feira. A líder do governo, 
Roseana Sarney, anunciou que, 
com ou sem o apoio da oposição, 

a proposta será votada. A oposição 
reagiu positivamente à idéia de 
redistribuir aos estados os R$ 
534 milhões do Anexo de Metas 
e Prioridades – alvo de críticas à 
Comissão Mista de Orçamento.

Embaixador 
espanhol fala 
à CRE sobre 
deportações

cidadania
Imposto de 
Renda: como 
ficar em dia 
com o fisco

PÁGINA 16

O prazo para acertar as 
contas com o Imposto 
de Renda termina em 30 
de abril e são esperados 
cerca de 24,5 milhões 
de declarações. Veja 
nesta edição do Especial 
Cidadania o que muda 
no IR deste ano e como 
entregar sua declaração.

e mais...
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PÁGINA 3

Debate: a crise entre 
Colômbia e Equador 

ENCARTE

A Comissão de 
Educação, Cultura 

e Esporte do Senado 
elaborou uma série de 
propostas para os ensi-
nos infantil, fundamen-
tal, médio, superior, 
especial, a distância e 
profi ssionalizante. As su-
gestões baseiam-se em 
idéias discutidas em um 
ciclo de debates promo-
vido pelo colegiado no 
ano passado, quando o 
governo lançou o Plano 
de Desenvolvimento da 
Educação (PDE). O Jor-
nal do Senado publica, 
em oito páginas, um en-
carte com os principais 
pontos em debate.

Um dia para reconhecer 
luta da mulher brasileira 
Cinco brasileiras que se 

destacaram pelo trabalho 

em defesa dos direitos 

femininos em diversas áreas 

vão receber o Diploma 

Mulher-Cidadã Bertha Lutz 

no Plenário do Senado, nesta 

terça-feira. A sessão solene 

marca também a passagem 

do Dia Internacional da 

Mulher, comemorado em 8 

de março. Uma subcomissão 

criada pelo Senado examina 

os direitos da mulher.

PÁGINA 5

Alice: voluntária do ProAntar

Rose: pioneira do feminismo

Mayana: geneticista

Maria: mais de 5 mil partos

Jandira: militante no Rio

CPI dos Cartões 
está pronta 
para começar 
investigação

PÁGINA 4

A CPI Mista dos Cartões 
Corporativos deve 
ser instalada nesta 
semana. Na quinta-
feira, o presidente 
do Senado, Garibaldi 
Alves Filho, anunciou 
a lista dos deputados 
e senadores indicados 
pelas lideranças 
partidárias para integrar 
a comissão, que deverá 
atuar por 90 dias. 

PÁGINA 12

A posição do Brasil diante da crise decorrente do 
ataque da Colômbia a um acampamento das Farc no 
Equador deve ser explicada ao Senado pelo ministro 
das Relações Exteriores, Celso Amorim. Pedido de 

audiência foi feito por Eduardo Suplicy (foto).

Marketing verde 
cresce, mas

falta fi scalização
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Convidados para o 5º Fó-
rum Mundial da Água, que 
será realizado em 2009 na 
Turquia, a Comissão de Meio 
Ambiente, Defesa do Consu-
midor e Fiscalização e Con-
trole (CMA) começa a debater 
em audiência pública nesta 
terça-feira, às 11h30, questões 
relativas à gestão de recursos 
hídricos.

A iniciativa do debate é do 
presidente do colegiado, Leo-
mar Quintanilha (PMDB-TO), 
que em outubro do ano pas-
sado recebeu o convite para o 
evento do diretor da Agência 
Nacional de Águas (ANA) 
Benedito Braga, na mesma 

reunião da comissão em que 
foi aprovado requerimento 
para a audiência.

CMA discute participação 
no 5º Fórum Mundial da Água

Nova tentativa para desobstruir pauta
A pauta da sessão delibera-

tiva do Senado desta-ter-
ça-feira, a partir das 14h, 

contém 46 matérias, mas conti-
nua trancada por uma medida 
provisória (MP) e dois projetos 
de lei de conversão (PLV). Essas 
matérias têm prioridade para vo-
tação. No período do expediente, 
que antecede a ordem do dia, 
serão comemorados os 80 do 
jornal O Povo, de Fortaleza.

A primeira matéria da pauta 
é o PLV 1/08, proveniente da 
Medida Provisória 396/07, que 
autoriza a União a permutar cer-
tificados financeiros do Tesouro 
emitidos para fundos ou caixas 
de previdência estaduais até 31 
de dezembro de 2007, por outros 
certificados do Tesouro com as 
mesmas características.

Depois, deverá ser votada a MP 
397/07, editada em outubro com 
intuito de desobstruir a pauta da 
Câmara, para que aquela Casa 
pudesse votar a prorrogação da 
CPMF até 2011, e que acabou 
sendo rejeitada no Senado. Essa 
medida provisória revogou a MP 
385/07, que assegurava a traba-
lhadores rurais autônomos prazo 
de mais dois anos para requerer 
aposentadoria por idade, no valor 
de um salário mínimo.

O terceiro item da pauta é o 
PLV 2/08, oriundo da MP 398/07, 
que criou a Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC) –  a TV Brasil 
–, em funcionamento desde 2 de 
dezembro, com a utilização das 
estruturas da Radiobrás e das TVs 
Educativas do Rio de Janeiro e do 
Maranhão.

Senadores precisam votar nesta terça uma MP e dois projetos de conversão para liberar ordem do dia

PSDB comemora vencimento de MP 
que abriu crédito de R$ 3,2 bilhões

O líder do PSDB no Senado, 
Arthur Virgílio (AM), encami-
nhou nota à imprensa na última 
sexta-feira comunicando que no 
sábado venceria, por decurso de 
prazo, a MP 395/07, que abriu 
crédito extraordinário de R$ 3,256 
bilhões para vários órgãos do 
Poder Executivo.  

Na nota, Virgílio afirma que a 
derrubada da MP é uma vitória 
dos partidos de oposição, que se 
posicionaram contra a votação 
da matéria, por representar, se-
gundo eles, “uma clara violação 
da Constituição federal”. O se-
nador referia-se ao artigo 167 da 
Carta Magna, pelo qual crédito 
extraordinário somente pode ser 
aberto “para atender a despesas 
imprevisíveis e urgentes, como as 

decorrentes de guerra, comoção 
interna ou calamidade pública”.

– A abertura desse vultoso cré-
dito extraordinário não preencheu 
nenhuma das duas condições, 
razão pela qual, além de obstruir 
a votação da medida provisória, 
o PSDB ingressou com ADI [Ação 
Direta de Inconstitucionalidade] 
no Supremo Tribunal Federal 
[STF], no último dia 4, para que 
seja declarada a sua inconstitucio-
nalidade”, explica Virgílio.

Ainda na nota, o líder do PSDB 
lembra que, na prática, nem o 
decurso de prazo e nem a ADI 
desfazem os efeitos da medida 
provisória, pois, observou o 
parlamentar, o governo libera os 
recursos imediatamente após a 
edição desse tipo de ato.

Leomar Quintanilha propôs 
a audiência pública sobre 
gestão de recursos hídricos

Exames de acuidade 
visual nas escolas de 
ensino fundamental

Exames preventivos de acui-
dade visual e auditiva poderão 
ser obrigatoriamente oferecidos 
pelas escolas de ensino funda-
mental. Projeto nesse senti-
do, oriundo da Câmara (PLC 
52/03), tramita na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS), em 
conjunto com outros semelhan-
tes elaborados por senadores. A 
CAS reúne-se nesta quarta-fei-
ra, às 11h, para votar o substi-
tutivo de Papaléo Paes (PSDB-
AP) às proposições.

O autor da proposta origi-
nal, deputado Cláudio Cajado 
(DEM-BA), explica que o objeti-
vo é diminuir a evasão escolar.

Comissões

Segunda-feira

14h – Sessão não-deliberativa

Terça-feira

11h – Sessão do Congresso

Mulheres – Sessão solene para comemorar o Dia Inter-
nacional da Mulher e homenagear as vencedoras do Diploma 
Mulher-Cidadã Bertha Lutz.

14h – Sessão deliberativa

Homenagem e pauta trancada – Os senadores comemo-
ram os 80 anos da fundação do jornal O Povo. Depois exami-
nam pauta, com mais de 40 itens, trancada por dois projetos de 
lei de conversão e uma medida provisória. Um dos PLVs (2/08) 
cria a Empresa Brasil de Comunicação, a TV Brasil. 

Quarta-feira

14h – Sessão deliberativa

Quinta-feira

10h – Sessão do Congresso

Memória – Senado e Câmara prestam homenagem à 
memória do cardeal dom Aloísio Lorscheider.

14h – Sessão deliberativa

Sexta-feira

9h – Sessão não-deliberativa

Plenário

Segunda-feira 
  
Presidência – Garibaldi Alves Filho rece-

be, às 15h, os ministros do Tribunal de Contas 
da União Guilherme Palmeira e Valmir Cam-
pelo; e às 18h, o vice-presidente do Conselho 
Mundial de Água, Benedito Braga. 

Terça-feira 

9h30 – CPI DAS ONGs

Depoimentos – A comissão parla-
mentar de inquérito ouve a ex-chefe de 
gabinete da presidência do Ibama Marisa 
Rotenberg; e Jair Heitor Duarte, da Agência 
de Desenvolvimento Sustentável do Brasil 
Central (Adebrac).

10h – ASSUNTOS ECONÔMICOS 

Folga remunerada – A primeira pro-
posta em pauta é o projeto de Paulo Paim 
(PT-RS) que visa permitir ao trabalhador 
faltar ao serviço um dia por ano sem prejuízo 
da remuneração. 

11h – EDUCAÇÃO

Escolas técnicas – Entre os 12 itens 
incluídos na pauta, cinco tratam da cria-
ção de escolas técnicas e universidades 
nos estados de Rondônia e Goiás; outro 
classifica como despesas de manutenção e 
desenvolvimento do ensino os gastos com 
alimentação escolar.

11h – CPI DOS CARTÕES CORPORATI-
VOS

Eleição – Instalação da comissão, elei-
ção do presidente e do vice e indicação do 
relator da CPI.

11h30 – MEIO AMBIENTE

Audiência pública – A gestão de recur-
sos hídricos é tema de debate para subsidiar 
os participantes do 5º Fórum Mundial da 
Água, que será realizado na Turquia, em 
março de 2009. 

 
14h30 – COMISSÃO PARLAMENTAR 

CONJUNTA DO MERCOSUL

Acordos – A comissão discute e vota o 
Protocolo do Rio de Janeiro para a solução 
de controvérsias no Mercosul. Examina tam-
bém dois acordos e um requerimento.

Quarta-feira 

9h – CIÊNCIA E TECNOLOGIA/ASSUNTOS 
ECONÔMICOS 

Audiência – As comissões tratam, 
em audiência conjunta, dos limites legais 
para a regulamentação da propaganda 
comercial.

10h – CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Suplentes – A comissão retoma a dis-

cussão do substitutivo a sete propostas de 
emenda à Constituição (PECs) que tratam 
da suplência de senadores. 

11h – ASSUNTOS SOCIAIS

Exames – Em pauta, texto sobre sete 
projetos de lei que determinam a realização 
de exames preventivos de acuidade visual e 
auditiva nas escolas, e em recém-nascidos.

 14h30 – ORÇAMENTO

Orçamento – A comissão mista reú-
ne-se para a votação de projetos de lei e 
requerimentos.

 
15h – RELAÇÕES EXTERIORES

Farc – A comissão recebe o ministro 
das Relações Exteriores, Celso Amorim, 
em audiência sobre o papel do Brasil nas 
negociações para solucionar o conflito entre 
Colômbia, Equador e Venezuela.

Quinta-feira 
 
10h – RELAÇÕES EXTERIORES

Embaixadores – Em pauta, as indica-
ções presidenciais dos diplomatas Virgílio 
Moretzsohn de Andrade, Luiz Felipe Men-
donça Filho e Carlos Alberto Simas Maga-
lhães para exercerem o cargo de embaixador 
do Brasil, respectivamente, em Marrocos, El 
Salvador e Polônia.
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ORÇAMENTO

agenda

A senadora Roseana Sar-
ney (PMDB-MA), líder do 
governo no Congresso, 

afirmou na quinta-feira que a base 
governista quer votar o projeto 
de lei do Orçamento 2008 nesta 
quarta-feira, em sessão conjunta 
do Congresso.

Segundo ela, os líderes dos 
partidos que integram a maioria 
já decidiram que, com ou sem 
o apoio da oposição, essa será 
a data final para a deliberação 
da proposta. A votação estava 
marcada para ocorrer na manhã 

de quinta-feira passada, mas foi 
adiada.

Nesta terça, haverá nova tenta-
tiva de acordo, incluindo todos os 
pontos que necessitam de entendi-
mento no texto do Orçamento.

– Com ou sem acordo, temos 
que votar o Orçamento. Vamos 
colocar a base para votar.

A declaração foi feita após reu-
nião entre líderes partidários da 
Câmara e do Senado. O objetivo 
era selar um acordo e em seguida 
votar a proposta orçamentária. 
Roseana afirmou que todas as 

concessões possíveis foram fei-
tas, mas a oposição, segundo ela, 
teria inviabilizado uma solução 
ao apresentar pleitos novos, de 
“última hora”, entre os quais a 
reivindicação de mais recursos 
para compensar os estados pelas 
perdas de receitas da Lei Kandir.

Roseana disse que os gover-
nistas já haviam concordado em 
retirar do projeto o Anexo de 
Metas e Prioridades, motivo de 
pesadas críticas do PSDB – para 
os tucanos, o documento teria 
incluído emendas que beneficia-

ram menos de 16% de todos os 
deputados e senadores. De acordo 
com a senadora, o documento 
seria mantido apenas no Plano 
Plurianual (PPA), mas os R$ 534 
milhões para o Orçamento deste 
ano seriam redistribuídos entre as 
emendas de bancadas.

Ao lado de Roseana, o relator-
geral do Orçamento, deputado José 
Pimentel (PT-CE), reforçou as in-
formações sobre as concessões que 
teriam sido feitas. Os oposicionis-
tas teriam chegado a defender uma 
dotação global de R$ 20 bilhões 

para as compensações da Lei Kan-
dir. A proposta orçamentária prevê 
R$ 5,2 bilhões para compensar os 
estados exportadores.

Na sexta-feira, o senador He-
ráclito Fortes (DEM-PI) afirmou 
que, se confirmadas os rumores 
de que o governo editará medi-
das provisórias (MPs) para abrir 
créditos orçamentários, seria uma 
humilhação para o Congresso.

– É uma questão que precisa ser 
bem definida: se vamos suportar 
mais esse tipo de humilhação, se a 
Casa vai se agachar – afirmou.

Governo fecha votação para quarta

Após audiência com o presidente do Senado, 
Garibaldi Alves Filho, o ministro das Relações 
Institucionais, José Múcio, considerou preo-
cupante o atraso na votação do Orçamento 
da União para 2008. O ministro disse que o 
governo aguarda a resolução do impasse até a 
quarta-feira.

– Espero que se encontre um consenso. Todos 
têm conhecimento da responsabilidade de cada 
um. O Brasil não pode estar sem votar o Orça-
mento até o mês de março – disse. 

José Múcio acredita que não serão enviadas 
novas medidas provisórias ao Congresso até 
quarta-feira. De qualquer modo, sustentou não 
ser possível deixar o impasse em torno da ques-
tão orçamentária paralisar o país. 

Na companhia do ex-governador do Rio Gran-
de do Sul Germano Rigotto (PMDB), membro 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social, José Múcio entregou a Garibaldi o pa-
recer do colegiado sobre a proposta de reforma 
tributária do governo. O ministro destacou que 
o principal objetivo é o fim da guerra fiscal. 

Entre outras medidas, a reforma propõe a 
criação de um novo Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS), regido por 
legislação unificada, que irá substituir as 27 
legislações atualmente existentes.

Depois de anunciar que será nesta quarta-feira 
a votação do Orçamento 2008, o presidente do 
Senado, Garibaldi Alves, disse confiar na capa-
cidade dos líderes partidários para chegar a um 
acordo sobre o tema, destacando que não é bom 
para o Legislativo que o governo abra créditos 
extraordinários mediante medidas provisórias.

– Temer medidas provisórias eu continuo 
temendo. Sinto arrepios quando ouço falar em 
medidas provisórias. Mas não há necessidade de 
ameaças, porque até quarta-feira, tenho certeza, 
vai prevalecer o bom senso e nós vamos ter esse 
Orçamento votado – afirmou.

Garibaldi Alves disse que conversou com o 
ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Paulo Bernardo, que teria anunciado a edição de 
medidas provisórias para garantir a execução 
dos programas do governo, em razão da demora 
na votação.

– Conversei com o ministro e concluí que ele 
não está propriamente fazendo uma ameaça. 
Ele está dizendo que, se o governo não tiver o 
Orçamento, ele vai se valer das MPs. Ora, cabe 
ao Congresso, em vez de ficar esperando as MPs, 
se antecipar a elas e aprovar o Orçamento – reco-
mendou Garibaldi, lembrando que um dos itens 
do acordo em gestação é a exclusão do Anexo 
de Metas e Prioridades do texto final.

Os partidos de oposição ao go-
verno decidiram passar o último 
final de semana analisando uma 
proposta de Orçamento a ser vo-
tada nesta quarta-feira, anunciou 
o líder do PSDB, Arthur Virgílio 
(AM), logo após a reunião de lide-
ranças partidárias que resultou em 
novo impasse, na quinta-feira.

– Queremos um Orçamento 
decente e regular, por isso seria 
um tumulto e uma irresponsabi-
lidade votá-lo hoje [quinta-feira 
passada]. Pedimos ao presidente 
Garibaldi que nos apresente uma 
proposta para que possamos [os 
partidos de oposição] analisá-la 
em conjunto, consolidar nossa 
opinião na segunda-feira, nos 
reunirmos com ele na terça e, na 
quarta, votarmos uma proposta 
que não fira o interesse público 
– explicou Virgílio.

Segundo o senador, a oposição 
já tomou a decisão de que não 
vai aceitar incluir no Orçamen-
to o chamado Anexo de Metas 
e Prioridades, um documento 
aprovado pela Comissão Mista 

de Orçamento (CMO) com a 
previsão de gastos de R$ 534 
milhões em emendas individuais 
e de bancada.

– Tirem o cavalo da chuva 
porque não votamos esse anexo. 
Não queremos votar nada que 
não esteja completamente regular 
e que privilegie apenas alguns 
parlamentares em detrimento de 
setores importantes da economia 
– advertiu.

Segundo o líder, a oposição 
gostou da proposta do deputado 
Maurício Rands (PT-PE), de que 
os recursos do Orçamento sejam 
distribuídos aos 27 estados, porém 
com menos privilégios aos gran-
des estados. O anexo aprovado na 
CMO, explicou Virgílio, concentra-
ria recursos nas mãos dos estados 
mais ricos.

Já Heráclito Fortes (DEM-PI) 
afirmou que esse é o momento 
de as lideranças se unirem para 
chegar a uma proposta orçamen-
tária “enxuta e concreta”, a fim 
de que os parlamentares possam 
votar com tranqüilidade.

Pimentel e Roseana: críticas à oposição por trazer “pleitos de última hora"

Oposição quer proposta que 
“não fira interesse público” Ministro espera que 

consenso surja logo
Garibaldi: edição de 
MPs não é ameaça

DECISÕES

Os senadores aprovaram, em 
votação secreta no Plenário, a 
recondução do engenheiro civil 
Fernando Antônio Brito Fialho 
ao cargo de diretor-geral da 
Agência Nacional de Transportes 
Aquaviários (Antaq). Foram 37 
votos favoráveis, 18 contrários 
e uma abstenção. A aprovação 
será comunicada ao presidente 
da República, que enviou a in-
dicação ao Senado.

O engenheiro ocupa o cargo 
desde julho de 2006 e, durante 
sabatina na CI, na semana passa-
da, considerou que o transporte 
aquaviário ajuda na preservação 
ambiental por poluir menos que 
o rodoviário. Disse também que 
o fortalecimento das hidrovias 
brasileiras é prioridade para a 
Antaq, assim como a interligação 
dessas hidrovias com rodovias e 
aeroportos.

Plenário aprova recondução 
de diretor-geral da Antaq

Já foi lido em Plenário o 
requerimento de criação de 
uma comissão parlamentar de 
inquérito (CPI) para investigar 
a utilização da internet para a 
prática de crimes de pedofilia e 
as possíveis relações desses cri-
mes com o crime organizado. 

A CPI, sugerida pelo senador 
Magno Malta (PR-ES), será 
composta de sete senadores 

titulares e sete suplentes e terá 
duração de 120 dias e gastos 
estimados em R$ 400 mil.

A partir de agora, os líderes 
partidários poderão indicar 
senadores para comporem o 
colegiado. Depois da definição 
dos integrantes – e da escolha 
do presidente e do relator – a 
CPI será instalada e poderá 
iniciar suas atividades.

Nova CPI do Senado pretende 
investigar pedofilia na internet

O Plenário aprovou voto de 
pesar pela morte do escritor, 
poeta, professor, advogado e 
ex-deputado federal Océlio de 
Medeiros, ocorrida no dia 4. O 
requerimento foi apresentado 
pelo senador Tião Viana (PT-AC), 
para quem Océlio “brilhou em 
muitas áreas”.

Ex-deputado federal pelo PSD 
do Pará, Océlio de Medeiros mor-
reu em Brasília, aos 90 anos.

Voto de pesar  
pela morte de  
ex-deputado do Pará
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Jereissati, Virgílio, Heráclito e Agripino: PSDB e DEM não fecharam acordo para votar
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INVESTIGAÇÕES

Com o anúncio dos nomes 
dos senadores e deputados 
indicados pelas lideranças 

partidárias para compor a comis-
são, feito em Plenário na quinta-
feira, a CPI Mista dos Cartões 
Corporativos deve ser instalada 
nesta semana.

O presidente do Senado, Ga-
ribaldi Alves Filho, encaminhou 
a lista para conhecimento do 
presidente da Câmara, Arlindo 
Chinaglia, dispensando, assim, 
a necessidade de realizar uma 
sessão do Congresso Nacional 
apenas para a leitura das indica-
ções, como prevê o regimento.

Por acordo entre os partidos da 
base do governo e da oposição, a 
presidência da CPI será ocupada 
pela senadora Marisa Serrano 
(PSDB-MS) e a relatoria, pelo 
deputado Luiz Sérgio (PT-RJ). A 
eleição de ambos deve ocorrer na 
primeira reunião da CPI, em data 
ainda não defi nida.

Marisa e Jucá apostam 
em harmonia política
Marisa Serrano e o líder do 

governo no Senado, Romero 
Jucá (PMDB-RR), declararam 
sua expectativa de que a CPI será 
instalada em clima de harmonia 
política. Marisa considerou acer-
tada a decisão do PT de aceitar a 

relatoria e não mais reivindicar a 
presidência, como vinha fazendo 
desde que o PMDB decidiu ceder 
o cargo ao PSDB.

No mesmo diapasão, Jucá sau-
dou a decisão petista.

– O PT entendeu, colaborou, 
participou do entendimento e 
vai indicar o relator, que é uma 
posição chave, fundamental na 
investigação. É importante que, 
agora, a gente tenha harmonia 
política para investigar e votar 
matérias importantes que trami-
tam no Congresso.

Sobre se as investigações par-
tiriam do uso dos cartões cor-
porativos pelo atual governo ou 
na gestão Fernando Henrique 
Cardoso, Marisa adiantou que 
a decisão será negociada com 
o relator da CPI, defendendo o 
início dos trabalhos “pelos fatos 
que motivaram a criação da co-
missão”, ou seja, pelas denúncias 
de desvio no uso dos cartões no 
governo Lula.

– A CPI depende, e muito, da 
boa vontade do governo quanto 
à celeridade no envio de docu-
mentos. Mas acredito que não 
haverá problema, pois o governo 
é o primeiro a defender que haja 
transparência, e o presidente Lula 
tem dito isso – declarou Marisa 
Serrano.

Após os depoimentos da sema-
na passada à CPI das Organiza-
ções Não-Governamentais (veja 
matéria à direita), o senador 
Alvaro Dias (PSDB-PR) anunciou 
que pedirá a quebra de sigilo 
bancário e telefônico do presi-
dente do Conselho Superior da 
Fundação de Empreendimentos 
Científi cos e Tecnológicos (Fina-
tec) – ligada à Universidade de 
Brasília (UnB) –, Antônio Manoel 
Dias Henrique.

A Finatec teria liberado R$ 470 
mil de recursos públicos destina-
dos à pesquisa científi ca para a 
compra de móveis de luxo para 
o apartamento funcional ocupa-
do pelo reitor da UnB, Timothy 
Mulholland.

Alvaro Dias criticou a ausência 
de Antônio Manoel nos depoi-
mentos da semana passada, 
mesmo com a promessa de que 
comparecerá nesta semana.

– É óbvio que ele não quis com-
parecer para não ser confrontado 
com os promotores – afi rmou.

Sibá Machado (PT-AC) pediu ao 
promotor de Justiça do Ministério 
Público do Distrito Federal e dos 
Territórios, Gladaniel Palmeira de 
Carvalho, que revelasse o nome 
de outras fundações – e não so-
mente a Finatec – supostamente 
envolvidas em malversação de 
dinheiro público.

O promotor disse que não po-
deria informar, pois os processos 
estariam “em andamento no Mi-
nistério Público”. Sibá estranhou 
a recusa, observando que o certo 
seria a divulgação dos nomes de 
todas as fundações, e não somen-
te o da Finatec.

Gladaniel afi rmou que o Minis-
tério Público fi scaliza as funda-
ções – inclusive a Finatec – desde 
sua criação, no entanto só é 
possível fi scalizá-las no momento 
da prestação de contas, quando 
têm o poder de aprová-las ou 
rejeitá-las.

– Essas fundações têm plena 
autonomia para realizar suas 
ações – esclareceu Gladaniel.

“Não há mais sentido em que essas fundações de 
apoio ocupem o espaço público e desempenhem 
atividades empresariais”, afirmou o promotor 
Gladaniel Palmeira de Carvalho à CPI. Para ele, a 
legislação que criou essas fundações tem origem 
na ditadura, quando se justifi cava a necessidade 
de existência desse tipo de instituição para captar 
recursos públicos para as universidades sem a ne-
cessidade de tantas exigências contratuais.

– Esse sistema precisa necessariamente passar 
por uma urgente reforma, pois essas fundações, 
hoje, não contribuem para a pesquisa e a extensão 
universitária, como deveria ser seu objetivo.

Em depoimento à CPI das ONGs, o ex-dirigente 
da organização não-governamental Unitrabalho 
Jorge Lorenzetti – amigo do presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva – negou que tenha feito qualquer tipo 
de intermediação junto ao atual governo no sen-
tido de solicitar recursos federais para a entidade. 
Ele também negou participação na elaboração de 
projetos em comum acordo com o Palácio do Pla-
nalto, no período em que dirigiu a Unitrabalho.

– Não sei quanto o governo Lula repassou à 
Unitrabalho e não conheço sequer um projeto 
envolvendo a ONG e o Palácio do Planalto – re-
sumiu Lorenzetti.

O senador Alvaro Dias (PSDB-
PR) apontou o que considerou 
um erro da oposição ao aceitar 
incluir no requerimento de cria-
ção da CPI dos Cartões Corpora-
tivos a investigação dos gastos do 
governo anterior, sem a existên-
cia de um fato determinado que 
justifi casse essa averiguação.

– Não concordo com uma CPI 
que queira abraçar o mundo, 
com um horizonte temporal que 
vai além das nossas possibilida-
des de investigar, ampliando o 
raio de ação para confundir, des-
focar, iludir, enganar a sociedade 
brasileira – protestou.

Segundo o senador, os “gover-

nos passados já passaram” e se 
havia algo suspeito, deveria ter 
sido averiguado à época. Em sua 
avaliação, a base governista “im-
pôs sua vontade” na composição 
da comissão, escolheu a dedo o 
relator e poderá rejeitar o que 
bem entender na CPI Mista dos 
Cartões.

CPI dos Cartões pronta para começar

Para Alvaro Dias, oposição cometeu erro

Sigilos de presidente da 
Finatec serão quebrados

Reunião da CPI, na semana passada: atuação das fundações foi criticada pelo Ministério Público

Promotor não vê sentido na 
existência de fundações

Lorenzetti nega ter 
intermediado recursos
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Jucá disse aos jornalistas que PT, com a relatoria, exercerá papel chave na CPI Marisa Serrano, que será a presidente, elogia clima de harmonia na nova comissão

Senadores*

PMDB

Wellington Salgado (MG)
Almeida Lima (SE)

Bloco Parlamentar 
da Minoria DEM/PSDB

Demostenes Torres (DEM-GO)
Antonio Carlos Júnior (DEM-BA)
Marisa Serrano (PSDB-MS)
Marconi Perillo (PSDB-GO)

Bloco de apoio ao governo
PT/PR/PSB/PCdoB/PP/PRB

Fátima Cleide (PT-RO)
Serys Slhessarenko (PT-MT)

PTB

Gim Argelo (DF)

PSOL

José Nery (PA)

* O PDT não havia indicado seus in-
tegrantes até o fi nal da leitura feita 
por Garibaldi. O bloco de apoio ao 
governo também não havia indicado 
mais um suplente e mais um titular 
a que tem direito. Por ter apenas 
um senador, o PSOL não indicou 
suplente. 

Deputados federais*

Bloco de apoio ao governo
PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
PTC/PTdoB

Carlos Willian (PTC-MG)
Luiz Sérgio (PT-RJ)
Marcelo Melo (PMDB-GO)
Maurício Quintella Lessa (PR-AL)

Nelson Meurer ( PP-PR)
Paulo Teixeira (PT-SP)

PSDB/DEM/PPS

Carlos Sampaio (PSDB-SP)
Moreira Mendes (PPS-RO)
Vic Pires Franco ( DEM-PA)

PV

Antonio Roberto (PV-MG)

*O bloco formado por PSB, PDT, PC 
do B e PMN ainda não havia indicado 
os dois membros titulares e os dois 
suplentes a que têm direito. 

Composição da CPI Mista dos Cartões Corporativos (titulares)

PMDB/PT/PP/PR/PTB/PSC/
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Sessão solene nesta terça-
feira no Plenário do Senado 
marcará a passagem do 

Dia Internacional da Mulher, 
comemorado em 8 de março. 
No mesmo dia, será entregue o 
prêmio Diploma Mulher-Cidadã 
Bertha Lutz a cinco brasileiras 
que se destacaram pelo trabalho 
em prol dos direitos femininos e 
questões de gênero em diversas 
profissões.

A ex-deputada federal e médica 
Jandira Feghali, fundadora da 
União Brasileira de Mulheres do 
Estado do Rio de Janeiro, está 
entre as escolhidas da lista de 75 
indicadas para a edição de 2008. 
A patrona do feminismo brasilei-
ro, Rose Maria Muraro, que foi 
membro e fundadora do Conselho 
Nacional dos Direitos da Mulher, 
também receberá o prêmio, assim 
como a aeromoça “tia Alice”, que 
se formou no primeiro grupo de 
aeromoças da Varig, em 1954, e é 
voluntária do Programa Antártico 
Brasileiro (ProAntar). 

Outra premiada é a presidente 
da Associação das Parteiras de Ja-
boatão dos Guararapes, Maria dos 
Prazeres, por sua atuação como 
parteira, que registra mais de 5 
mil partos sem nenhum óbito. Foi 
escolhida ainda a médica Mayana 
Zatz. Ela é professora titular de ge-
nética humana e diretora do Centro 
de Estudos do Genoma Humano 
do Instituto de Biociências da 
Universidade de São Paulo (USP) e  
também presidente fundadora da 
Associação Brasileira de Distrofia 

Muscular (Abdim).
Na última sexta-feira, três se-

nadores ressaltaram em Plenário 
a passagem do Dia Internacional 
da Mulher. Para Mozarildo Caval-
canti (PTB-RR), a data deve ser a 
oportunidade para uma reflexão 
sobre o papel da mulher na so-
ciedade atual, bem como para a 
discussão de formas de eliminar 
a discriminação que as mulheres 
ainda sofrem. Paulo Paim (PT-
RS) lembrou o esforço daquelas 
que são chefes de família e 
prestou homenagem especial às 
empregadas domésticas. Alvaro 
Dias (PSDB-PR) homenageou a 
colombiana Ingrid Betancourt, 
refém das Forças Armadas Re-
volucionárias da Colômbia (Farc) 
desde fevereiro de 2002.

Brasília, 10 a 16 de março de 2008 agenda
HOMENAGEM Denúncias e reivindicações estarão na pauta de nova subcomissão permanente, vinculada à CDH

Dia Internacional da Mulher é comemorado com café da manhã na Presidência do Senado

Ideli Salvatti e Serys Slhes-
sarenko (PT-MT) foram eleitas, 
respectivamente, presidente e 
vice-presidente da Subcomissão 
Permanente dos Direitos das Mu-
lheres, vinculada à Comissão dos 
Direitos Humanos e Legislação 
Participativa (CDH). Roseana 
Sarney (PMDB-MA), Maria do 
Carmo Alves (DEM-SE) e Lúcia 
Vânia (PSDB-GO) também inte-
gram o novo colegiado.

A idéia de criar a subcomissão 
teve origem em denúncias de 
existência de mulheres mantidas 
presas em celas com homens.

– Aquela questão suscitou 
a necessidade de termos um 
espaço permanente para tra-
tarmos dos temas relativos às 
mulheres, sejam projetos de lei 
ou políticas públicas, além de 
podermos acolher as denúncias 

que envolvam violência, precon-
ceito e discriminação – ressaltou 
Ideli, ao agradecer a Paulo Paim, 
presidente da CDH, pelo apoio à 
subcomissão.

Paim homenageou mulheres 
que se destacaram na luta pelos 
direitos femininos: Olmira Leal 
de Oliveira, apelidada Cabo 
Toco, primeira mulher soldado 
da Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul; Alzira Soriana, primeira 
prefeita eleita do Brasil, em La-
ges (RN), em 1932; Antonieta 
de Barros, primeira deputada 
negra, eleita em 1934, por Santa 
Catarina; e Eunice Michiles, pri-
meira senadora do país, eleita 
pelo Amazonas em 1979.

Por iniciativa de Ideli, os 20 
anos da Constituição federal, sob 
a perspectiva da mulher, serão 
discutidos em ciclo de debates.

Em audiência na Subcomissão 
Permanente dos Direitos das Mu-
lheres, sobre o tema “A mulher 
nos espaços de poder”, a ministra 
da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres, Nilcéa Freire, 
defendeu maior rigor na punição 
de partidos que não reservarem 
para mulheres o mínimo de 30% 
das vagas de candidatos em elei-
ções proporcionais.

Ao saudar as participantes do 
debate, Ideli Salvatti (PT-SC) 
divulgou a criação de programa 
na TV Senado dedicado às mu-
lheres. A audiência pública deu 
início às atividades no Senado 
em comemoração ao Dia Inter-
nacional da Mulher.

A cantora Leci Brandão lamen-
tou que, apesar de as mulheres 
serem mais de 50% dos elei-
tores brasileiros, representam 

menos de 10% da composição 
do Legislativo. Ela defendeu a 
candidatura de mulheres simples 
para cargos eletivos e criticou a 
valorização excessiva da beleza 
feminina em detrimento de ou-
tros atributos.

Para a esportista Hortência 
Marcari, as mulheres não devem 
ocupar o lugar dos homens, e, 
sim, o espaço que é seu por direi-
to. Reconheceu a predominância 
masculina no meio esportivo e 
disse ter enfrentado muito pre-
conceito no início da carreira de 
atleta pelo fato de ser mulher e 
jogadora de basquete.

Já a cineasta Tizuka Yamazaki 
afirmou que o preconceito so-
bressai especialmente quando se 
tenta buscar financiamento para 
filmes nos quais a mulher tem 
papel de destaque.

Nem bem foi instalada, a 
Subcomissão Permanente dos 
Direitos das Mulheres recebeu 
a primeira denúncia. Maraisa 
Palaska Porto relatou abusos 
que teriam sido cometidos pela 
Brigada Militar do Rio Grande 
do Sul contra mulheres da Via 
Campesina durante manifestação 
realizada semana passada na 
empresa Stora Enzo.

Maraisa mostrou os ferimen-
tos em seu corpo e disse que o 
protesto foi realizado por cerca 
de 900 mulheres e 250 crianças. 
Umas 50 mulheres foram hos-
pitalizadas, contou, devido à 
agressão da Polícia Militar.

A Stora Enzo é uma empresa 
sueco-finlandesa, informou Ma-
raisa Porto, que adquiriu terras em 
áreas de fronteiras no Rio Grande 
do Sul, por meio de uma empresa 
“laranja”, para o cultivo de euca-
lipto. As mulheres, afirmou, rei-
vindicavam a anulação da compra 
dessas terras, bem como a expro-
priação da área e sua destinação 
à produção de alimentos. Após 
seu depoimento, ela entregou à 
subcomissão documentos para 
comprovar os danos ambientais 
que essa e outras empresas estão 
causando à região.

Maraisa Porto contou que os 
filhos das mulheres também fo-
ram humilhados pelos policiais. 
Ela relatou ainda que mulheres 
e crianças ficaram das 18h até 
meia-noite dentro de ônibus, 
sem água ou alimentos e sem 
seus pertences. Depois, o grupo 
foi levado para um ginásio de 
esportes.

– É inadmissível que o estado 
do Rio Grande do Sul tenha tanta 
devoção pelo capital e nenhum 
respeito pela dignidade do ser 
humano – observou.

A camponesa informou ainda 
que a ação policial foi registrada 
em imagens. No entanto, afirmou 
ela, a Brigada Militar apreendeu 
o material.

O presidente da CDH, Paulo 
Paim (PT-RS), afirmou que soli-
citaria audiências públicas para 
esclarecer as denúncias. Ideli 
Salvatti salientou que o depoi-
mento é a primeira manifestação 
de violência sofrida por mulhe-
res recebida na subcomissão e 
prometeu que o colegiado irá 
acompanhar a situação.

Reconhecimento pela luta da mulher
Camponesa 
denuncia ação 
policial no Rio 
Grande do Sul

Um novo espaço para a 
defesa dos direitos femininos

Neste ano de eleições muni-
cipais, as mulheres brasileiras 
querem um aumento de 20% 
da representação feminina 
nas câmaras de vereadores. 
Para tanto, além de estimular 
essas candidaturas e a capa-
citação das candidatas, o 2° 
Plano Nacional de Políticas 
para as Mulheres, anunciado 
pelo governo na última quar-
ta-feira, reforça que o sistema 
de cotas instituído legalmente 
em 1996, e atualizado no ano 
seguinte, obrigando os parti-
dos a inscreverem no mínimo 
30% de mulheres nas chapas 
proporcionais, precisa ser 
cumprido. E propõe a revisão 
da lei para que alguma forma 
de punição seja estabelecida.

– Nenhum partido alcança 
essa cota e a maioria fica 
distante desse percentual 
– afirma a diretora do Centro 
Feminista de Estudos e Asses-
soria (Cfemea), Guacira César 
de Oliveira, que representa 
uma das entidades mais atu-
antes dentro do Congresso. 
Um dos maiores entraves, na 
avaliação dela, é que os par-
tidos não disponibilizam os 

recursos necessários e acabam 
dando pouca visibilidade para 
as candidatas. “Nas últimas 
eleições municipais, apenas 
11% dos vereadores eleitos 
eram mulheres”, informa 
Guacira.

Essa baixa participação pre-
ocupa o próprio governo, não 
só por ser uma das piores entre 
os países do Mercosul quanto 
pelo tamanho do contingente 
feminino do eleitorado bra-
sileiro: 51,7% dos 127,4 mi-
lhões de eleitores brasileiros, 
conforme dados do Tribunal 
Superior Eleitoral. 

Resultado das discussões 
da 2ª Conferência Nacional 
de Políticas para as Mulheres, 
que reuniu 200 mil mulheres 
de abril a agosto do ano passa-
do, o plano não contém todas 
as sugestões defendidas no 
encontro. A mais polêmica, 
de encaminhar ao Congresso 
projeto de lei para descrimina-
lizar o aborto, foi substituída 
por uma recomendação mais 
geral, segundo Guacira, que 
fala em legislação sobre os 
direitos sexuais e reprodutivos 
da mulher.

Meta é aumentar em 20% 
número de vereadoras

Nilcéa Freire cobra cota 
partidária para mulheres

O presidente do Senado, Garibaldi Alves, conversa com  
a ministra Nilcéa Freire (E) e a esportista Hortência Marcari

Maraisa Porto fez a primeira 
denúncia de violência contra 
mulheres à nova subcomissão
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O ministro das Relações 
Exteriores, Celso Amo-
rim, deverá comparecer 

nesta quarta-feira à Comissão de 
Relações Exteriores (CRE) para 
explicar a postura do governo 
diante da crise política iniciada  
no dia 1o de março com o ataque 
da Força Aérea da Colômbia a um 
acampamento das Forças Arma-
das Revolucionárias da Colômbia 
(Farc) montado em território do 
Equador. A ação militar resul-
tou na morte do vice-líder das 
Farc, Raúl Reyes, e de outros 16 
guerrilheiros.

Parte das sugestões brasileiras 
foram acatadas pela Organização 
dos Estados Americanos (OEA), 
que promoveu um acordo preli-
minar e reduziu a tensão entre 
os dois países.

O encontro com o ministro foi 
proposto pelo senador Eduardo 
Suplicy (PT-SP). As explicações, 
segundo ele, permitirão que o 
Senado e a população conheçam 
as tratativas do governo para 
restabelecer a paz na região.

A CRE aprovou também inicia-
tiva do presidente da comissão, 
Heráclito Fortes (DEM-PI), de 
encontro dos parlamentares com 

o embaixador da Colômbia no 
Brasil, Tony Jozame Amar, para 
discutir a crise com Equador e 
Venezuela.

O senador Fernando Collor 
(PTB-AL) se disse satisfeito 
com o encaminhamento da 
questão pela OEA. Mas alertou 
para fatores que têm motivado 
a instabilidade regional, como 
o “ímpeto armamentista” da 
Venezuela.

Já o senador Pedro Simon 
(PMDB-RS) advertiu que a Amé-
rica do Sul pode estar “às vés-
peras de um conflito imprevi-
sível”. Flexa Ribeiro (PSDB-PA) 

criticou medidas tomadas pela 
Venezuela, como o fim da conces-
são de funcionamento da Radio 
Caracas Televisión (RCTV). Ele 
lamentou ainda que o Brasil não 
tenha adotado nenhuma atitude 
quando os interesses brasileiros 
foram contrariados por atitudes 
do governo venezuelano ou de 
vizinhos, como a Bolívia. 

Suplicy sugeriu que “não se 
provoque” o governo venezuela-
no com um voto de repúdio pelo 
fim da concessão para a RCTV. 
Para o senador, o Brasil deve 
buscar “melhor entendimento 
entre os países”.

Brasília, 10 a 16 de março de 2008 especial
AMÉRICA LATINA

Amorim explicará ação 
do Brasil no conflito

Enquanto Collor alertou para "ímpeto armamentista", Suplicy quer saber como paz foi restabelecida

Escaramuça entre Colômbia e Equador mobiliza senadores, que comemoram solução na OEA

O senador Aloizio Mercadante 
(PT-SP) parabenizou a Organi-
zação dos Estados Americanos, 
que em reunião emergencial 
na semana passada resolveu 
diplomaticamente a crise entre 
a Colômbia e o Equador. 

Mercadante leu em Plenário 
a resolução da OEA, aprovada 
por todos os 34 países-membros. 
Pelo texto, a entidade reafirmou 
o princípio da inviolabilidade do 
território de um Estado. Criou 
ainda uma comissão chefiada 
pelo secretário-geral José Miguel 
Insulza para visitar a região 
onde houve o conflito. E mar-
cou uma nova reunião para 17 
de março. 

– Devemos formular um voto 
de aplauso à decisão da OEA, 
que encontrou uma forma de 
solucionar o conflito – propôs 
Mercadante. 

A resolução da OEA também 
recebeu o apoio de Heráclito 
Fortes (DEM-PI). Ele disse que 
a entidade colaborou para a 
retomada da paz. Acrescentou 
que o Brasil, “com a autoridade 
e independência que tem, não 
pode se dobrar a caprichos de 
presidentes de Estados vizinhos 
que querem se impor com agres-
sões baratas”, numa referência 
ao presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, que deslocara 
tropas para a fronteira com a 
Colômbia sob o pretexto de 
apoiar o Equador. 

Heráclito criticou ainda a ati-
tude do presidente do Equador, 
Rafael Correa, que, durante sua 
passagem por Brasília na sema-
na passada, chamou o presiden-
te da Colômbia, Alvaro Uribe, de 
canalha e psicopata. 

O líder do PSDB, Arthur Vir-

gílio (AM), disse que Chávez é 
“um empecilho” à integração 
regional e que o presidente 
venezuelano não tem compro-
misso com a democracia. 

Mercadante afirmou ainda que 
o PT não aceita organizações 
que praticam seqüestros como 
instrumento de luta e que o 
Brasil não pode aceitar ações 
unilaterais de outros países.

João Pedro (PT-AM) ressal-
tou que o presidente Lula já 
condenou a atuação das Farc. 
Observou, por outro lado, que 
a presença militar norte-ameri-
cana na Colômbia não colabora 
para a paz na região. 

O senador Flexa Ribeiro 
(PSDB-PA) afirmou que Chávez 
quer “ocupar o papel que Fidel 
Castro exerceu sobre alguns 
países sul-americanos ao longo 
dos últimos 50 anos”. 

Senadores destacam atuação da OEA na crise

O senador José Sarney (PMDB-
AP) fez um duro discurso contra 
o presidente da Venezuela, 
Hugo Chávez, que ameaçava 
aplicar a força militar para con-
tornar a crise diplomática entre 
Colômbia e Equador. Sarney 
disse que Chávez  “desestabiliza 
o continente” ao reunir aparato 
bélico suficiente para provocar 
um incidente. 

– Somos um continente pa-
cífico. Que necessidade tem 
um país de armar-se dessa 
maneira? Contra quem? A 
primeira reação da Venezuela 
no incidente não é de negociar 
– disse Sarney, que apelou para 
que o Brasil trabalhe para evitar 
um conflito bélico. 

Para o senador Alvaro Dias 
(PSDB-PR), a tentativa de en-
contrar uma solução negociada 
é responsável, mas qualquer 
solidariedade ao presidente 

Chávez seria um desastre.
Gerson Camata (PMDB-ES) 

cumprimentou o presidente 
Lula por ter aconselhado o 
presidente do Equador, Rafael 
Correa, a se manter longe das 
Farc se quisesse ter o apoio 
do Brasil no conflito com a 
Colômbia.

Sarney acha que Venezuela 
desestabiliza o continente

Sarney reclamou que reação 
da Venezuela no incidente 
não foi a oferta de negociação

Inácio Arruda (PCdoB-CE) pe-
diu que o Brasil e demais países 
da América do Sul “lutem pela 
paz” na Colômbia, como forma 
de elevar a auto-estima e am-
pliar a independência da região. 
Para o senador, a Colômbia não 
acompanhou os avanços polí-
ticos alcançados pelas demais 
nações, que retiraram do poder 
“forças políticas conservadoras” 
que “afundaram a América do 
Sul em crises sociais terríveis”. 

Na Colômbia, continuou, as 
forças do campo democrático e 
popular continuam subjugadas 
porque todos os integrantes das 
guerrilhas que participaram do 
processo eleitoral foram assas-

sinados pelos governantes e 
pelos paramilitares, mantendo 
o conflito. Para Arruda, “as-
sessores militares norte-ameri-
canos conduzem a política na 
Colômbia”. 

Já Eduardo Azeredo (PSDB-
MG) disse que o governo bra-
sileiro precisa voltar a investir 
nas Forças Armadas. Os inves-
timentos militares, segundo ele, 
minguaram após o fim da dita-
dura no país, nos anos 80. Para 
Azeredo, a escassez de tropas 
inviabiliza a repressão ao tráfico 
de drogas e armas. Além disso, 
apontou a existência de guerri-
lheiros agindo perto da fronteira 
entre Brasil e Colômbia.

Para Inácio Arruda, política 
na Colômbia é atrasada

O ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, negou a informação 
de que o Brasil teria enviado 
armamentos à Venezuela em 
vôo comercial. O desmentido 
veio em resposta ao pedido de 
explicações feito pelo líder do 
PSDB, Arthur Virgílio (AM), que 
exibiu denúncia divulgada na 
internet pela agência privada de 
inteligência World Check.

– Houve autorizações do Mi-
nistério da Defesa para remessas 
de materiais de borracha, balas, 
que são de segurança pública. E 
houve um pedido de munições 
para pistolas. Mas não houve 
transporte de armas pela TAM 
– esclareceu Jobim.

Segundo a World Check, um 
avião da TAM com 1 tonelada 
e meia em armamentos teria 
partido do Brasil com destino à 
Venezuela, cumprindo a primei-
ra etapa de um carregamento de 
31 toneladas e meia.

De acordo com Jobim, que 
esteve no gabinete do presidente 
do Senado, Garibaldi Alves, 
para conversar com senadores, 
“a notícia não tem procedência”. 
Jobim também disse desconhe-
cer a World Check.

Em nota, a TAM negou os 
vôos secretos e confirmou que 
transporta revólveres exporta-
dos pela empresa Taurus para a 
Venezuela e outros países.

Nelson Jobim nega remessa 
de armas para a Venezuela

No gabinete do presidente do Senado, ministro Nelson Jobim 
(2º à esquerda) refutou denúncia de agência estrangeira
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Estopim: 
ataque da 
Colômbia às 
Farc ocorreu 
em território 
do Equador
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AMÉRICA LATINA Movimento guerrilheiro usa seqüestros e não tem apoio da maioria da população colombiana

As Farc (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colom-
bia) são uma organização 

guerrilheira que se diz marxista. 
Surgiram em 1964 como o braço 
armado do Partido Comunista 
Colombiano. Um dos fundadores 
do grupo, Manuel Marulanda 
Vélez, apelidado de Tirofijo (tiro 
certeiro), está até hoje no coman-
do. Raúl Reyes, apontado como o 
segundo na hierarquia, foi morto 
em território do Equador no dia 1º 
de março por um ataque da Força 
Aérea Colombiana.

O grupo prega a redistribuição 
de renda (tirar dos 
ricos para dar aos 
pobres) e se opõe 
à influência na Co-
lômbia de empresas 
multinacionais e go-
vernos estrangeiros 
(especialmente dos 
Estados Unidos). É 
hoje tido como o maior e mais 
bem equipado dos grupos re-
beldes que atuam em território 
colombiano – e um dos princi-
pais do planeta. Conta em suas 
fileiras com algo entre 12 mil e 
18 mil guerrilheiros, conforme a 
organização não-governamental 
americana Council on Foreign 
Relations (CFR).

Ao longo de seus mais de 40 
anos, as Farc têm promovido 
atentados a bomba, assassinatos, 
seqüestros e outras modalidades 
de ataque terrorista contra alvos 
tidos como hostis as suas aspira-
ções. A organização é acusada de 
receber apoio de outros grupos 
paramilitares e governos simpá-
ticos às suas causas, como o de 
Cuba e o da Venezuela.

De acordo com o CFR, as Farc 

embolsam entre US$ 200 milhões 
e US$ 400 milhões com o tráfico 
de drogas. O grupo também se 
financiaria por meio de esquemas 
de extorsão, seqüestros seguidos 
de pedido de resgate e cobrança 
de “taxas” para prestação de 
“serviços” sociais e de proteção a 
camponeses.

Em 1985, as Farc criaram um 
partido político, a União Partidária 
(UP), que passou a disputar as 
eleições no ano seguinte. A partir 
daí, centenas de integrantes da 
UP, inclusive três candidatos à 
presidência do país, foram mortos 

por grupos parami-
litares de direita. 

Há dez anos, num 
esforço para atrair 
as Farc para a mesa 
de negociações, o 
então presidente 
Andrés Pastrana 
desmilitarizou uma 

área de 42 mil quilômetros qua-
drados no sul da Colômbia. Na 
prática, ele cedeu o controle do 
território aos rebeldes. As nego-
ciações de paz de fato começaram 
em 1999, mas as Farc logo as 
abandonaram.

Em 2002, o presidente Alvaro 
Uribe remilitarizou a área cedida 
por Pastrana depois que as Farc 
tomaram um avião comercial e 
seqüestraram um senador colom-
biano a bordo.

Com o argumento de combater 
a guerrilha e o narcotráfico, o 
governo americano injetou US$ 4 
bilhões na Colômbia só entre 2000 
e 2005, por meio do chamado 
Plano Colômbia. 

Pesquisas de opinião recentes 
mostram que 93% da população 
colombiana se opõe às Farc.

Negociações para libertação de reféns piorou a relação dos presidentes Alvaro Uribe (E) e Hugo Chávez.  
Na foto ao lado, Raúl Reyes, líder das Farc morto em ação do exército colombiano no Equador

Farc nasceram 
do partido 
comunista 
colombiano

Pesquisas de 
opinião mostram 
que mais de 90% 
rejeitam ação 
do grupo

Desde 1996, cerca de 7 mil 
seqüestrados passaram pelos 
cativeiros das Farc. Hoje, esti-
ma-se que existam 700 reféns 
em poder dos guerrilheiros, 
que aguardam o pagamento de 
resgate em dinheiro. Entre as 
pessoas seqüestradas, há cerca 
de 40 reféns considerados im-
portantes, entre os quais estão 
políticos e militares, porque 
podem ser trocados por cerca 
de 500 guerrilheiros que estão 
em prisões na Colômbia.

A principal refém em poder 
das Farc é Ingrid Betancourt, ex-
senadora que foi seqüestrada em 
2002, durante a sua campanha 
para a presidência da Colômbia. 
O destino de Ingrid, que tem 
nacionalidade colombiana e 
francesa, recebeu atenção inter-
nacional. Sua família tem feito 
uma campanha na França para 
manter o nome dela nas man-
chetes. O presidente francês, Ni-
colas Sarkozy, também liderou 
esforços por sua libertação. 

Há ainda no grupo de reféns 
“importantes” os americanos 
Marc Gonsalves, Keith Stan-
sell e Thomas Howes. Eles 
trabalhavam para a empresa 
de defesa Northrop Grumman 

em missões de vigilância anti-
drogas e foram capturados em 
2003 quando o avião em que 
viajavam caiu em uma área 
controlada pela guerrilha. 

Em novembro de 2007, o 
governo colombiano divulgou 
imagens de vídeo e fotos de 16 
dos reféns “importantes”. Foi a 
primeira prova de que estavam 
vivos desde 2003. Além das 
imagens, havia cartas supos-
tamente escritas pelos reféns. 
Segundo o governo, o material 
foi encontrado com rebeldes 
capturados pelas autoridades. 

Em maio de 2007, o policial 
colombiano John Frank Pinchao 
foi encontrado na selva e disse 
que tinha conseguido fugir do 
cativeiro onde era mantido pelas 
Farc havia quase nove anos. O 
presidente colombiano, Alvaro 
Uribe, libertou em 2007 alguns 
guerrilheiros presos e ofereceu a 
possibilidade de delimitar uma 
zona de segurança para permitir 
a negociação de uma troca de 
prisioneiros. Uribe insiste que 
qualquer rebelde das Farc liber-
tado da prisão deve concordar 
em não pegar mais em armas.

Farc seqüestraram 7 mil pessoas em 12 anos

Em agosto de 2007, o presiden-
te da Venezuela, Hugo Chávez, 
envolveu-se nos esforços oficiais 
na busca por um acordo entre o 
governo colombiano e as Farc.

A mediação durou três meses. 
Em novembro, o presidente co-
lombiano Alvaro Uribe anunciou 
o fim da participação de Chávez, 
que teria desrespeitado um acor-
do, segundo o qual não poderia se 
comunicar diretamente com o alto 
comando militar colombiano. 

O episódio provocou uma crise 
diplomática entre os dois países, 
mas Chávez manteve seu envolvi-
mento na questão dos reféns. 

Em 18 de dezembro, as Farc 
anunciaram que iriam libertar 
as ex-parlamentares Consuelo 
González e Clara Rojas, além do 

filho de Clara, Emmanuel. Os 
reféns seriam entregues a Chávez 
ou a alguém designado por ele. 
Uma semana depois, Chávez 
anunciou o plano de enviar aero-
naves venezuelanas à Colômbia 
para resgatar os três reféns, em 
um local a ser determinado pelas 
Farc. Tudo com a permissão do 
governo colombiano e desde que 
os aviões tivessem o símbolo da 
Cruz Vermelha, que participaria 
do resgate. 

Enviados internacionais via-
jaram à cidade colombiana de 
Villavicencio em meio à crescente 
esperança de que as Farc libertas-
sem os reféns. Mas, em 31 de de-
zembro, Chávez leu comunicado, 
supostamente redigido pelas Farc, 
no qual o grupo afirmava que ope-

rações militares realizadas pelo 
Exército colombiano impediam a 
libertação dos reféns. 

Uribe disse que os guerrilheiros 
estavam mentindo e que a verda-
deira razão para suspenderem a 
libertação dos reféns era o fato 
de o menino Emmanuel não estar 
mais em poder do grupo. 

Em 4 de janeiro, as Farc admi-
tiram que um menino encontrado 
em um orfanato de Bogotá real-
mente era Emmanuel. 

O fracasso da missão de resgate 
dos três reféns agravou ainda 
mais as já tensas relações entre 
Uribe e Chávez, que acusou o 
colombiano de ter “sabotado” os 
esforços de resgate. Clara Rojas 
e Consuelo Gonzalez acabaram 
libertadas em 10 de janeiro.

Hugo Chávez negocia libertação de prisioneiros
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Organização quer trocar reféns considerados importantes  
por guerrilheiros que estão em prisões na Colômbia
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Em setembro passado, a Ipi-
ranga lançou um cartão de 
crédito chamado Carbono 

Zero, considerado o primeiro car-
tão ecológico de abastecimento do 
Brasil. Se o cliente abastecer seu 
automóvel e pagar com o cartão 
nos postos da rede, a Ipiranga 
investe em programas de neutrali-
zação de carbono, como o plantio 
de árvores.

Lançado em 1° de dezembro 
de 2005 pela Bolsa de Valores de 
São Paulo, o Índice de Susten-
tabilidade Empresarial (ISE) é 
composto por um restrito grupo 
de empresas que demonstrem 
alto grau de comprometimento 
com a sustentabilidade e a res-
ponsabilidade social. O ISE, em 
sua atual carteira, reúne 40 ações 
de 32 empresas de 13 setores de 
atividade, correspondendo a um 
valor de mercado da ordem de R$ 
927 bilhões. 

No final de 2007, 
foi a vez de o Bra-
desco anunciar a 
criação do Banco 
do Planeta. A idéia é 
centralizar no novo 
“banco” todas as 
iniciativas socioam-
bientais da empresa e assegurar 
que, nele, o dinheiro esteja, antes 
de tudo, “a serviço de um modo 
de vida sustentável”. 

A enxurrada de iniciativas desse 
gênero acelerou-se a partir da di-
vulgação dos relatórios do Painel 
Intergovernamental sobre Mu-
dança Climática (IPCC, na sigla 
em inglês) sobre o agravamento 
da situação do clima em conse-
qüência do aquecimento global. 
A dúvida que fica na cabeça do 
consumidor é se, de fato, iniciati-
vas como a da Ipiranga resultarão 
em ganhos ambientais efetivos. 
Ou, ao contrário, não passariam 
de estratégias bem elaboradas do 
chamado “marketing ecológico”.

Na visão do Instituto Socioam-
biental (ISA), organização não-

governamental com sede em São 
Paulo, é louvável e essencial que 
pessoas, empresas, outras institui-
ções e governos adotem práticas 
sustentáveis e medidas concretas 
para atenuar a crise climática, mas 
tal compromisso não deve ser mis-
turado com “afirmações falsas” 
sobre neutralização das emissões 
de poluentes, por exemplo.

Beto Ricardo, antropólogo e 
diretor do ISA, frisa outro aspecto 
importante: projetos de refloresta-
mento que visem à compensação 
de emissões precisam ser monito-
rados durante todo o período de 
crescimento das árvores, e somen-
te ao final se poderá afirmar que a 
compensação, ou “neutralização” 
das emissões passadas, ocorreu 
efetivamente.

– Embora qualquer iniciativa 
que contribua para atenuar a crise 
climática seja positiva, incluindo 

o plantio de árvores, 
a eventual publici-
dade enganosa que 
afirme uma “neutra-
lização” de emissões 
não ocorrida presta-
rá um desserviço à 
causa. Se vier a ser 
objeto de denúncia, 

produzirá um efeito negativo para 
a credibilidade dos envolvidos e 
a formação de consciência social 
relativa a essa crise – alerta.

Para o cidadão comum, separar 
o joio do trigo é, portanto, muito 
complicado. Segmento ainda em 
consolidação, o marketing am-
biental nem sequer dispõe de uma 
legislação específica que o contro-
le. Não só a legislação brasileira 
não está preparada, mas também 
as dos demais países.

– De um modo geral se recorre 
ao que existe na jurisprudência 
em termos de defesa do consumi-
dor, adaptando – diz o sociólogo 
Reinaldo Dias, autor do livro Mar-
keting ambiental: ética, responsa-
bilidade social e competitividade 
nos negócios.

Brasília, 10 a 16 de março de 2008 especial
MEIO AMBIENTE Ações para compensação ambiental crescem, mas resultados precisam de maior transparência

Empresas  
investem no 
marketing 
ecológico

Reflorestamento de áreas desmatadas precisa ser monitorado por empresa que assumir o projeto

Empresas e instituições que 
pretendem ajudar a reduzir os 
efeitos do aquecimento global 
não podem confiar exclusivamen-
te em artifícios de marketing ou 
na execução de projetos pontuais, 
em geral delegados a terceiros. 
A advertência é do antropólogo 
Beto Ricardo, diretor do ISA.

– Elas devem construir par-
cerias de longo prazo e definir 
políticas permanentes visando 
reduzir suas emissões, mobilizar 
fornecedores e clientes para que 
façam o mesmo, despoluindo 
cadeias produtivas, sistemas de 
serviços e redes de cooperação 
– recomenda.

Para o professor Reinaldo Dias, 
mestre em Ciência Política e 
doutor em Ciências Sociais pela 
Universidade de Campinas (Uni-
camp), o consumidor deve estar 

atento para os processos empre-
gados na confecção do produto, 
os insumos usados e até para o 
ambiente humano da empresa.

– O que muitas empresas in-
felizmente fazem é somente a 

última das etapas do marketing: 
promovem o seu produto cobrin-
do-o com um verniz que denomi-
nam ecológico, sem vínculo com 
o produto ou o processo em si.

De todo modo, Reinaldo Dias 
considera que hoje em dia não 
somente as grandes e médias, 
mas também as micro e peque-
nas empresas, estão preocupadas 
com sua imagem “ecológica” pe-
rante o consumidor, e fazem uso 
desse recurso para construir uma 
imagem ética e responsável.

– Está havendo um aumento 
substancial da reciclagem, do 
plástico ao alumínio, dando 
origem a insumos mais baratos. 
A conscientização dos consumi-
dores e empresários tem forçado 
os governos a se envolverem 
mais com o problema – afirma o 
especialista.

Projetos a longo prazo para reduzir poluição

Publicidade enganosa é um 
desserviço à causa, avalia o 
antropólogo Beto Ricardo

Índice de 
Sustentabilidade 
Empresarial 
reúne ações de 
32 empresas
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1 – MATA ATLÂNTICA
A floresta tropical que cobre grande parte 
da costa brasileira atinge também o terri-
tório de nossos vizinhos Uruguai, Paraguai 
e Argentina 

2 – BACIA DO MEDITERRÂNEO
Originalmente apresentava uma flora quatro 
vezes maior do que todo o resto do conti-
nente europeu 

3 – CHIFRE DA ÁFRICA
Região árida, é o hábitat da maioria das 
espécies de antílopes do mundo

4 – INDOCHINA
Coberta principalmente pelas florestas tropi-
cais do Sudeste Asiático. Apesar da devasta-
ção, nos últimos 12 anos foram descobertas 
seis novas espécies de mamíferos

5 – FLORESTAS DA COSTA LESTE AFRICANA
Concentra florestas secas e úmidas, que abri-
gam uma grande variedade de primatas 

6 – CARIBE
Concentra diversos ecossistemas, como flo-
restas tropicais e regiões semi-áridas 

7 – MADAGASCAR
A ilha africana tem grande diversidade de 
ecossistemas, como florestas tropicais e 
secas e um deserto

8 – MONTANHAS DO SUDOESTE CHINÊS
Hábitat original de uma das mais ricas faunas 
de clima temperado, a região tem altitudes 
que podem chegar a 7.558 metros

9 – SUNDALAND
A região, que cobre a Indonésia, a Malásia 
e outras ilhas do arquipélago do Sudeste 
Asiático, é dominada pelas florestas  
tropicais 

10 – FILIPINAS
As mais de 7 mil ilhas que compõem o ar-
quipélago eram cobertas originalmente por 
extensas florestas tropicais

Os dez locais mais ameaçados do planeta

2

3

1

4

5

6

7

8

9

10



EducaçãoAno XIV - Nº 2.761/163
Brasília (DF), 10 a 16 de março de 2008

www.senado.gov.br/jornal

ESPECIAL

A dívida que o Brasil 
ainda precisa pagar

O presidente da CE, senador 
Cristovam Buarque (PDT-DF), 
afirma que é hora de uma 
campanha nacional em favor 
da educação. Ele avalia o qua-
dro atual como uma tragédia, 
com causas culturais, políticas 
e ideológicas. “Há uma cultura 
de desprezo pela educação”, 
diz, apontando para o “funil 
da perversão”, um quadro 
elaborado por ele que mostra 
a imensa evasão escolar desde 
a matrícula inicial, no ensino 
fundamental, até a conclusão 
do ensino médio (veja mais na 
página 3).

Hoje, para cada dez crianças 
matriculadas na escola pública, 
apenas quatro completam o en-
sino médio. Seis são deixadas 
para trás. Dessas, 90% entram 
no ensino superior. Porém, dos 
que concluem o ensino médio, 
só 18% têm boa formação. 
Como conseqüência, afirma 
Cristovam, o país sofre com vio-
lência, desemprego, desigual-
dade de renda, baixos salários, 
ineficiência, atraso científico e 
tecnológico, dependência eco-
nômica, desaglutinação social 
e pobreza cultural. A tragédia 
tem grandes números: há no 
país 20 milhões de analfabe-
tos com mais de 18 anos e 33 
milhões de incapazes de ler ou 
escrever, apesar de terem sido 
formalmente alfabetizados.

Como presidente da CE, 
Cristovam elaborou o texto 
“A Revolução na Educação”, 
apensado à conclusão do cole-
giado. O trabalho apresenta o 
“educacionismo”, com foco na 
universalização da qualidade do 
ensino. E propõe soluções (veja 
o quadro), como a de federali-
zar a educação fundamental. E 
dividir o atual Ministério da Edu-
cação em dois: o da Educação 
de Base, atualmente desvalori-
zada, e o de Ensino Superior, 
que hoje seria o grande foco 
da atenção do governo federal.

A avaliação dos professores 
está entre as sugestões. “Só 
não se avalia o que não se ama. 
Todo mundo cobra os erros de 
um técnico de futebol, mas 
do professor, não. Um piloto é 
avaliado a cada seis meses. Um 
médico tem seus erros cobra-
dos. Mas o professor pode errar, 
ninguém liga”, diz o senador, 
para quem os profissionais de 
educação deveriam receber pre-
miações e punições.

Cristovam considera que inje-
tar mais R$ 7 bilhões por ano 
no ensino fundamental revolu-
cionaria o Brasil. “A educação é 
o principal vetor do progresso. 
O país tem que dar a todos as 
mesmas oportunidades, com 
boa qualidade até o fim do 
ensino médio”, declara.

Cristovam 
propõe 
mobilização 
nacional

Depois de um ciclo de 
debates sobre o Plano 
de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), lançado 
pelo governo federal no ano 
passado, a Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte 
(CE) elaborou uma série de 

propostas para os ensinos 
infantil, fundamental, médio, 
superior, especial, a distância e 
profissionalizante. As sugestões 
estão em relatórios preparados 
pelos senadores para cada 
uma das áreas, e fazem parte 
de livro que deve ser entregue 

ainda este mês ao presidente 
do Senado, Garibaldi Alves, e 
ao presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva. O 
Jornal do Senado publica 
neste encarte as discussões e 
propostas da CE para o ensino 
brasileiro.

Alunos de escola pública de São Paulo participando de campanha contra a violência: o Brasil ainda investe pouco em educação básica

Cristovam Buarque também apresentou 
suas propostas, que foram apensadas às 
conclusões dos relatores ao ciclo de debates
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Sugestões para revolucionar a educação

 Federalizar a educação de base, mas 
com descentralização gerencial. O MEC 
se dividiria em Ministério da Educação de 
Base e Ministério do Ensino Superior.

 Construir e reformar escolas, iniciando 
a “revolução” por mil cidades-pólo.

 Definir padrões nacionais para todas 
as escolas.

 Criar a Lei de Metas para a Educação e 
a Lei de Responsabilidade Educacional.

 Valorizar, formar e motivar o professor, 
com piso nacional e uma rede de formação. 
Criar o Conselho Nacional do Magistério, 
para definir regras, apoiar e fiscalizar o 
desempenho dos professores.

 Modernizar o conteúdo e oferecer na 
escola atividades culturais e esportivas.

 Proteger edificações e equipamentos. 
Tratar como crime hediondo a corrupção 
no sistema educacional.

 Universalizar a freqüência às aulas até 
a conclusão do ensino médio, que seria 
obrigatório e com duração de quatro anos. 

Para isso, criar a poupança-escola.

 Universalizar o ensino técnico.

 Envolver a universidade com a edu-
cação de base.

 Substituir o vestibular pelo sistema de 
avaliação seriada.

 Erradicar o analfabetismo no Brasil, 
mobilizando governo e sociedade.

 Criar o Sistema Nacional de Avaliação 
e Fiscalização da Educação de Base, 
um “TCU” da educação, para avaliar 
o desempenho das escolas e punir os 
responsáveis por maus resultados. 
Inspetores federais fiscalizariam as 
escolas, o aprendizado dos alunos e o 
desempenho dos professores.

 Envolver as famílias e a mídia.�
  Instituir um sistema de premiação 
educacional que estimule alunos, pro-
fessores, escolas, cidades e estados.

 Pacto de excelência para um “choque 
de gestão” no ensino. Criação de escola 
nacional para gestores educacionais.

Presidente da Comissão de Educação quer federalizar ensino de base
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A principal proposta da Co-
missão de Educação (CE) 
para a educação infantil, 

que compreende creche (crianças 
entre zero e três anos) e pré-escola 
(de quatro a seis anos), é a divisão 
igualitária dos recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profi ssionais da Educação 
(Fundeb) entre a educação infantil, 
o ensino fundamental e o médio.

O relatório dos debates promovi-
dos pela CE destaca que as neces-
sidades dos alunos dessa faixa de 
idade, no que diz respeito à qualifi -
cação dos professores, às instalações 
e ao material didático-pedagógico, 
são semelhantes e talvez até maio-
res que as dos demais estudantes. 
O uso de materiais pe  da gógicos 
variados e a necessidade de mais 
de um profi ssional no atendimento 
a cada classe de alunos, além da 
importância da alfabetização, foram 
considerados fortes razões para a 
equiparação.

O texto aponta para a falta de pro-
gramas específi cos voltados à edu-
cação infantil no âmbito do Plano 
de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), do Ministério da Educação. 
A exceção seria o Programa Nacio-
nal de Reestruturação e Aquisição 
de Equipamentos da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (Proin-
fância), cuja meta de fi nanciar a 
construção ou melhoria de 400 cre-
ches e pré-escolas por ano, porém, 

foi considerada irrisória. Para a CE, 
a educação infantil se benefi cia dos 
outros programas do PDE, mas não 
tem a devida prioridade.

Comissão pede prioridade para 
as crianças de até seis anos

Jardim de infância em Brasília: Comissão de Educação critica falta de programas específi cos para a creche e a pré-escola

Nos debates da comissão, a 
falta de recursos para que os 
mu nicípios construam creches 
e pré-escolas foi considerada um 
dos principais entraves para a in-
clusão das crianças de zero a três 
anos no ensino público, já que 
só depois de construídas é que o 
Fundeb repassa dinheiro pa ra o 
custeio das escolas. A se nadora 
Marisa Serrano (PSDB-MS) ques-
tionou também a distri bui ção 
dos recursos do fundo en tre 
os diversos níveis de ensino. 
Segundo ela, o multiplicador de 
0,8 atribuído à educação in fan-
til, um dos menores de todos 
os níveis (ver quadro), mostra 
que a pressão dos governadores 
fez com que o ensino médio 
re cebesse mais recursos, já que 
cabe aos estados oferecer esse 
ní vel de ensino.

A senadora classifi cou ainda 
de irrisória a meta do Proinfân-
cia de financiar a construção 
ou melhoria de 400 pré-escolas 
e creches por ano, com o que 
concordou a senadora Rosalba 
Ciarlini (DEM-RN), autora do re-
latório para a edu cação infantil. 
Rosalba lembrou que o país de-
signa os professores menos qua-
lifi cados para essa faixa etária, 
quando, a seu ver, a educação 
infantil exige qualificação de 
nível superior.

Para Flávio Arns (PT-PR), é 
preciso mudar o foco quando se 
fala em recursos, já que a edu-
cação po de ter muito dinheiro 
e não ser boa. Nessa linha, a 
opinião de Carlos Roberto Rocha 
Cavalcante, superintendente do 
Instituto Euvaldo Lodi, da Con-
federação Nacional da Indústria 

(CNI), é de que a aplicação dos 
recursos pú blicos em educação 
básica não tem sido racional em 
sucessivos governos e de que esse 
é um problema maior que a falta 
de dinheiro. Para ele, o Proinfân-
cia é uma medida necessária 
e oportuna, mas é preciso ter 
ra cionalidade na aplicação dos 
recursos.

A maioria dos debatedores de-
fendeu a educação infantil como 
essencial ao processo educacio-
nal. Vincent Defourny, represen-
tante da Unesco no Brasil, orga-
nismo das Nações Unidas (ONU) 
para a educação, ressaltou que 
o respeito aos direitos humanos 
in clui a garantia de acesso à edu-
ca ção infantil em tempo integral 
para todas as crianças. Também 
o representante do Conselho 
de Reitores das Universidades 
Bra sileiras, Manassés Claudino 
Fonteles, foi enfático: as me-
lhores universidades do mundo 
de pendem da existência de uma 
escola de formação infantil de 
qualidade superior.

Municípios se queixam de falta de 
recursos para construir creches

1549 – A chegada ao 
Brasil de seis padres 
jesuítas, chefi ados por 
Manuel da Nóbrega, 
marca o início da 
educação no Brasil

1554 – É criada a 
escola jesuíta de São 
Paulo de Piratininga. 
O padre José de 
Anchieta é o primeiro 
professor

1759 – O marquês de 
Pombal, ministro de 
d. José I, expulsa os 
padres jesuítas do país 
e paralisa colégios, 
missões, seminários e 
escolas elementares. 
O objetivo da medida 
era o desenvolvimento 
da economia 
portuguesa

1770 – A Reforma 
Pombalina institui a 
primeira experiência 
de ensino promovido 
pelo Estado na 
história brasileira. 
O subsídio literário, 
imposto colonial, 
custeia o ensino, 
constituído de aulas 
de Latim, Grego, 
Filosofi a e Retórica, 
e era fi scalizado pelo 
diretor-geral dos 
Estudos. A educação 
passa a ser uma 
questão de Estado

1808 – Fundada a 
Escola de Medicina da 
Bahia
 
1809 – Fundada a 
Escola de Medicina do 
Rio de Janeiro

1810 – D. João VI 
cria a Real Biblioteca, 
composta por 60 mil 
peças, entre livros, 
manuscritos, mapas, 
estampas, moedas e 
medalhas trazidos de 
Portugal. O acervo 
hoje faz parte da 
Biblioteca Nacional, 
no Rio de Janeiro

1824 – A primeira 
Constituição do país 
determina que a 
instrução primária é 
gratuita a todos os 
cidadãos

1827 – São criados os 
cursos de Direito de 
São Paulo e Olinda

Flávio Arns lembra que nem 
sempre mais recursos signifi cam 
educação de melhor qualidade
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A única ação do PDE específi ca para a educação infantil é o Programa 
Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), que pretende 
investir R$ 800 milhões, até 2010, na ampliação e melhoria de creches e 
pré-escolas. O objetivo é custear até 400 projetos por ano, 
em três tipos de obras:

 construção de creches e pré-escolas

 melhoria da infra-estrutura física

 reestruturação e aquisição de equipamentos

Para solicitar os recursos, os municípios devem apresentar projetos ao FNDE. 
Outros programas do PDE que podem benefi ciar a educação infantil são:

 Universidade Aberta do Brasil – criada para oferecer ensino superior a 
distância a professores em efetivo exercício na educação básica pública

 Programa de Consolidação das Licenciaturas e Nova Capes – melhoria dos 
cursos de licenciatura voltados para a formação de professores da educação 
básica

 Guia de Tecnologias Educacionais – página do Ministério da Educação na 
internet que irá divulgar as melhores práticas e métodos para a educação básica

 piso do magistério – salário mínimo de R$ 850 irá benefi ciar principalmente 
os professores da educação infantil, que ganham menos

 transporte, alimentação escolar e programa de manutenção física e 
pedagógica – criação de linha de crédito e isenção de impostos para a 
compra de veículos pelos estados e municípios para transporte escolar e 
extensão dos programas de merenda e manutenção (Dinheiro Direto na 
Escola) à educação infantil

 Provinha Brasil – pretende implantar sistema de avaliação do aprendizado 
das crianças de seis a oito anos

As propostas do PDE

 
4 anos 5 e 6 anos

1997 1997 2006

Norte 36,1 71,6 73,8
Nordeste 44,5 69,8 87,6
Sudeste 35,5 67,3 89,0
Sul 26,9 60,2 77,4

Centro-Oeste 25,1 59,2 77,7

Brasil 36,4 66,6 84,6

Percentual de crianças 
matriculadas em creches e pré-escolas

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE – 1997. 
A Pnad 2006 não apresentou os números para a faixa etária de quatro anos
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Considerado “falho” por 
“repetir velhas fórmu-
las” e “não priorizar a 

continuidade” de programas 
que deram certo em governos 
anteriores, o Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE) foi 
reprovado pelo relator de ensino 
fundamental da Comissão de 
Educação, senador Marconi 
Perillo (PSDB-GO), que vê nele 
apenas o mérito de defi nir metas 
a serem alcançadas até 2022. 
Dez idéias para dar qualidade e 
efi ciência à educação básica são 
sugeridas pelo relatório.

Marconi recomenda retomar a 
meta prevista no Plano Nacional 
de Educação de atingir 7% do 
PIB em investimentos na área, 
com ênfase na responsabilidade 
da União pela educação básica.

– O Brasil é um dos países, no seu 
nível de desenvolvimento, que me-
nos investem em educação básica. 
Estima-se em 4,2% do PIB o inves-
timento em educação, incluindo os 
realizados por estados e municípios. 
Dos 18% dos impostos constitucio-
nais de contribuição da União, 75% 
vão para as universidades federais 
– informa o relatório de Marconi.

Só mais dinheiro, porém, não bas-
ta. Para a CE, é preciso que se ado-
tem, até 2022, patamares nacionais 
para o ensino fundamental, não ape-
nas para os padrões de construção, 
equipamentos e informatização da 

administração escolar, mas também 
nos parâmetros curriculares e no 
piso salarial dos professores.

– Essa padronização, além de 
garantir condições mínimas a todas 
escolas, é essencial à implantação 
do segundo turno escolar e à avalia-
ção comparativa dos resultados de 
aprendizagem – diz o senador.

Quanto ao salário, o relatório ava-
lia que o valor proposto pelo PDE 
(R$ 850) é baixo. Não defi ne um 
número, mas ressalta que deve equi-
parar-se aos pisos de outras carreiras 
públicas de nível superior.

Em contrapartida, crescem as exi-
gências aos professores em relação 

à qualifi cação e ao desempenho. 
Propõem-se incentivos em planos 
de carreira, premiações em bolsas 
de estudo ou até um 14º salário 
para os professores cujos alunos 
atingirem ou superarem as metas 
de aprendizagem defi nidas pelo Mi-
nistério da Educação. A cada cinco 
anos, os mestres serão reavaliados, 
tendo acesso a cursos de formação 
continuada e a licença sabática para 
aprimoramento. O mesmo vale para 
os gestores educacionais.

Por fi m, incentiva-se a poupança 
escolar, idéia concretizada pelo se-
nador Cristovam Buarque (PDT) ao 
governar o Distrito Federal.

Hora de investir na 
qualidade das escolas

Ações centralizadas no cres-
cimento da qualidade do ensino 
e no aumento da qualifi cação 
e remuneração dos professo-
res destacam-se entre as 11 
medidas previstas no Plano 
de Desenvolvimento da Edu-
cação, lançado em 2007 pelo 
governo federal. Da criação de 
um piso salarial nacional para 
o magistério à implantação de 
laboratório de informática em 
todas as escolas, passando por 
novos instrumentos para aferir 
a qualidade da rede pública, as 
metas têm todas como data-li-
mite o ano de 2010.

A proposta do Executivo, na 
visão do relator na CE para o 
ensino fundamental, senador 
Marconi Perillo, está muito 
aquém das necessidades. Como 
exemplo, cita o piso salarial 
nacional dos professores do 
ensino fundamental, que pelo 
PDE seria fi xado em R$ 850, 
para uma jornada de 40 horas 
semanais. Por fi car muito 
abaixo dos pisos de outras 
categorias também de nível 
superior, o patamar é classifi ca-
do pelo senador como “prova 
do descompromisso da União 
para com a educação básica, 
mantendo seu compromisso 
primeiro com o ensino superior, 
numa clara inversão de prio-
ridades historicamente assu-
midas na condução da política 
educacional”.

Em termos de estrutura 
física, além da garantia de la-
boratórios de informática para 
todas as escolas públicas do 
país, o PDE propõe mobilizar o 
programa Luz para Todos, do 
Ministério de Minas e Energia, 
de modo a dar prioridade às 
unidades de ensino nos progra-
mas de expansão da oferta de 
energia elétrica. Outra sugestão 
é a criação do Guia de Tecnolo-
gias, um edital elaborado pelo 
governo para pré-qualifi car os 
materiais e as tecnologias a 
serem empregados nas várias 
áreas do sistema educacional. 
Programas como Caminho da 
Escola e Proescolar vão fi nan-
ciar a compra de veículos para 
transporte escolar.

O plano defende a instituição 
de um Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb), traçando metas de evo-
lução da qualidade até 2022. A 
idéia é um crescimento anual 
médio de seis pontos percentu-
ais no Ideb, mas as escolas que 
alcançarem desempenho supe-
rior receberão 50% de acrés-
cimo no repasse de recursos 
do programa federal Dinheiro 
Direto na Escola.

O Provinha Brasil é outro 
instrumento sugerido pelo PDE, 
para aferir a alfabetização das 
crianças entre seis e oito anos. 
Para os maiores, o PDE propõe 
a realização de uma Olimpíada 
Brasileira de Língua Portugue-
sa, a cada dois anos, para estu-
dantes do quinto e sexto anos.

Representantes dos vários seg-
mentos ligados à educação desta-
caram seis pontos considerados 
essenciais para a melhoria do ensino 
fundamental no país: a priorização 
de recursos; a profi ssionalização da 
gestão da educação, com garantia de 
recursos; o aumento da carga horá-
ria de aula dos alunos; reformulação 
profunda nos cursos de formação de 
professores, com a criação da “re-
sidência” pedagógica na formação 
para o magistério; a responsabiliza-
ção docente por meio da avaliação 
dos alunos; e um pla no de carreira 
docente atrativo aos jovens.

Sintomaticamente apelidado de 
“funil da perversão” pelo senador 
Cristovam Buarque, um quadro com 
dados de 2005 sobre a educação cau-
sou especial indignação durante os 

debates promovidos pelo Senado. Os 
números comprovam a tese de que o 
preceito constitucional que assegura 
ensino de qualidade para todos está 
longe de ser alcançado.

O “funil” mostra que, no ensino 
público, dos cerca de 4,3 milhões 
de crianças que ingressaram na pri-
meira série do ensino fundamental, 
apenas 35,8% chegam a concluir o 
ensino médio. Na rede privada, o 
índice quase dobra (63,74%). O grá-
fi co demonstra que a evasão escolar 
no ensino público vai se registrando 
de forma impiedosa, série a série, ao 
longo do ensino fundamental, o que 
não ocorre nas escolas particulares, 
onde a queda é residual.

A partir da conclusão do ensino 
fundamental, a boca do “funil” se 
tor na ainda mais apertada. Cerca de 

1,5 milhão de jovens terminaram o 
ensino médio na rede pública. Mas 
apenas 195 mil conseguiram um 
diploma na universidade pública. 
Detalhe: 75% dos recursos da edu-
cação vão para as universidades. 
Para Cristovam, isso não signifi ca 
que se deve cortar verbas do ensino 
superior, mas que se deve aumentar 
os investimentos no fundamental.

Na avaliação dos especialistas, a 
universalização do acesso ao ensino 
já foi alcançada. Resta o passo se-
guinte: acrescentar qualidade.

– A batalha pelo atendimento 
quantitativo foi vencida. Chegou a 
hora de cuidar de sua qualifi cação 
– sintetiza Roberto Geraldo de Paiva 
Dornas, presidente da Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino (Confenen).

Onze medidas 
para melhorar 
a educação 
fundamental

“Funil” no ensino público provoca indignação 

Alunos de escola estadual em Cuiabá: relatório sobre ensino fundamental apresenta 
idéias como a padronização das escolas e a avaliação de professores

1835 – Criada uma 
escola normal em 
Niterói, a primeira do 
Brasil

1870 – Fundada 
em São Paulo, 
por missionários 
presbiterianos, a 
Escola América, 
precursora do Colégio 
Mackenzie. Adotando 
classes mistas, com 
meninos e meninas, a 
escola foi visitada pelo 
imperador dom Pedro 
II, que, apesar disso, 
não pôde reconhecê-
la, dado que o 
catolicismo era religião 
ofi cial do país

1881 – Missionários 
metodistas fundam no 
interior de São Paulo o 
Colégio Piracicabano, 
primeira de várias 
escolas metodistas, 
que ajudaram a 
disseminar o chamado 
“jardim de infância”

1891 – A Constituição 
estabelece o ensino 
leigo nas escolas 
públicas

1901 – Reforma 
Epitácio Pessoa regula 
o ensino secundário 
e a fi scalização dos 
estabelecimentos de 
ensino

1925 – Reforma, 
promovida pelo 
governo de Artur 
Bernardes, introduz a 
cadeira de Instrução 
Moral e Cívica

1931 – Criado o 
Conselho Nacional de 
Educação

1932 – Lançado 
o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação 
Nova, em defesa 
do ensino público 
gratuito, laico e 
obrigatório

1934 – Constituição 
sob Getúlio Vargas 
dispõe que a educação 
é direito de todos e 
deve ser ministrada 
pela família e pelos 
poderes públicos
– Criada a Universidade 
de São Paulo (USP), 
com o lema "Pela 
ciência vencerás". 
Foi a resposta dos 
paulistas à derrota 
sofrida na Revolução 
Constitucionalista
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Fonte: MEC/Inep
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1937 – A nova 
Constituição 
enfatiza o ensino 
pré-vocacional e 
profi ssional. Retira do 
texto que “a educação 
é direito de todos”
– Criada a União 
Nacional dos 
Estudantes (UNE)

1942 – Reforma 
Capanema, do 
governo Vargas, 
institui um primeiro 
ciclo de quatro anos 
de duração (ginasial) 
e um segundo ciclo de 
três anos (clássico ou 
científi co)

1945 – Criado o 
Instituto Rio Branco, 
destinado a formar 
pessoal para a carreira 
diplomática

1946 – A nova 
Constituição torna 
obrigatório o ensino 
primário e diz que “a 
educação é direito 
de todos”. E prevê 
a primeira Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), que 
seria aprovada em 
1961 pelo Congresso 
e fi xou diretrizes e 
bases para o ensino 
de primeiro e segundo 
graus

1948 – Criada a 
Sociedade Brasileira 
para o Progresso da 
Ciência (SBPC)

1950 – O educador 
Anísio Teixeira 
inaugura em Salvador 
o Centro Popular 
de Educação, com 
escola-classe e 
escola-parque, 
projeto de educação 
profi ssionalizante e 
em tempo integral

1953 – Antigo 
Ministério da 
Educação e Saúde 
é desmembrado e 
nasce o Ministério da 
Educação e Cultura

1959 – Leonel Brizola, 
governador do Rio 
Grande do Sul, lança 
o programa Nenhuma 
Criança Sem Escola, 
de educação pública 
e gratuita, para 
alunos entre sete e 
14 anos. Os prédios 
fi cam conhecidos 
como “escolas de 
madeira”, devido ao 
material utilizado, e 
“brizoletas”

Nos debates do ciclo sobre 
a educação brasileira e o 
Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) na Comissão 
de Educação (CE), especialistas e 
representantes de instituições do 
se tor chamaram a atenção para a 
for mação e atualização dos profes-
sores do ensino médio. O presiden-
te da Associação Brasileira de Tec-
nologia Educacional (ABT), João 
Ro berto Moreira Alves, sugeriu a 
criação de um programa de pós-
graduação média para os 
pro fessores em serviço. 
Ele argumentou que, na 
mai oria dos casos, o pro-
fi ssional extingue sua re-
lação com o estudo após 
a formatura.

Entre algumas ações en-
vol vendo diretamente os 
alunos, foram propostas 

pelo presidente da Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino (Confenen), Roberto Ge-
raldo de Paiva Dornas, a inclusão 
obrigatória de leitura e redação 
em linguagem padrão em todas as 
séries da educação básica como 
con teúdo curricular obrigatório e 
a criação do quarto ano do ensino 
médio, destinado exclusivamente 
à formação profi ssionalizante ou 
à preparação para ingresso no en-
sino superior. Ele sugeriu ainda 

que o valor da Bolsa-Escola – ou 
outro nome que o benefício receber 
– cresça para cada série seguinte à 
que o aluno seja aprovado e que 
seu pagamento seja condicionado à 
comprovação de efetiva freqüência 
à escola.

Em documento apresentado à 
co missão, Mozart Neves Ramos, 
membro da Câmara de Educação 
Bá sica do Conselho Nacional de 
Edu cação, defendeu um esforço 
na cional para reduzir as dispari-

dades salariais existentes entre os 
professores das diversas regiões 
do país.

Na avaliação de Mozart, corrigir 
as distorções e promover o mérito e 
o desempenho docente deverão ser 
um dos propósitos mais relevantes 
do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação (Fundeb).

Mozart destacou ainda que o 
Bra sil é um dos países que menos 

pagam a seus professores. 
Ele citou estudo da Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco) segundo 
o qual, no Brasil, o salário 
médio de um professor em 
início de carreira é um dos 
mais baixos entre os 38 paí-
ses pesquisados.

Desafio é atrair, formar e 
incentivar bons professores

Turma de ensino médio de escola em São Paulo, em aula de matemática: especialistas propõem a 
criação de um quarto ano, com formação profi ssionalizante, para os alunos que assim optarem

Um dos problemas mais 
graves enfrentados pelo 
ensino médio é a ca rência 
de professores, so bretudo 
nas áreas de fí sica, quími-
ca, biologia e ma temática, 
apontam espe cialistas. Co-
mo solução emergencial, 
a Comissão de Educação 
pro põe a revisão da legislação pa-
ra permitir a contratação de pro-
fes sores que sejam formados em 
quaisquer cursos de graduação e 
que tenham habilidade específi ca 
para ensinar, mesmo sem contar 
com os cursos de formação de 
pro fessores no currículo.

Outras sugestões da CE para 
me lhorar a qualidade do ensino 
médio: 
 implantação de uma quarta 
série no ensino médio (optativa) 
com formação profi ssionalizan-
te;
 implementação de um pro-
grama similar ao de residência 
médica para professores, no 
qual os alunos que estejam no 
último ano do curso de forma-
ção e/ou no primeiro ano de 
formado se sub metam a estágio 
remunerado e supervisionado 
para aprimoramento das técni-
cas aprendidas;
 programas de educação conti-
nuada, a distância e presenciais, 
para atualização de professores;
 implantação de um sistema 
de avaliação de desempenho dos 
professores vinculado a premia-
ções, que podem ser de natureza 
salarial;
 gestão democrática da escola, 
com maior participação da co-
mu nidade e adoção de formas 
par ticipativas de escolha de diri-
gentes, preservada a competência 
técnica;
 descredenciamento de insti-
tuições e fechamento de cursos 
de licenciatura com avaliação 
negativa.

Ciências 
exatas têm 
poucos 
profissionais

As ações dirigidas à for-
mação de professores são o 
foco do Plano de De   sen vol-
vi mento da Edu ca ção para 
o en sino médio, se  gundo 
o re latório setorial da área, 
da senadora Mari sa Serra-
no (PSDB-MS). Um dos 
exem  plos seria o Programa 

de Bolsa Institucional de Iniciação 
à Docência (Pibid), que pretende 
distribuir, em 2008, 20 mil bolsas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Ní vel Superior (Capes) a 
es tudantes de licenciatura e pedago-
gia das universidades públicas, para 
apoiar a formação de professores 
da educação básica e antecipar o in-
gres so dos graduandos no ambiente 
escolar.

A iniciativa será voltada para as 
áreas de física, química, biologia e 
matemática, que têm maior carência 
desses profi sionais. As universidades 
e secretarias devem apresentar à Ca-
pes projetos que reforcem e ampliem 
os conteúdos desenvolvidos em sala 
de aula. A intenção é ter aulas inova-
doras e que orientem a superação de 
problemas identifi cados no processo 
de ensino e aprendizagem.

Outro destaque é o Programa Na-
cional Biblioteca da Escola para o 
Ensino Médio, que deve disponibili-
zar a mais de 7,7 milhões de alunos, 
de 17 mil escolas, das redes públicas 
do ensino médio o acesso a obras 
li terárias em suas escolas. Para sele-
cionar os livros, foi fi rmada parceria 
com a Sociedade Brasileira para o 
Pro gresso da Ciência (SBPC).

A instituição do piso salarial na 
educação básica em R$ 850 para 
jornada de 40 horas semanais é 
outra iniciativa do PDE. No entanto, 
a relatora avalia que, para o ensino 
médio, esse valor – que tem a pre-
visão de ser integralizado apenas 
em 2010 – terá efeito limitado, pois 
a maioria dos profi ssionais da área 
tem nível superior e recebe salários 
relativamente mais elevados.

Rede pública 
espera 
ampliar as 
bibliotecas
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Remuneração anual de professores no início e no 
topo da carreira do magistério no ensino médio (US$)

Fonte: documento “Escassez de professores do ensino médio: soluções emergen-
ciais e estruturais”, de Antonio Ibañez Ruiz, Mozart Neves Ramos e Murílio Hingel

País 
Remuneração

 inicial/ano
Remuneração no 

topo/ano

Alemanha 35.546 49.445

Coréia do Sul 23.613 62.135

Estados Unidos 25.405  44.394

Espanha  29.058 43.100

Finlândia 21.047 31.325

França 21.918 41.537

Inglaterra 19.999 33.540

Portugal  18.751 50.061

Argentina 15.789 26.759

Chile 14.644 19.597

Malásia 13.575 29.822

Brasil 12.598  18.556
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Embora preveja algumas  
ações já em vigor e reapre-
sente programas antigos 

para o ensino superior, o Plano 
de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) – lançado em abril de 2007 
pelo presidente da República – con-
tém medidas promissoras, concluiu 
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), 
responsável pelo relatório sobre en-
sino superior nos quesitos ensino 
e extensão. Já no que se refere aos 
temas da pesquisa e formação na 
educação superior, o relator Mar-
co Maciel (DEM-PE) avaliou que 
o PDE, “incipiente e incompleto 
em face de demandas históricas 
e atuais da sociedade brasileira”, 
contempla parcialmente as idéias 
apresentadas no ciclo de audi-
ências públicas promovidas pela 
Comissão de Educação (CE).

O nível superior de ensino não é 
o foco principal do PDE e a maioria 
de suas propostas são voltadas para 
as demandas da educação básica. 
No entanto, os debates na CE per-
mitiram que a comissão apontasse 
idéias capazes de suscitar propos-
tas e ações do Poder Executivo.
 O PDE foi lançado de forma 

unilateral. A falta de discussão 
com a sociedade não é a maneira 

mais adequada de tratar a educa-
ção. “O exemplo sobre a gestão 
democrática do ensino precisa vir 
de cima”, afi rma Valadares em seu 
relatório. 
 A formação e desenvolvimen-

to de competências em pesquisa 
exigem políticas públicas voltadas 
para a migração interna de cien-
tistas – transferência de pesquisa-
dores dos grandes centros para as 
universidades periféricas.
 Para superar a carência de 

mestres e doutores, a distribuição 
de bolsas deve ser feita uniforme-
mente no país, aproveitando inclu-
sive professores aposentados com 
potencial de continuar atuando em 
docência e pesquisa.
 Com o objetivo de ampliar 

o papel das instituições públicas 
de ensino superior na formação 
de professores qualifi cados para 
o ensino fundamental e médio, 
uma das sugestões é a concessão 
de bolsas para estudantes de li-
cenciatura.
 O PDE é omisso em relação a 

instituições e cursos de licenciatura 
com avaliação negativa do Minis-
tério da Educação. Nesses casos, 
a comissão propõe o descreden-
ciamento.

 Como forma de otimizar os 
recursos, os senadores propõem 
uma diversificação das institui-
ções públicas de ensino superior, 
permitindo-se a coexistência de 
instituições profi ssionalizantes e 
de formação geral; uma reestrutu-
ração da graduação, substituindo 
os departamentos por ciclos de 
fundamentação e profissionali-
zação; uma revisão urgente dos 
currículos. No caso da pesquisa, 
a comissão propõe parceria entre 
universidades de uma mesma re-
gião e parceria entre poder público 
e iniciativa privada, para utilização 
compartilhada de equipamentos e 
instalações.
 Aprimoramento do programa 

Universidade para Todos (Pro Uni), 
com flexibilização do critério 
universal de renda; prioridade à 
formação de professores para edu-
cação básica; estabelecimento de 
indicadores de ingresso e perma-
nência; instituição de mecanismo 
para impedir desperdício de vagas, 
entre outras medidas. 

Os dois relatores concordaram 
ainda em sugerir tramitação prefe-
rencial no Congresso para as mais 
de 80 propostas parlamentares 
referentes ao ensino superior.

Olhar crítico sobre a 
universidade brasileira

O Plano de Desenvolvimento 
da Educação, de modo geral, 
“indica aspectos relevantes 
para se obter uma educação 
de qualidade”, avalia Antônio 
Carlos Valadares em seu 
relatório. O mesmo ocorre 
em relação às estratégias para 
pesquisa e formação, sendo 
que o conjunto do ensino 
superior depende de um salto 
na qualidade da educação 
básica, completa Marco Maciel.
O PDE estabelece para o ensino 
superior:
 O Programa Nacional de 
Pós-Doutorado – para formar 
doutores em áreas estratégicas 
de pesquisa relacionadas à 
política industrial, tecnológica 
e de comércio exterior – será 
desenvolvido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), 
pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq) e pela 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep). O objetivo é 
evitar a “evasão de cérebros” 
e, ao longo de cinco anos, 
distribuir 1.500 bolsas no valor 
inicial de R$ 3.300.
 O sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) é 
integrado por instituições 
públicas federais de educação 
superior, que, em parceria 
com estados e municípios, 
desenvolvem ensino superior 
a distância. Professores de 
educação básica podem se 
capacitar por meio da UAB. O 
sistema também deve formar 
novos docentes e garantir 
formação continuada a quase 2 
milhões de professores. A UAB 
é gerida pela Capes.
 O Prodocência (Programa 
de Consolidação das 
Licenciaturas) é voltado para 
licenciatura e fi nancia projetos 
de novas metodologias de 
ensino, acompanhamento e 
avaliação de cursos.
 O Programa de Bolsa 
Institucional de Iniciação 
à Docência (Pibid) deve 
distribuir, em 2008, 20 
mil bolsas da Capes a 
estudantes de licenciatura das 
universidades públicas.
 O Fundo de Financiamento 
ao Estudante de Ensino 
Superior (Fies) é oferecido por 
1.370 instituições de ensino 
superior e benefi cia quase 400 
mil estudantes. As atuais regras 
permitem fi nanciar até 100% 
da mensalidade, tanto dos 
cursos de graduação quanto de 
mestrado e doutorado.
 O Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) deve ampliar 
o acesso e a permanência na 
educação superior, por meio 
do melhor aproveitamento da 
estrutura física e de recursos 
humanos das universidades 
federais. Os investimentos para 
o Reuni até 2011, considerando 
a hipótese de participação de 
todas as universidades federais, 
chegam a R$ 2 bilhões.

Uma questão polêmica, a avalia-
ção dos professores, foi abordada 
por Antônio Carlos Valadares. “Da-
das as resistências culturais e sistê-
micas, estimou-se que a avaliação 
docente não deveria ser realizada 
diretamente com os docentes, mas 
pelo desempenho dos alunos.”

O problema da qualidade do 
ensino superior nacional e de sua 
conexão com os outros níveis de 
ensino esteve no centro dos debates 
da CE. Segundo Manassés Claudino 
Fonteles, reitor da Universidade 
Mackenzie, que participou das 
discussões como representante do 
Conselho de Reitores das Universi-
dades Brasileiras (Crub), o país tem 
160 universidades de nível razoável, 
mas apenas 60 realizam pesquisa 
de qualidade.

Incluindo as universidades brasi-
leiras em rankings internacionais, 
somente três estão entre as 500 me-
lhores do mundo, duas de São Paulo 
e uma do Rio de Janeiro, conforme 

Fonteles. Além dessas, o país con-
taria com dez ou 12 universidades 
de ponta em termos de formação, 
mas sem maior distinção no que se 
refere a publicações científi cas.

O quadro, apontam os especialis-
tas, é complexo e irregular, marcado 
por grandes disparidades regionais, 
e o sistema não incentiva o deslo-
camento de professores e pesquisa-
dores para regiões deles carentes. 
Para Fonteles, é preciso promover 
a migração interna de especialistas, 
para descentralizar e interiorizar a 
oferta de educação superior. 

A formação de professores para 
o ensino fundamental e médio foi 
vinculada, nos debates, à crise das 
licenciaturas. Além de afugentar 
estudantes talentosos, o despres-
tígio da profi ssão originou índices 
elevados de evasão nos cursos de 
licenciatura. O défi cit estimado é 
de 250 mil professores no ensino 
médio, em especial em matemática, 
física, química e biologia.

Valadares e 
Marco Maciel 
elogiam 
programas

Avaliação de professores pode se 
dar pelo desempenho dos alunos

Aula na Universidade de Brasília:  relatores expressam preocupação com a qualidade do ensino superior no Brasil

1961 – Surgem os 
centros populares 
de cultura (CPCs), 
ligados à UNE, para 
levar teatro, cinema, 
artes plásticas e 
literatura ao povo

1964 – Governo 
João Goulart cria o 
Plano Nacional de 
Alfabetização (PNA). 
Orientado pela 
proposta pedagógica 
do educador Paulo 
Freire, a alfabetização 
deveria partir da 
análise crítica da 
realidade do aluno. 
– Com o golpe 
militar, o antropólogo 
Darcy Ribeiro e 
Anísio Teixeira são 
cassados; Paulo Freire 
é preso e exilado. 
UNE é colocada na 
ilegalidade

– Assinados 
convênios entre o 
MEC e a Agência 
Americana para o 
Desenvolvimento 
Internacional (Usaid, 
na sigla em inglês) 
para replanejar o 
ensino no Brasil e 
priorizar a formação 
de mão-de-obra

1966 – Escola 
de Comando e 
Estado-Maior do 
Exército criam o 
Projeto Rondon, 
que leva estudantes 
universitários ao 
interior do país para 
realização de trabalho 
voluntário em 
comunidades carentes

1967 – Constituição 
federal imposta 
pelo regime militar 
mantém artigo 
da Carta anterior 
segundo o qual “a 
educação é direito de 
todos”, assentando-
se sobre os “ideais 
de liberdade e 
de solidariedade 
humana”. O texto 
acrescenta o 
“princípio da unidade 

nacional”
– Instituído o 
Movimento Brasileiro 
de Alfabetização 
(Mobral) para 
erradicar o 
analfabetismo entre 
os jovens e os adultos 
em dez anos

Apenas 3 universidades  
brasileiras estão entre as 

500 melhores do mundo

O déficit nos cursos de 
licenciatura no país é de 

250 mil alunos

R$ 1.130 é o novo valor das 
bolsas de mestrado da Capes. 

Bolsas de doutorado, R$ 1620.
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Plano prevê 
acompanhamento 
de pessoas 
incapacitadas 
para o trabalho 

1971 – Anísio Teixeira 
é encontrado morto 
no fosso do elevador 
do prédio do fi lólogo 
Aurélio Buarque de 
Holanda. A família do 
educador suspeita de 
assassinato
– Promulgada a 
Lei 5.692, que 
regulamenta o ensino 
de 1º e 2º graus. 
Obrigatoriedade 
escolar passa de 
quatro para oito 
anos – o antigo 
primário é aglutinado 
com o ginasial – e 
suprime-se o exame 
de admissão. É 
criada a escola única 
profi ssionalizante
– Decreto 68.908, 
sobre o vestibular, 
fi xa as condições 
para o ingresso na 
universidade
 
1978 – MEC institui 
o ensino de Moral e 
Cívica, nos cursos de 
1º e 2º graus, e de 
Estudos de Problemas 
Brasileiros, nos cursos 
superiores

1982 – A educadora 
Esther de Figueiredo 
Ferraz assume o MEC. 
É a primeira mulher a 
assumir um cargo de 
ministro no Brasil

1983 – No governo 
de Leonel Brizola 
e sob orientação 
do antropólogo e 
educador Darcy 
Ribeiro, criam-se no 
estado do Rio de 
Janeiro os Centros 
Integrados de 
Educação Pública 
(Cieps), escolas de 
educação integral 
inspiradas nas idéias 
de Anísio Teixeira

1985 – Mobral é 
extinto. Cria-se o 
Projeto Educar, que se 
preocupa com a pós-
alfabetização

1988 – A 
"Constituição cidadã" 
lista a educação 
em primeiro lugar 
entre os direitos 
sociais a serem 
assegurados pelo 
Estado, e determina 
que a União invista 
pelo menos 18% e 
os estados, Distrito 
Federal e municípios 
25%, no mínimo, 
da receita total de 
impostos

Direito básico de todos os 
brasileiros, somente há 
poucos anos a educação 

tornou-se uma realidade para as 
pessoas com defi ciência. Apesar 
de a primeira unidade direcionada 
a este público datar de 1854, com a 
fundação do Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos, hoje conhecido 
como Instituto Benjamin Constant, 
no Rio de Janeiro, a massifi cação 
de escolas para crianças e jovens 
com defi ciências começou a partir 
de 1980. Em 1998, havia 337,3 mil 
alunos com necessidades educa-
cionais especiais matriculados. 
Em 2006, esse número saltou para 
700,6 mil, ou seja, uma diferença 
de 107,6%, conforme levanta-
mento do censo escolar feito pelo 
Ministério da Educação (MEC).

São muitos os conceitos de neces-
si dades educacionais especiais, 
mas no geral incluem-se na lista 
pessoas com defi ciências físicas, 
sen soriais, intelectuais, que apre-
sentem difi culdades de aprendiza-
gem ou até que tenham talentos 
es peciais, entre outras. Segundo o 
se nador Flávio Arns (PT-PR), rela-
tor setorial de Educação Especial 
do Ciclo de Audiências Públicas na 
Comissão de Educação, “cabe aos 
sistemas educacionais reconhecer 
as diferenças e dar a todos que 
apre sentam necessidades edu-
cacionais – incluindo crianças, 
jo vens e adultos – oportunidade 
e condições de acesso aos bens 
culturais e ao saber”.

E foi a educação que assegurou a 
primeira proteção constitucional a 
pessoas com defi ciência, por meio 
de emendas à Constituição de 
1967. A atual Carta Magna confere 
em seu artigo 208, inciso III, a ga-
rantia de “atendimento educacio-
nal especializado aos portadores 
de defi ciência, preferencialmente 
na rede regular de ensino”.

O Plano de Desenvolvimento 
da Educação, afi rma Flávio Arns, 
garante que, quando não for 
possível inserir o aluno na rede 
regular de ensino, em razão de 
suas necessidades específi cas, a 
ele será assegurado atendimento 
em classe e escolas especializadas. 
Contudo, a nova Política Nacional 
de Educação Especial na Perspec-
tiva da Educação Inclusiva, do 
MEC, determina que não poderão 
mais serem criadas escolas espe-
ciais e as que já existem devem 
ser transformadas em centros de 
atendimento.

– Essas medidas vão na contra-
mão do desafi o histórico vencido 
pe  la sociedade civil organizada, 
que supriu um dever do Estado e 
tornou o país referência mundial 
no atendimento da pessoa com de-
fi  ciência – disse Arns, pedindo ao 
MEC que reconsidere a decisão.

De maneira geral, avalia o re-
lator, “as políticas e os recursos 
previstos para a educação especial 
estão muito longe de universa-
lizar o direito fundamental à 
edu cação para as pessoas com 
de fi ciência”.

– O simples ato de incluí-las nas 
políticas emergentes não signifi ca 
que sejam prioridades – conclui.

Pessoas com deficiência: relator 
pede mais do que boas intenções 

Fernanda (E), com síndrome de Down, e sua colega na escola regular: número de alunos com defi ciência dobrou desde 1998

Apesar das mudanças signifi cati-
vas na inserção das pessoas com de-
fi ciência em unidades educacionais 
de todo o país, ainda há muito para 
avançar, apontam os especialistas. 
Pa ra dar fi m à exclusão dessas cri-
an ças e desses jovens das salas de 
aula, regulares ou especiais, uma sé-
rie de propostas foram apresentadas 
no relatório do senador Flávio Arns. 
Veja o que precisa ser feito:

 Elaboração de um plano efetivo 
de governo integrado ao projeto de 
Educação para Todos, com incenti-
vos para o acesso e a permanência 
na escola, com o objetivo de corrigir 
a dívida social e de universalizar 
a educação de pessoas com defi -
ciência. Muitos acabam deixando 
as escolas pelas difi culdades que 
encontram no sistema, como falta 
de currículo adequado às suas ne-
cessidades.

 Defi nição de aportes fi nanceiros 
para investimentos efetivos na 
adequação física (acessibilidade) 
de todas as instituições escolares de 
ensino, ou seja, melhora dos orça-
mentos para a educação especial. 

 Organização de um grupo de 
professores, técnicos e estudiosos 
da área para a elaboração de estudo 
sobre as defi ciências e respectivas 
necessidades, visando orientar a 
organização de ações educacionais 
que respondam de forma efetiva às 
necessidades desses educandos. 

 Realização de convênios com 
universidades para promoção de 
pesquisas sobre as necessidades 
específi cas das pessoas com defi -
ciência (como cadeiras mais con-
fortáveis) e suas implicações no 
processo de ensino e aprendizagem, 
com vistas à orientação de políticas 
e ações na capacitação e orientação 

de professores para atuar nos siste-
mas de ensino.

 Com base nos estudos e nas de-
fi nições sobre o assunto, preparar 
instrumento de coleta de dados 
com informações pessoais, sociais 
e sobre a defi ciência para o cadas-
tramento dessas pessoas no Brasil. 
Ressalta-se que cada pessoa cadas-
trada receberá um número, que será 
a referência de identifi cação para 
qualquer benefício ou necessidade 
em razão da defi ciência, bem como 
acompanhamento e controle de sua 
evolução escolar e social. 

 Campanhas sistemáticas sobre os 
direitos das pessoas com defi ciên-
cia e respectivos provimentos pelo 
poder público, como matrícula em 
todos os níveis de ensino, principal-
mente na educação infantil, apoios 
educacionais, programas especiali-
zados,  entre outros direitos. 

Arns cobra universalização da educação especial

Formação e capacitação de profes-
sores, implantação de salas com ma-
teriais e equipamentos adequados 
para o atendimento das necessidades 
educacionais dos alunos com defi ci-
ência, promoção da acessibilidade 
no ensino superior e acompanha-
mento dos que são atendidos pelo 
Benefício da Prestação Continuada 
(BPC) são as diretrizes 
do Plano de Desenvol-
vimento da Educação 
(PDE) para a educação 
especial.

O Programa de For-
mação Continuada de 
Professores na Educa-
ção Especial implanta 
a política para o atendimento edu-
cacional especializado e prepara as 
unidades escolares para o desenvol-
vimento de práticas inclusivas nas 
redes públicas de ensino.

A formação dos profi ssionais tem 
de ser realizada nas áreas de defi -
ciência mental, física, sensorial e 
altas habilidades/superdotação, no 
Sistema Braille, na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) e nas Tecnologias 
de Informação e Comunicação na 
Educação Especial.

Cerca de 33 mil professores deve-

rão ser capacitados por meio de mul-
tiplicadores de cem municípios.

O PDE prevê ainda a criação de  
salas adaptadas para a educação 
especial, com televisão, computa-
dores, DVDs e materiais didáticos 
específi cos. Já foram entregues 626 
unidades.

Outra meta é acompanhar os alu-
nos inseridos no BPC, 
que prioriza crianças 
e jovens de zero a 18 
anos. O BPC garante  
benefício mensal de 
um salário mínimo 
para pessoas com defi -
ciência, incapacitadas 
para o trabalho e para 

a vida independente. 
Pelo número de beneficiários, 

serão criadas ações de prevenção e 
promoção da saúde, serviços socio-
assistenciais e acessibilidade nas 
escolas. 

Por último, o Programa Incluir: 
Acessibilidade na Educação Su-
perior irá fomentar a implantação 
e consolidação de núcleos nas 
universidades federais, com ações 
que possam garantir o pleno acesso 
das pessoas com defi ciência a essas 
instituições.

Meta é formar mais professores
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População com defi ciência: 

24.600.256

População de 0 a 17 
anos com defi ciência: 

2.850.604

0 a 4 anos: 370.530

5 a 9 anos: 707.763

10 a 14 anos: 1.083.039

15 a 17 anos: 689.272

18 a 24 anos: 1.682.760

Impossível ignorar

Fonte: Censo Demográfi co/IBGE/2000

Matriculados com 
necessidades
especiais 

Fonte: Censo Escolar (MEC/INEP)

Entre 1998 e 2006, houve crescimento 
de 107,6% no total das matrículas 
de alunos com necessidades 
educacionais especiais.

especiais 

 700.624 337.326
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Uma série de medidas de 
fomento à educação a 
distância (EAD) es tão 

previstas no Plano de De sen vol-
vi mento da Educação (PDE), 
editado em 2007 no âmbito 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento do governo 
federal. Essas iniciativas são 
consideradas satisfatórias pelo 
senador Wellington Salgado 
(PMDB-MG) em seu relatório 
sobre o tema. Veja a seguir as 
propostas incluídas no PDE 
para o ensino a distância:

 formação e capacitação 
de professores por meio da 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). A meta é formar dois 
mi lhões de professores, em 
mil pólos de EAD, os quais 
deverão ser instalados num ritmo 
de 150 pólos por ano;

 implantação de laboratórios 
de informática: em todas as esco-
las de ensino médio em 2007; nas 
escolas urbanas e rurais de 5ª a 
8ª séries ao longo do biênio 2007-
2008; em todas as escolas públicas 
de ensino fundamental e médio, 
urbanas e rurais, de 2009 a 2010 
(em número de estabelecimentos, 
previa-se o atendimento de 130 mil 
escolas públicas de ensino básico 
até 2010);

 conexão das escolas públi-
cas de ensino médio com a rede 
mundial de computadores (in-
ternet), em todos os municípios 

brasileiros;

 implantação de conectividade 
nas escolas de ensino médio, urba-
nas e rurais, a partir do programa 
Governo Eletrônico Serviço de 
Aten dimento ao Cidadão (Gesac). 
A meta é implantar 20 mil pontos 
do Gesac para inclusão digital de 
es  colas públicas de ensino médio 
e outras entidades;

 produção de conteúdo digital 
mul timídia, visando à construção 
de portal do professor. O Ministério 
da Ciência e Tecnologia (MCT) é o 
responsável pela contratação desse 
conteúdo, alcançando cinco maté-
rias do ensino médio, com quinhen-
tas horas de programação;

 criação de certifi cação digital, 
a ser concedida a servidores e ges-
to res públicos estaduais e muni-
cipais, para tratamento eletrônico 
de informações dos sistemas de 
acom panhamento do Programa 
Bol  sa Família, do Censo Escolar 
(EducaCenso), de convênios e 
prestação de contas ao MEC;

  implantação da educação 
pro  fi ssional a distância no ensino 
mé  dio, por meio de programa 
a ser desenvolvido em parceria 
com escolas públicas estaduais, 
pre ferencialmente as situadas na 
pe riferia de regiões metropolitanas. 
Meta de atendimento: 100 mil alu-
nos por ano.

Plano prevê todas as 
escolas conectadas

O presidente da Associação 
Brasileira de Ensino a Distân-
cia (Abed), Fredric Michael 
Litto, fez duras críticas ao 
modelo educacional do país 
em audiência pública realizada 
na Comissão de Educação. Ele 
ressaltou que a educação bra-
sileira se caracteriza “por uma 
política de tutelagem e paterna-
lismo”. Esse modelo, segundo 
ele, torna inviável a expansão e 
o desenvolvimento da edu-
cação no Brasil, inclusive do 
ensino a distancia, por meio 
de tecnologias como internet e 
videoconferência.

Litto criticou ainda o Minis-
tério da Educação, afi rmando 
que os consultores do órgão 
“agem como rolos compresso-
res, esmagando a criativida-
de”. Para ele, o MEC continua 
avocando a si a competência 
e a prerrogativa de aprovar as 
ações das instituições de ensi-
no, chamando isso de autono-
mia supervisionada. 

– O legado colonial portu-
guês, que não deu importância 
à educação e à ciência, é a 
causa dos problemas da edu-
cação neste país. Temos que 
introduzir uma nova disciplina 
no ensino médio, dentro do 
pensamento sistêmico, que é 
para saber como estudar o fu-
turo, como analisar tendências. 
Se tivéssemos tido isso, não 
es taríamos enfrentando tantos 
pro blemas com infra-estrutura 
nos aeroportos, escolas etc. 
– assinalou.

O presidente da CE, senador 
Cristovam Buarque, afi rmou 
que, embora tenha lógica a 
argumentação sobre a he rança 
portuguesa, já faz bastante 
tempo que o país fi cou inde-
pendente.

– Não dá mais para jogar a 
culpa nos pobres dos portu-
gueses. Já deu tempo de nos 
livrarmos dessa herança – ava-
liou o parlamentar.

Como exemplo de sucesso no 
en sino a distância, os deba-
tedores citaram na Comissão 
de Educação casos como o do 
Te lecurso, da Rede Globo, que 
atende brasileiros residentes 
até no Japão. Na educação 
básica pública, foi destacada a 
iniciativa do MEC de fornecer 
computadores e internet às 
escolas.

A criação recente do progra-
ma Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) foi comemorada 
por apontar para a expansão da 
educação a distância. As ações 
da UAB serão coordenadas 
pela Fundação Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), que 
teve sua área de atuação am-
pliada pela Lei 11.502, de 2007. 
A norma modifi cou as compe-
tências e a estrutura organiza-
cional da Capes para incumbi-
la também da formação inicial 
e continuada de professores 
para a educação básica.

O relatório do senador Wellington 
Salgado sobre a educação a dis-
tância afi rma que o PDE responde 
satisfatoriamente às demandas da 
so ciedade. Mas lembra que seguem 
em tramitação no Senado algumas 
matérias integrantes do plano go-
vernamental.

Um exemplo é o projeto de lei 
da Câmara (PLC 78), de 2007, do 
Poder Executivo, que altera a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
para dispor sobre a formação e a 
capacitação dos profissionais de 
magistério. O projeto incentiva o 
ensino a distância, nos termos do 
parágrafo 2º do artigo 62: “A for-
mação continuada e a capacitação 
dos profissionais de magistério 
po derão utilizar, especialmente, 
re cursos e tecnologias de educação 
a distância”.

A propósito, a Lei 11.502, de 2007, 
que reestruturou a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), já tratara 
do assunto, estabelecendo no arti-
go 2º que, “na formação inicial de 
profi ssionais do magistério, dar-se-á 
preferência ao ensino presencial, 
conjugado com o uso de re cursos e 
tec nologias de educação a distância; 
(...) na formação continuada de pro-
fi s sionais do magistério, utilizar-se-
ão, especialmente, recursos e tecno-
logias de educação a distância”.

Já o projeto de lei (PLS 118/04) 
do senador Hé lio Costa (atualmente  
ministro das Comunicações), altera 
a Lei 9.394, de 1996, para assegurar 
a realização de aulas presenciais 
pe riódicas nos cursos de educação 
a distância. Trata-se, segundo o re-
la tório de Wellington Sal gado, de 

proposição mais abrangente, mas 
que confere à educação a distância 
tratamento oposto às pre o cupações 
das instituições de en sino superior 
privadas atuantes na área.

O relatório destaca que se perce-
be, seja nas propostas, seja nas mu-
danças na legislação já aprovadas, 
a importância que essa modalidade 
de ensino tende a assumir nas po-
líticas de governo e nas estratégias 
das instituições de ensino. No mais, 
destaca o texto, “há de se insistir 
na sensibilização do Ministério da 
Educação e dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios quanto à 
necessidade de fl exibilizar a regu-
lação da EAD, sem prejuízo dos 
controles afetos à qualidade dos 
diversos programas oferecidos pelo 
conjunto de instituições atuantes 
na área”.

“Não dá mais 
para jogar 
a culpa nos 
portugueses”

Projetos sobre o tema tramitam no Senado

Pólo de educação a distância da Universidade Aberta do Brasil na cidade de Bom 
Jesus, no Rio de Janeiro: governo pretende formar dois milhões de professores 

1990 – Governo 
Fernando Collor 
de Mello lança os 
Centros de Atenção 
Integral à Criança 
e aos Adolescentes 
(Caics), inspirados nos 
Cieps de Brizola
– Criado o Sistema 
de Avaliação da 
Educação Básica 
(Saeb), nas 4ª e 8ª 
séries do ensino 
fundamental e no 3º 
ano do ensino médio

1992 – As disciplinas 
de OSPB e EPB deixam 
de ser obrigatórias

1995 – Universidade 
de Brasília (UnB) 
cria o Programa de 
Avaliação Seriada 
(PAS), em substituição 
ao vestibular
– Governo Fernando 
Henrique cria o Exame 
Nacional de Cursos 
(ENC), de avaliação 
de alunos formados 
nos cursos superiores

– Governador 
Cristovam Buarque 
cria no Distrito Federal 
o Bolsa Escola, 
benefício mensal de 
um salário mínimo 
para famílias de baixa 
renda que comprovem 
a freqüência de 
crianças na escola

1996 – Sancionada 
nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação 
(LDB), que muda os 
nomes das etapas de 
ensino para básico – 
que inclui a educação 
infantil, fundamental 
e médio – e superior. 
Também exige 
formação superior 
para professores de 
todas as séries do 
ensino fundamental
– Criado o Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental 
e de Valorização do 
Magistério (Fundef), 
constituído por 
15% do Fundo de 
Participação dos 
Estados (FPE) e do 
Fundo de Participação 
dos Municípios 
(FPM), entre outros 
impostos. Recursos 
são distribuídos a 
estados e municípios 
proporcionalmente às 
matrículas escolares
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Tipo de curso Quantidade de Cursos 
(em 5 de março de 2008)

Total Presenciais A Distância

GRADUAÇÃO 27.764 27.285 479

SEQÜENCIAL* 1.498 1.472 26

Total geral 29.262 28.757 505

Tão longe, tão perto

Os resultados do Censo da Educação Superior de 2006 mostram um grande crescimento do ensino a distância. Houve aumento de 
571% no número de cursos e de 315% nas matrículas entre 2003 e 2006. Os alunos de ensino a distância representavam 2,6% dos 
estudantes em 2005, participação que passou a ser de 4,4% no ano seguinte. Veja os números atualizados.

*O curso seqüêncial também é de nível superior, porém 

mais rápido, com foco bem defi nido e sem caráter de 

graduação. O seqüencial pode ser feito antes, durante 

ou depois de um outro curso de graduação

A Distância

479

26

505

estudantes em 2005, participação que passou a ser de 4,4% no ano seguinte. Veja os números atualizados.

*O curso seqüêncial também é de nível superior, porém 

mais rápido, com foco bem defi nido e sem caráter de 

graduação. O seqüencial pode ser feito antes, durante 



8 Brasília, 10 a 16 de março de 2008Especial Jornal do Senado ensino profi ssionalizante

Lançado em abril de 2007, 
o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) prevê três 
ações no âmbito da educação 
profissional. A primeira é a 
criação de institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia 
(Ifets), que servirão de modelo 
para reorganizar as instituições 
federais de educação profis-
sional e tecnológica. Os Ifets 
atuarão na educação básica, 
profi ssional e superior, e devem 
ser constituídos a partir da inte-
gração dos centros federais de 
educação tecnológica (Cefets) e 
das escolas técnicas e agrotéc-
nicas federais.

Os objetivos dos Ifets são: 
ofer tar educação profi ssional e 
tecnológica em todos os níveis, 
sobretudo médio; orientar a ofer-
ta de cursos em sintonia com a 

economia local; e estimular o 
empreendedorismo e o coope-
rativismo.

Conforme o plano do goven-
ro, os Ifets devem constituir-se 
em centros de excelência no 
en sino de ciências; qualifi car-
se como centros de referência 
no apoio à oferta do ensino de 
ci ências nas escolas públicas; 
e oferecer programas especiais 
de formação de professores para 
a educação básica, sobretudo 
nas áreas de física, química, 
bi ologia e matemática.

O Ministério da Educação já 
lan çou chamada pública para 
criação de Ifets. Metade das 
va gas oferecidas será em cur-
sos técnicos de nível médio. 
Na educação superior, haverá 
des taque para cursos de licen-
ciatura em Física, Química, 

Matemática e Biologia. Também 
serão incentivadas as licencia-
turas para formação de profes-
sores de mecânica, eletricidade 
e informática. A implantação 
dos institutos pretende triplicar 
o número de alunos matricula-
dos na educação profi ssional e 
tecnológica.

A segunda ação prevê a cria-
ção de uma rede de educação 
profissional e tecnológica a 
distância, em escolas das redes 
públicas municipais e estaduais, 
com o objetivo de triplicar o 
número de alunos matricula-
dos. A terceira ação refere-se a 
mudanças, por meio de projeto 
de lei, da Lei de Diretrizes e 
Bases. O objetivo, entre outros, 
é integrar a educação profi ssio-
nal de nível médio e o ensino 
médio regular.

As propostas discutidas na 
Comissão de Educação 
para o ensino profi ssiona-

lizante visam assegurar o acesso 
ao mercado de trabalho e a profi s-
sionalização aos estudantes não 
vocacionados ou impedidos de 
cursar uma universidade. Uma 
das sugestões é o aproveitamento 
das escolas de ensino médio para 
abrigar cursos profi ssionalizantes. 
Medidas nessa direção elimina-
riam a espera de recursos para 
a construção de escolas técnicas 
e viabilizariam cursos de me-
nor custo. A comissão também 
sugeriu:

 atualização do aprendizado 
profi ssional: criar vínculo per-
manente dos ex-estudantes com 
as instituições de ensino, para 
garantir a requalifi cação perma-
nente do trabalhador;

 currículo efi caz: é preciso 
saber como realizar a tarefa de 
profi ssionalização e em quais 
áreas serão oferecidas vagas;

 implantação de um quarto ano 
no ensino médio: a medida tem a 
ver com o momento em que será 
iniciada a profi ssionalização;

 aperfeiçoar a legislação sobre 
o menor-aprendiz: as leis atu-
ais desestimulam as empresas 
a contratar menores. Há tantas 
imposições e restrições na lei que 
o trabalho dos menores torna-se 
indesejável;

 superar a crença de que só se 
resolve o problema de educação 
profi ssional por meio da escola 
tradicional;

 criação de unidades específi cas 
nas diversas esferas de gover-
no, a exemplo do que ocorre no 
Ministério da Educação: é isso 
que permitirá que políticas para 
o setor sejam desenvolvidas em 
face de suas especifi cidades e pe-
culiaridades, sem perder de vista 
a articulação com as áreas afi ns.

Ensino médio pode garantir 
acesso ao mercado de trabalho

Os cursos do Senai e os centros federais de educação tecnológica são bons exemplos de escolas profi ssionalizantes

Plano prevê centros de excelência em tecnologia 

O país enfrenta a carência de 
profi ssionais de nível médio pre-
parados para o mercado de traba-
lho. A senadora Marisa Serrano 
(PSDB-MS) lembrou, durante os 
debates na Comissão de Educação, 
o caso do seu estado, onde dezenas 
de usinas de álcool estão sendo 
construídas, mas falta mão-de-obra 
qualifi cada.

Para o professor Cláudio Moura 
e Castro, especialista em educação 
e ex-consultor da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), as 
escolas técnicas funcionam quando 
são voltadas para a atividade eco-
nômica principal do local em que 
se localizam. Ele deu o exemplo do 
curso de Operação e Manutenção 
de Petróleo e Gás no Centro Federal 
de Educação Tecnológica do Rio 
Grande do Norte. Lá, segundo ele, 
“só  pensam em gás e em petróleo, 
e é uma excelente escola”. 

Conhecer as áreas mais carentes 
de profi ssionais garante o sucesso 
da escola técnica, segundo o presi-
dente da Associação Nacional das 
Universidades Particulares (Anup), 
Abib Salim Cury. “Não é simples-
mente profi ssionalizar, é preciso 
saber em quê.” Na mesma linha, o 
professor Cláudio Moura e Castro 
indaga: “Profi ssionalizar em quê? 
Cadê a pesquisa de mercado que 
diz que a vocação oferecida vai 
encontrar o mercado?”

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai), do Sistema 
S, é uma das principais instituições, 
juntamente com as escolas técnicas 
federais, na formação de profi s-
sionais de nível médio. O diretor 
regional do Senai de São Paulo, 
Luiz Carlos de Souza, disse que a 
entidade se fundamenta em pes-
quisa para acompanhar o mercado 
de trabalho.

Falta mão-de-obra qualificada, 
sobram oportunidades de emprego

1997 – Morrem Darcy 
Ribeiro e Paulo Freire

1998 – Instituído 
o Exame Nacional 
do Ensino Médio 
(Enem), que avalia os 
alunos para acesso à 
universidade

2000 – Brasil 
participa do Programa 
Internacional de 
Avaliação de Alunos 
(Pisa), que mede 
o desempenho 
de estudantes 
em Literatura, 
Matemática e Ciências 

2001 – Governo 
Fernando Henrique 
cria o Programa 
Nacional de Renda 
Mínima, o Bolsa 
Escola, que dá a 
alunos da rede pública 
R$ 15 mensais 

2003 – Governo Lula 
cria o Programa Bolsa 
Família, que engloba 
o Bolsa Escola 

2004 – Criado o 
Exame Nacional de 
Desempenho de 
Estudantes (Enade), 
que avalia os cursos 
universitários, no 
âmbito do Sistema 
Nacional de Avaliação 
de Educação Superior 
(Sinaes). A prova, 
por amostragem, é 
obrigatória para os 
alunos selecionados

2005 – Realiza-se 
a primeira Prova 
Brasil, que avalia em 
conhecimentos de 
Língua Portuguesa e 
Matemática os alunos 
de 4ª a 8ª série e 
complementa o Saeb
– Senadores assinam  
pacto pela educação 
pública universal e de 
qualidade

2006 – Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento 
da Educação Básica 
e de Valorização 
dos Profi ssionais da 
Educação (Fundeb) 
substitui o Fundef e 
benefi cia a educação 
infantil, o ensino 
médio e a educação 
de jovens e adultos. 
O fundo recebe 
20% – e não mais 
15% –, de uma 
cesta de impostos 
e transferências 
constitucionais a 
estados e municípios
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Rede federal de educação profi ssional
Total de escolas técnicas 
179

Vagas
173 mil

Investimentos desde 2003 
R$ 75 milhões 
em infra-estrutura, 
equipamentos e mobiliário

Escolas em obras 
25 (fase I) e 50 (fase II do plano de 
expansão)

 

Investimentos
R$ 750 milhões

Custeio anual de cada escola 
R$ 3,3 milhões

Escolas até 2010 
354 (em todos os estados do país)

Vagas 
500 mil
* As escolas oferecem cursos de qualifi -
cação, de ensino técnico, superior e de 
pós-graduação. As áreas variam de acordo 
com a realidade regional de cada escola.

A rede conta com  12.664 professores. Destes:

4.379 possuem mestrado

1.130, doutorado

4.748, especialização

2.209, graduação

177, aperfeiçoamento

 21 têm pós-doutorado.
Fonte: MEC

12.664 professores. Destes:

mestrado

doutorado

especialização

graduação

aperfeiçoamento

pós-doutorado.
Fonte: MEC

34,5% 

8,9%
37,4% 

17,4% 

1,39%
0,16%
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À espera de deliberação 
pelo Plenário da Câmara 
dos Deputados desde o 

ano passado, projeto de lei do Se-
nado prevê a criação do chamado 
Imposto de Renda Ecológico, por 
meio de estímulos fiscais para 
projetos ambientais. O texto pre-
vê que pessoas físicas poderão 
deduzir até 80% do valor das 
doações e 60% dos patrocínios 
dirigidos a projetos ambientais 
previamente aprovados pelo po-
der público, até o limite de 6% 
do Imposto de Renda (IR) devido. 
No caso das empresas, os limites 
de dedução são 40% em doações 
e 30% em patrocínios, respeitado 
o limite de 4% do IR.

Já aprovado pelas comissões 
de Constituição e Justiça e de 
Cidadania e de Finanças e Tri-
butação, o projeto (PLS 251/02) 
do ex-senador Waldeck Ornellas 
(que na Câmara recebeu o núme-
ro 5.974/05) contempla também 
incentivos para doações ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente e 
abre a possibilidade de benefício 
para outros fundos públicos am-
bientais, desde que sejam habili-

tados pelo governo federal.
O texto pronto para votação é 

um substitutivo da Câmara e foi 
redigido com o apoio da Ação 
pelo IR Ecológico, composto 
por representantes de ONGs 
ambientais, empresas e voluntá-
rios comprometidos com o tema 
ambiental, como o World Wild 
Fund (WWF) e a Fundação SOS 
Mata Atlântica. Um desses apoia-
dores, o Instituto Socioambiental 
(ISA), destaca que a proposta não 
implica aumento de renúncia 
fiscal, adaptando-se plenamente 
à legislação tributária em vigor, 
inclusive em relação aos limites 
de deduções possíveis.

O projeto de Ornellas preocu-
pa-se ainda, segundo o ISA, em 
evitar fraudes à sistemática de 
incentivos fiscais criada, com a 
inserção de tipo penal específico 
na Lei de Crimes Ambientais. 
Para o instituto, a aprovação da 
proposta trará grandes benefícios 
aos fundos ambientais públicos, 
às organizações não-governa-
mentais que atuam na área e, 
acima de tudo, ao meio ambiente 
e à sociedade brasileira.

Proposta 
cria Imposto 
de Renda 
Ecológico

O compromisso assumido 
pela Ipiranga, ao lançar o car-
tão Carbono Zero, é manter 
um saldo sempre positivo na 
relação emissão x neutralização 
de gás carbônico. De imediato, 
a empresa realizou uma compra 
inicial de 5 mil toneladas de 
créditos de carbono, junto à 
empresa MaxAmbiental, com 
fiscalização da SGS Auditores.

Os clientes do cartão rece-
berão, em seu extrato mensal, 
informações detalhadas sobre 
o programa e dispõem, por 
contrato, de até 90 dias para for-
malizar qualquer queixa relativa 
aos investimentos realizados 
pela Ipiranga em iniciativas 
ambientais.

Na apuração da relação emis-
são x neutralização, o valor mo-
netário da compra será conver-

tido em volume de combustível 
consumido e, conseqüentemen-
te, gás carbônico gerado – sem-
pre com base em dados públicos 
divulgados pela Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP).

O valor da compra será di-
vidido pelo preço médio do 
combustível no Brasil, para 
obtenção do volume de com-
bustível efetivamente com-
prado. Dentro desse volume, 
será definido o percentual de 
participação de cada um dos 
combustíveis. 

Considerando as especifica-
ções de cada combustível, será 
calculado o volume total de 
emissões de gás carbônico. Os 
valores serão apurados mensal-
mente e indicarão a quantidade 
de gás carbônico a ser neutra-
lizada.

Ipiranga aposta na compra 
de créditos de carbono

Maior empresa nacional, a Pe-
trobras foi reconhecida este mês 
como a petroleira mais susten-
tável do mundo e considerada 
referência mundial em ética e sus-
tentabilidade. A pesquisa, da con-
sultoria espanhola Management 
& Excellence (M&E), considerou 
387 indicadores internacionais, 
entre eles queda em emissão de 
poluentes e em vazamentos de 
óleo, menor consumo de energia 
e sistema transparente de atendi-
mento a fornecedores.

Resultados como esse, levan-
tados por organizações indepen-
dentes e de reputação internacio-
nal, são um dos fatores apontados 
pelo gerente de Desempenho em 
Segurança, Meio Ambiente e 
Saúde da Petrobras, Luís César 
Stano, como os instrumentos de 
que o cidadão dispõe para averi-
guar se as empresas que se dizem 
comprometidas com a causa da 
preservação da natureza estão, de 
fato, fazendo a sua parte.

– Não existem ainda mecanis-

mos de controle legal sobre isso. 
Na verdade, quem suporta essas 
iniciativas todas é um conceito 
de ética, algo que as empresas 
fazem além das exigências legais. 
Tem que estar embasado em um 
comportamento ético, pois o dano 
à imagem da empresa caso isso 
se revele falso é muito grande. 
Empresas com nível de reputação 
alta no mercado não se arrisca-
riam tanto – analisa o gerente da 
Petrobras.

Stano cita, como exemplo, os 
chamados relatórios sociais am-
bientais, ou de sustentabilidade, 
divulgados anualmente pelas 
empresas adeptas do conceito de 
responsabilidade social. A ten-
dência atual, inclusive, é de que 
tais relatórios sejam verificados 
por uma terceira parte, uma espé-
cie de auditoria, como já ocorre 
com o da Petrobras.

– Outro mecanismo para avaliar 
o desempenho ambiental são as 
certificações por terceira parte. 
Nossas unidades, na maioria, 

são certificadas por empresas de 
reputação no mercado, que visi-
tam as instalações e dizem que 
estamos de acordo com sistemas 
de gestão ambiental, de saúde ou 
de segurança.

Investimento de R$ 100 
milhões em cinco anos
Criado em 2003, o programa 

Petrobras Ambiental é um bom 
exemplo da filosofia da empresa 
nesse campo. É feita uma se-
leção pública para patrocínios 
de projetos ambientais em todo 
o país. A ênfase tem sido dada 
a projetos voltados para o uso 
racional dos recursos hídricos, 
incluindo sua biodiversidade. 
São mundialmente famosos os 
projetos de proteção das baleias 
jubarte e franca e das tartarugas 
marinhas (o projeto Tamar). Nos 
últimos cinco anos, o programa 
investiu mais de R$ 100 milhões 
em projetos na região amazônica, 
na caatinga, no cerrado, na Mata 
Atlântica e no Pantanal.

Petrobras é referência em sustentabilidade

Criada há 38 anos, a Natura 
foi uma das primeiras empresas 
nacionais a abraçar a causa 
ambiental. Seu nome, inclusive, 
deriva da crença de seus funda-
dores de que os ingredientes da 
natureza contêm as melhores 
soluções para os consumidores. 
Em setembro passado, anunciou 
sua decisão de tornar-se uma 
empresa carbono neutra.

Um inventário de suas emissões 
apontou 270 mil toneladas de 
dióxido de carbono (C0²) equiva-
lentes emitidas pela empresa ao 

longo de 2006. A Natura avalia 
que pode reduzir em um terço os 
gases gerados em sua cadeia de 
negócios ao longo dos próximos 
cinco anos. A estratégia envolve 
desde a extração de matérias-pri-
mas à disposição final dos produ-
tos no meio ambiente. Somente 
aquilo que não for possível re-
duzir será compensado por meio 
de projetos de reflorestamento e 
de desenvolvimento de fontes de 
energia renovável.

– O compromisso com a sus-
tentabilidade é o que nos per-

mite assumir a responsabilidade 
de neutralizar todas as nossas 
emissões de gases do efeito es-
tufa – disse Alessandro Carlucci, 
diretor-presidente da Natura, por 
meio de sua assessoria.

Maior fabricante brasileira de 
cosméticos, com 5 mil empregados 
e 622 mil representantes autôno-
mos no país, a empresa  substituiu 
na formulação dos produtos, em 
2005, todos os insumos tradicio-
nais de origem mineral (como 
derivados de petróleo) e animal 
por matérias-primas vegetais.

Natura: reduzir emissões antes de compensar

Brasília, 10 a 16 de março de 2008

MEIO AMBIENTE Pesquisas de organizações independentes podem atestar comprometimento com a preservação

Cartão ecológico de abastecimento nos postos Ipiranga: 
investimento em programas de neutralização de carbono

Produtos da maior fabricante de cosméticos do país são formulados com matérias-primas vegetais

Projeto prevê dedução de percentual do valor de doações e de patrocínios a projetos ambientais
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O envio de mensagens 
eletrônicas não solicita-
das por meio da internet 

poderá ser proibido, segundo pro-
posta aprovada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania 
(CCJ). Estão enquadradas nas 
regras mensagens massificadas 
(spams) de natureza comercial ou 
com qualquer outra finalidade. O 
infrator será enquadrado em cri-
me de falsidade ideológica (pena 
de um a cinco anos de reclusão),  
se usar meios que impeçam ou 
dificultem sua identificação, além 
de recursos para inibir o bloqueio 
automático das mensagens ou o 
rastreamento delas.

O texto substitutivo, de Edu-
ardo Azeredo (PSDB-MG), foi 
elaborado a partir do exame de 
três projetos que tramitavam em 
conjunto na CCJ desde o ano pas-
sado. A votação foi antecedida de 
acordo com governistas para al-
terações no relatório inicialmente 
apresentado pelo relator.

Com as mudanças, inclusive 
com a participação do Ministério 
da Justiça, a proibição passou a 
abranger não apenas os spams 
mas todos os tipos de mensagens 
que não sejam autorizadas pelo 
destinatário.

O projeto ainda será exami-
nado na Comissão de Ciência e 

Tecnologia (CCT), em decisão 
terminativa.

– Não se resolverá o grave 
problema do spam apenas com 
esforço legal e jurídico, mas 
também não podemos cruzar os 
braços – disse Azeredo.

O envio das mensagens passa 
a ser permitido somente em duas 
situações: mediante expressa au-
torização do receptor ou quando 
tiver ocorrido contato anterior 
entre as partes que possa ter 
caracterizado a permissão. Um 
exemplo dessa última hipótese é 
a situação em que tenha havido 
troca de cartões de apresentação 
entre os envolvidos.

Envio de spams pode 
dar 5 anos de cadeia

Aprovada restituição 
do IR em até 90 dias

CICLOVIAS - A Comissão de Desenvolvimento 
Regional e Turismo (CDR) aprovou proposta do 
senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE) para 
incluir, no Estatuto das Cidades, exigência de planos 
de circulação urbana que contemplem espaços para 
ciclovias e estacionamento.

PROFISSÕES - Analista de sistemas deverá ter diploma 
de nível superior na área, em Ciência da Computação ou 
Processamento de Dados. Já para a função de técnico 
será necessário apenas diploma de ensino médio ou 
equivalente, conforme projeto aprovado pela Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática.

HERMANOS - 30 de novembro passará a ser 
comemorado a cada ano como o Dia da Celebração 
da Amizade Brasil-Argentina, segundo projeto de lei 
(PLS 55/05) de Marcelo Crivella (PRB-RJ) aprovado em 
decisão terminativa, na quinta-feira, pela Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE).

Relator, Azeredo (C) elaborou texto substitutivo, que ainda será analisado por outra comissão

Os portadores de doenças 
graves e os idosos a partir de 
60 anos poderão ter priorida-
de em processos judiciais e 
administrativos, a exemplo do 
benefício que a lei já concede 
aos idosos a partir dos 65 anos. 
O projeto (PLS 145/04), que 
modifica o Código de Processo 
Civil, foi apresentado por César 
Borges (PR-BA) e aprovado 
pela CCJ, mas ainda terá de ser 
votado no Plenário.

Em 2005, após aprovado pelo 
Senado, o projeto foi enviado 
à Câmara dos Deputados, 
mas, emendado, retornou no 
ano passado. O atual relator, 
Eduardo Suplicy (PT-SP), ela-
borou então o texto aprovado 
pela CCJ.

Segundo Suplicy, o subs-
titutivo faz uma síntese das 
“preocupações manifestadas 
tanto no projeto original de 
César Borges como durante a 

tramitação na Câmara”. Entre 
as medidas introduzidas por 
Suplicy, está a que prevê que 
os ministérios da Saúde e do 
Trabalho elaborem, a cada seis 
meses, listas com as doenças 
graves que dão direito à prio-
ridade em processos judiciais 
e administrativos.

O juiz ou o servidor público 
responsável que descumprir a 
norma poderá sofrer sanções 
legais.

Prioridade legal para idosos e doentes

Vinte por cento dos empregos e cargos públicos 
deverão ser reservados para as pessoas com 
deficiência, de acordo com projeto (PLS 
382/03) aprovado pela Comissão de Assuntos 
Sociais (CAS). Esses candidatos também 
terão assegurada gratuidade de inscrição 
em concursos públicos. Apresentada pelo 
ex-senador Rodolpho Tourinho, a proposta 
determina que os candidatos aprovados no 
concurso, dentro do número de vagas previstas 
no edital para candidatos sem deficiência e com 
deficiência, serão nomeados alternadamente. 
O mesmo dispositivo se aplica aos aprovados 
em número excedente ao de vagas oferecidas 
no concurso, que podem ser nomeados 
posteriormente.

Vagas em concurso: cota 
de 20% para deficientes

As tintas para pintura de imóveis e de uso 
infantil ou escolar, além de vernizes e materiais 
similares indicados para o mesmo tipo de 
aplicação, não poderão conter chumbo em 
concentração igual ou superior a 0,06%, 
em peso. De acordo com o projeto (PLC 
1/07) aprovado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), é proibida a fabricação, 
comercialização, distribuição e importação 
desses produtos com chumbo acima do limite 
determinado. A proposta agora vai a Plenário, 
acompanhada de pedido para exame urgente 
formulado pelo relator e acolhido pela comissão. 
Na Câmara, o projeto foi apresentado pelo ex-
deputado José Roberto Arruda, atual governador 
do Distrito Federal.

Acolhido limite de chumbo 
na fabricação de tintas

A Receita Federal poderá ter 
o prazo máximo de 90 dias 
para restituir o valor recolhido 
a mais do Imposto de Renda 
Pessoa Física (IRPF). O projeto 
é de Alvaro Dias 
(PSDB-PR) e foi 
aprovado pela Co-
missão de Assun-
tos Econômicos 
(CAE) em decisão 
terminativa.

A proposta se-
ria enviada direta-
mente à Câmara dos Deputados, 
mas o líder do governo no Sena-
do, Romero Jucá (PMDB-RR), 
já anunciou que vai requerer o 
exame da matéria pelo Plenário 
da Casa.

De acordo com o projeto, o 

prazo de 90 dias seria contado a 
partir do último dia útil previsto 
para a entrega da declaração 
– em geral, a data final para 
apresentar a declaração é mar-

cada para o fim de 
abril de cada ano. 
Para estabelecer o 
prazo de 90 dias, 
a proposta prevê a 
alteração dos arti-
gos 13 e 16 da Lei 
9.250 de 1995.

Segundo Alvaro 
Dias, a demora caracteriza “prá-
tica escancarada de empréstimo 
compulsório”. Ele lembrou que, 
por isso, há casos de contri-
buintes que tem IR a pagar em 
um ano, mas possui créditos de 
restituição do ano anterior.

Projeto inclui a música 
regional na Lei Rouanet

A música regional poderá – ao 
lado da erudita e da instrumen-
tal – receber os benefícios fiscais 
da Lei Rouanet, de incentivo 
à cultura, prevê projeto (PLS 
604/07) do senador Sérgio Zam-
biasi  (PTB-RS) 
aprovado, em de-
cisão terminativa, 
pela Comissão de 
Educação, Cultura 
e Esporte (CE).

“Expressões ge-
nuínas” da musi-
calidade brasileira 
têm encontrado dificuldades 
para entrar no circuito de gra-
vações e de grandes espetáculos 
do país, alega Zambiasi. Na 
música regional a ser estimulada 
pelo incentivo, o senador inclui 
ritmos como coco, maxixe, 

música caipira, samba-de-roda, 
cantoria, catira e a música nati-
vista gaúcha.

O relator, Inácio Arruda 
(PCdoB-CE), concordou com 
a proposta e afirma a necessi-

dade de preser-
var  a  “grande 
diversidade cul-
tural brasileira”. 
Marcelo Crivella 
(PRB-RJ), por sua 
vez, observou que 
aproximadamente 
70% dos quase 

R$ 1 bilhão anuais destinados à 
cultura por meio dos incentivos 
da Lei Rouanet ficam nas duas 
maiores cidades do país, Rio de 
Janeiro e São Paulo, e defendeu 
maior descentralização desses 
recursos.

Parte da taxa de embarque 
internacional deverá ser 
aplicada em ações de 
fomento ao turismo, por 
meio do Fundo Geral de 
Turismo (Fungetur). O 
projeto (PLS 433/03) de 
César Borges (PR-BA) foi 
aprovado pela Comissão de 
Desenvolvimento Regional 
e Turismo (CDR) e segue 
ao exame da Comissão 
de Assuntos Econômicos 
(CAE).
Rosalba Ciarlini (DEM-RN) 
foi a autora do substitutivo 
votado. Lúcia Vânia (PSDB-
GO) aplaudiu a iniciativa, 
destacando a importância de 
esses recursos, repassados 
integralmente ao Tesouro, 
passarem a ser parcialmente 
usados para fomentar a 
indústria do turismo no país.

Parte da taxa de 
embarque pode 
fomentar turismo

Proposta de Osmar Dias 
(PDT-PR), a criação de um 
Fundo de Aval para Proteção 
ao Crédito Rural – que seria 
usado para garantir o risco dos 
empréstimos bancários feitos 
pelos produtores e, assim, 
eliminar a atual dificuldade 
na obtenção de crédito – foi 
aprovada pela Comissão de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA).
Pelo projeto (PLS 303/07), 
no momento de fazer o 
empréstimo o agricultor 
poderá também contratar 
o aval do fundo. Com isso, 
os bancos não precisariam 
exigir outras garantias para a 
concessão do financiamento. 
A principal fonte de receita 
do fundo seria a própria 
contribuição paga pelos 
contratantes do aval.

Fundo de Aval 
facilitaria crédito 
para o produtor
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Liderança do 
governo pedirá 
a votação do 
projeto também 
pelo Plenário

Atualmente, 
70% das verbas 
dos incentivos 
vão para Rio 
e São Paulo
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Brasília, 10 a 16 de março de 2008 debates

O presidente do Instituto 
Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (In-

cra), Rolf Hackbart, considerou 
a grilagem de terras a principal 
causa do desmatamento nos 36 
municípios apontados pelo gover-
no como responsáveis por metade 
do desmatamento na Amazônia 
Legal. A declaração foi feita na 
semana passada em audiência pú-
blica da Comissão Mista Especial 
de Mudanças Climáticas.

Hackbart lembrou que uma 
das medidas anunciadas pelo 
governo federal em resposta aos 
altos índices de desmatamento na 
região é o recadastramento dos 

imóveis rurais nos 36 municípios 
– que somam, de acordo com ele, 
quase 80 milhões de hectares. A 
expectativa é que, como a maioria 
dessas terras seria ocupada por 
grileiros, eles simplesmente não 
apareçam para se cadastrar. A 
grilagem consiste na posse ilegal 
de terras, muitas vezes com uso 
de documentos falsos.

Por outro lado, o presidente do 
Incra reconheceu que “produtores 
rurais, grandes e médios, estão 
aparecendo para se cadastrar, 
pois estão pensando no mercado 
e querem a regularização”.

Hackbart defendeu ainda a Re-
solução 3.545, do Banco Central, 

baixada no final de fevereiro, 
que exige comprovação de re-
gularidade ambiental para que 
bancos liberem empréstimos aos 
produtores rurais, o que será feito 
por meio do  banco de dados do 
Incra.

O presidente do Incra também 
anunciou o lançamento de linha 
de crédito ambiental para os 
assentados da reforma agrária. 
De acordo com Hackbart, cerca 
de 99% das terras obtidas pelo 
Incra para uso em assentamentos 
estão degradadas ambientalmen-
te. O crédito teria o objetivo de 
“estimular o assentado a não dar 
continuidade à degradação”.

O diretor do Departamento 
de Articulação de Ações da 
Amazônia do Ministério do 
Meio Ambiente, André Rodol-
fo de Lima, declarou que o 
Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social 
(BNDES) vai criar um fundo 
para incentivar a proteção e 
a conservação da Amazônia 
e também um programa para 
fortalecer a gestão ambiental 
nos estados. Ele fez o anúncio 

durante a reunião da Comissão 
de Mudanças Climáticas.

André Lima disse que os re-
cursos do fundo serão captados 
no exterior para apoiar ações 
do plano de prevenção contra 
o desmatamento.

Quanto ao programa de fi-
nanciamento para o fortaleci-
mento da gestão ambiental nos 
estados, o diretor informou que 
está em discussão, no Tesouro 
Nacional, a possibilidade de 

desvincular esses financia-
mentos dos limites de crédito 
estaduais.

Ao destacar as iniciativas 
que o governo vem adotando 
para conter o desmatamento 
na Floresta Amazônica, Lima 
afirmou que o Instituto Brasi-
leiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis 
moverá até 150 ações civis 
públicas contra os maiores 
desmatadores da região.

Hackbart: grilagem  
é inimiga da floresta

Reunião da Comissão de Mudanças Climáticas discutiu combate à degradação ambiental na Amazônia

BNDES lançará fundo para combater desmatamento

O Brasil não dispõe de legislação 
que assegure o controle sobre as 
terras que estão sendo compradas 
ou arrendadas por estrangeiros, 
afirmou o coordenador-geral de 
Defesa Institucional do Departa-
mento de Polícia Federal, Fernan-
do Queiroz Oliveira. Ele participou 
de audiência pública sobre o tema 
promovida pelas comissões de 
Agricultura e Reforma Agrária 
(CRA) e de Meio Ambiente, Defe-
sa do Consumidor e Fiscalização 
e Controle (CMA).

O presidente do Instituto Na-

cional de Colonização e Reforma 
Agrária (Incra), Rolf Hackbart, re-
conheceu a existência de lacunas 
na lei, dificultando a atuação do 
órgão. Destacou ainda o aumento 
do interesse de estrangeiros por 
terras no país, movidos por novas 
oportunidades de negócios, como 
a produção de biocombustíveis. 
De acordo com Hackbart, há 5,5 
milhões de hectares sob controle 
de estrangeiros – sendo 3,1 mi-
lhões na Amazônia – registrados 
no Incra, mas não há como deter-
minar o número total.

Como forma de reduzir os pro-
blemas, o consultor da Advocacia 
Geral da União (AGU) Ronaldo 
Jorge Araújo Júnior informou 
que poderão ser ampliadas as 
restrições legais para compra de 
terras por empresas brasileiras 
com controle estrangeiro, como 
resultado de estudo que está sen-
do coordenado pela AGU.

Também foi discutida na audi-
ência sugestão de se estabelece-
rem mudanças na largura da faixa 
de fronteira dos estados brasileiros 
limítrofes com outros países.

Falta controle sobre terras de estrangeiros

Para OMS, Brasil é referência 
no controle do uso do tabaco

O secretário-executivo da 
Conferência das Partes da Con-
venção-Quadro para Controle do 
Uso do Tabaco, da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), Haik 
Nikogosian, considera que o 
Brasil possui uma das políticas 
mais avançadas do mundo no 
que se refere ao controle do uso 
do tabaco, bem como a legisla-
ção mais abrangente da área. 
As observações foram feitas na 
Subcomissão Permanente de 
Promoção, Acompanhamento 
e Defesa da Saúde.

A Convenção-Quadro para 

Controle do Uso do Tabaco foi 
adotada em 2003 e entrou em 
vigor em 2005, destacou Niko-
gosian, e já foi assinada por 
152 países, o maior número de 
adesões de toda a história das 
Nações Unidas. O Brasil, afir-
mou o secretário, serve como 
referência para a comunidade 
internacional.

Os efeitos nocivos do cigarro 
aparecem após 15 ou 20 anos de 
consumo, de modo que as pes-
soas que fumam há mais de uma 
década são as que hoje oneram 
o sistema público de saúde.

Haik Nikogosian (E), ao lado do presidente da Subcomissão de 
Defesa da Saúde, Papaléo Paes: preço dificulta acesso ao fumo

Aumento de preço pode 
desestimular vício do cigarro

O secretário-executivo Haik 
Nikogosian defendeu a adoção 
pelos governos de políticas de 
elevação do preço do cigarro a 
percentuais acima da inflação 
para que a população não te-
nha acesso fácil ao produto. 
Ele sugeriu também aumento 
dos impostos para produtos 
derivados do tabaco. 

– A meta final é diminuir o 
acesso da população ao cigarro, 
fazer com que o preço aumente 
mais do que a renda da popu-
lação – disse ele a Augusto Bo-
telho (PT-RR), vice-presidente 

da subcomissão.
Segundo Papaléo Paes, as au-

toridades brasileiras sempre vi-
ram a indústria de tabaco como 
grande fonte de arrecadação de 
impostos, desconsiderando os 
prejuízos econômicos acarreta-
dos pelas doenças geradas pelo 
tabagismo. 

Flávio Arns (PT-PR) lem-
brou que produtores de tabaco 
mostraram que as indústrias 
tabagistas costumam oferecer  
benefícios, que são obstáculos 
à substituição de culturas nes-
sas áreas.

Cristovam defende papel  
das fundações universitárias

As fundações são importantes 
para resolver a falta de autono-
mia das universidades, mas o 
uso indevido de recursos deve 
ser criticado, disse Cristovam 
Buarque (PDT-DF) em reunião da 
Comissão de Educação, Cultura e 
Esporte (CE), que preside.

A aplicação de recursos da 
Fundação de Empreendimentos 
Científicos e Tecnológicos (Fi-
natec), ligada à Universidade de 
Brasília (UnB), para a decoração 
do apartamento funcional do 
reitor Timothy Mulholland é 
imoral, afirmou o senador.

O vice-presidente da Associa-
ção Nacional das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes), José Ivanildo do 
Rego, citou ações positivas das 
fundações, como os contratos 
de pesquisa sobre prospecção 
de petróleo em águas profundas 
financiada pela Petrobras. Os re-
cursos, disse, ajudam hospitais 
universitários, base da saúde 
pública em muitos estados.

Para o Ministério Público, 
porém, professores com dedica-
ção exclusiva na direção dessas 
fundações é ilegal.

MÍNIMO – O salário mínimo e seu 
impacto na sociedade e na renda 
dos aposentados será tema de 
audiência pública na Comissão 
de Assuntos Sociais (CAS). 
A iniciativa é de Paulo Paim 
(PT-RS), que sugeriu convidar 
para o debate autoridades 
dos ministérios do Trabalho e 
Emprego e da Previdência Social, 
das centrais sindicais e das 
confederações de trabalhadores.

DESPESAS PÚBLICAS – Os atuais 
modelos de controle interno e 
externo das despesas públicas, 
assim como as formas de 
aperfeiçoá-los, serão tema de 
um ciclo de debates na Comissão 
de Meio Ambiente, Defesa do 
Consumidor e Fiscalização e 
Controle. Entre os convidados, 
figuram integrantes do Executivo, 
do Legislativo, de tribunais de 
contas e do Ministério Público.

RECURSOS MINERAIS - A 
Comissão de Serviços de Infra-
Estrutura (CI) vai criar uma 
subcomissão para aprofundar os 
debates sobre projeto que define 
novos percentuais da distribuição 
da Compensação Financeira 
sobre a Exploração de Recursos 
Minerais (Cfem). Projeto (PLC 
64/05) em discussão no colegiado 
reduz a Cfem sobre minerais para 
construção civil, de 2% para 0,6%.

TV A CABO - Wellington Salgado 
(PMDB-MG), presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, 
indicou Antonio Carlos Júnior 
(DEM-BA), Cícero Lucena (PSDB-
PB), Augusto Botelho (PT-RR), 
Renato Casagrande (PSB-ES), 
Sérgio Zambiasi (PTB-RS) e Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA) para o grupo 
de trabalho que vai propor uma 
nova legislação para a TV por 
assinatura.

TERRENOS DE MARINHA - Por 
sugestão dos senadores Flexa 
Ribeiro (PSDB-PA) e Ideli Salvatti 
(PT-SC), a proposta de emenda 
à Constituição (PEC 53/07) que 
extingue os chamados terrenos 
de marinha – faixas de terra 
pertencentes à União na costa 
brasileira e nas margens de rios 
e lagoas – será tema de debate 
na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania.
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Heráclito Fortes (DEM-PI) 
informou que o embai-
xador da Espanha no 

Brasil, Ricardo Peidró, compa-
recerá à Comissão de Relações 
Exteriores (CRE) nesta semana. 
O diplomata deverá explicar aos 
senadores a posição do governo 
espanhol em relação ao episódio 
ocorrido na quarta-feira passada, 
em que cerca de 30 brasileiros 
foram detidos ao desembarcar 

no aeroporto de Madri.
Heráclito criticou da tribuna, 

na sexta-feira, o que chamou de 
“pouca ação” do consulado bra-
sileiro em Madri em relação ao 
caso dos brasileiros barrados. 

Afirmou ainda que as auto-
ridades brasileiras precisam 
tomar cuidado com relação à 
documentação de quem viaja 
para o exterior. O exame mais 
rigoroso da documentação dos 

que deixam o país pode evitar 
esse tipo de incidente, na opi-
nião do parlamentar. Ele disse 
ter conversado sobre esse tema 
com o vice-chanceler, Samuel 
Pinheiro Guimarães, substituto 
do ministro das Relações Exte-
riores, Celso Amorim, que está 
na República Dominicana.

Heráclito declarou ainda que 
a Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA) deve investigar a 

morte de estudantes mexicanos 
no Equador durante ação militar 
contra as Forças Armadas Revo-
lucionárias da Colômbia (Farc), 
no dia 1º de março. Ele concluiu 
que os estudantes estavam no 
Equador para fazer pesquisa 
sobre a organização e isso pode 
indicar a existência de uma 
base dessas forças guerrilheiras 
naquele país.

Heráclito convida embaixador 
espanhol a explicar detenções

Paulo Paim (PT-RS) se disse 
“chocado e revoltado” com as 
notícias sobre o tratamento 
dado a brasileiros retidos em 
aeroporto da Espanha. Ao re-
latar os maus-tratos revelados 
por brasileiros que regressaram 
daquele país, o senador pediu 
uma mobilização do Congresso 
Nacional e mais firmeza do go-
verno brasileiro.

– É inaceitável! O Itamaraty 
tem que ser um pouco mais 
duro. Nossa diplomacia tem que 
ser um pouco mais afirmativa. 
Também o Parlamento tem que 

se posicionar. Eu sei que a Comis-
são de Relações Exteriores está 
se movimentando, nós também 
vamos fazer uma audiência pú-
blica na Comissão de Direitos 
Humanos. Mas é preciso que o 
Senado tome uma posição. Já 
que representamos a Federação, 
precisamos nos impor e não 
aceitar, não deixar essa questão 
apenas nas mãos dos diplomatas 
– afirmou ele.

O senador se mostrou favorá-
vel à diplomacia, ao diálogo e ao 
entendimento, mas lembrou que, 
numa boa negociação, é preciso 

“ser muito firme e defender com 
muita convicção o que se enten-
de que é o correto”.

– Temos que começar a con-
versar um pouco sobre como o 
brasileiro é recebido em outros 
países e como nós recebemos a 
todos, com flores, com carinho, 
com muita atenção – enfatizou 
Paulo Paim.

Mozarildo Cavalcanti (PTB-
RR) também se disse indignado 
com a situação.

– Diálogo não pode ter aquele 
significado de omissão – obser-
vou o senador de Roraima.

Paim protesta contra postura de autoridades espanholas

Paulo Paim se disse “chocado 
e revoltado” com episódio 
em aeroporto espanhol
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Mais de dez brasileiros são 
impedidos de entrar na Espa-
nha todos os dias, segundo 
informações divulgadas pelo 
cônsul brasileiro em Madri, 
Gelson Fonseca. Só em feve-
reiro foram 450.  

A Espanha é um dos países 
europeus signatários do Acor-
do de Schengen, que permite 
que os cidadãos desses países 
transitem livremente dentro 
dos territórios uns dos outros. 
Mas, para os cidadãos de paí-
ses de fora do bloco, o tratado 

impõe exigências como a 
apresentação de passagem de 
ida e volta, comprovante de 
hospedagem e comprovação 
de que dispõem de dinheiro 
para a estadia na Europa. 

Entre os brasileiros barrados 
na semana passada estavam os 
mestrandos Pedro Luiz Lima 
e Patrícia Rangel, que fariam 
apenas uma escala na Espa-
nha rumo a Portugal, onde 
participariam de um congresso 
acadêmico. Os dois denun-
ciaram que foram impedidos 

de comer e telefonar durante 
várias horas. Eles voltaram ao 
Brasil na sexta-feira.

Depois do episódio em Ma-
dri, oito espanhóis foram 
impedidos de entrar no Brasil 
após desembarcarem no Ae-
roporto Internacional de Sal-
vador. O grupo foi barrado na 
noite de quinta-feira por não 
apresentar, segundo a Polícia 
Federal, documentação de 
permanência necessária nem 
dinheiro para a subsistência. 
Eles embarcaram de volta para 

a Espanha na mesma noite.
De acordo com o chefe da 

Delegacia de Imigração na 
Bahia, André Costa de Melo, 
o caso da deportação foi uma 
coincidência. 

– A Polícia Federal não 
recebeu nenhum pedido ou 
comando de nenhuma ins-
tância do governo federal no 
sentido de coibir a entrada 
de espanhóis. Não cabe à PF 
responder a uma atitude do 
governo espanhol – explicou 
o delegado da PF.

Mais de dez brasileiros são barrados por dia na Espanha

A aprovação de uma legislação 
destinada a resolver os problemas 
causados pelos resíduos sólidos 
urbanos foi defendida por Cícero 
Lucena (PSDB-PB). O senador 
sugere a universalização da coleta 
seletiva do lixo e o reaproveita-
mento de parte do lixo coletado 
para ser usado, posteriormente, 
na geração de energia elétrica. 

Para Cícero, o país enfrenta gra-
ves problemas no setor. Ele infor-
mou que, dos 5.564 municípios, 
pouco mais de mil fazem a coleta 
seletiva, que envolve a separação 
de vidro, plástico, papel e metal. 
O mais preocupante, segundo ele, 
é que apenas 30% do lixo oriundo 
do setor da saúde são coletados 
de forma adequada. 

Incorporar na sociedade rotinas 
diárias para reduzir a produção 
e geração de resíduos sólidos é, 
no entender do senador, outro 
ponto crucial para que tenhamos 
uma melhor qualidade de vida. 
Ele anunciou sua disposição de 
apresentar projeto de lei proibin-
do o engarrafamento de qualquer 
tipo de cerveja em embalagens de 
plástico do tipo PET. “Isso seria 
um desastre e iria poluir ainda 
mais o solo”, alertou.

Cícero Lucena recomendou 
ainda a leitura de um documento 
recentemente  publicado pela As-
sociação Brasileira de Empresas 
de Limpeza Pública e Resíduos 
Especiais (Abrelpe), no qual é 
feito um diagnóstico do problema 
do lixo em todo o país.

Cícero Lucena
defende política
nacional para o
lixo urbano

O tratamento dado às 458 famí-
lias que estão sendo retiradas da 
reserva indígena Raposa Serra do 
Sol, numa área da fronteira com 
a Venezuela e a Guiana, foi cri-
ticado por Mozarildo Cavalcanti 
(PTB-RR). Segundo o senador, as 
pessoas estão sendo removidas de 
maneira arbitrária, sem pagamen-
to de indenizações justas e sem 
assentamento adequado.

Ainda de acordo com o senador, 
a Polícia Federal montou uma 
“megaoperação”, atendendo a 
uma determinação da Fundação 
Nacional do Índio (Funai), para 
tirar as famílias que ainda estão 
no local. Mozarildo afirmou que 
a operação está sendo realizada 
sem autorização judicial. Ele 
disse que o ministro do Supremo 
Tribunal Federal Ayres Britto, 
responsável pelo julgamento da 
ação, prometeu examinar com 
celeridade a questão.

– Se o imperador [referindo-se 
ao presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva] quer retirar aquele pessoal 
de lá, que o faça decentemente, 
respeite as pessoas e faça dentro 
da lei – reclamou.

Mozarildo considerou que as 
condições em que se encontram 
as famílias expulsas são similares 
às impostas às pessoas pelo regi-
me nazista ou soviético.

Mozarildo critica
a retirada de 
458 famílias de
reserva indígena

A cobrança de con-
tribuição previdenciária 
dos cidadãos brasileiros 
que já estão aposentados 
representa, na opinião 
de Mão Santa (PMDB-
PI), um absurdo e uma 
injustiça.

– O Congresso se cur-
vou diante de uma medi-
da provisória indecente e 
imoral que tirou o dinhei-
ro dos aposentados. Eles 
já haviam pagado por seu 
benefício e agora estão 
pagando de novo. Assim, 
o governo está roubando dinheiro 
do bolso dos aposentados e nós, 
parlamentares, precisamos devol-
ver esse dinheiro – afirmou.

O senador também protestou 
contra a proibição da venda de 
bebidas alcoólicas nos estabele-
cimentos situados às margens 
das estradas federais. Na opinião 
de Mão Santa, a ocorrência de 

acidentes de trânsito pouco tem 
a ver com esse fato. “O que não 
se pode fazer é beber e depois 
dirigir veículos, mas essa é uma 
questão de educação”, disse.

Mão Santa relatou recente 
viagem que fez pelas estradas 
do Piauí, quando viu donos de 
hotéis e restaurantes falindo por-
que não podem vender bebidas 
alcoólicas.

Mão Santa protesta contra 
taxação de aposentados

Idosos já haviam pagado pelo benefício 
e estão pagando de novo, diz Mão Santa

Adelmir pede adequação dos 
estados ao Super Simples

Adelmir Santana (DEM-DF) 
pediu que os estados façam uma 
adequação de sua legislação à 
Lei Geral das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte. Essa 
lei criou o Simples Nacional, ou 
Super Simples, que conjuga oito 
impostos federais, um tributo 
estadual e um municipal. De 
acordo com o senador, empre-
sários de estados onde já havia 
incentivos fiscais para pequenas 
e microempresas acabaram sendo 
prejudicados pelo Simples Nacio-
nal, devido à falta de enquadra-
mento da legislação estadual à 
Lei Geral.

Entre os estados em que a 
carga tributária aumentou Adel-
mir Santana citou São Paulo, 
Maranhão, Rio Grande do Sul, 
Paraíba, Santa Catarina, Minas 
Gerais, Ceará e Roraima.

As observações do senador 
foram baseadas em pesquisa 

do Observatório das Micro e Pe-
quenas Empresas, do Sebrae de 
São Paulo. 

Em aparte, Cícero Lucena 
(PSDB-PB) afirmou que buscará 
junto ao governo da Paraíba 
uma solução para que os micro 
e pequenos empresários de seu 
estado não sejam prejudicados.

Adelmir: em alguns estados, 
pequenas e microempresas 
acabaram sendo prejudicadas
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Frases

Foto da Semana

“Talvez uma grande 
pizza seja servida numa 
bandeja vermelha”

Alvaro Dias, sobre a CPI dos 
Cartões, onde o governo tem 
ampla maioria.

“Todas as concessões 
possíveis foram 
feitas, mas a oposição 
inviabilizou uma solução 
ao apresentar pleitos 
novos, de última hora”

Roseana Sarney, sobre as 
dificuldades para a votação do 
Orçamento na semana passada.

“Uma reforma tributária 
sem redução da 
carga tributária, que 
maltrata e machuca os 
contribuintes brasileiros, 
é tapeação, é engodo, 
é farsa, é mais uma 
conversa fiada do 
governo federal”

Jarbas Vasconcelos, sobre a 
proposta de reforma tributária. 

“Sinto arrepios quando 
ouço falar em medidas 
provisórias. Mas não há 
necessidade de ameaças, 
porque até quarta-
feira, tenho certeza, vai 
prevalecer o bom senso 
e nós vamos ter esse 
Orçamento votado”

Garibaldi Alves, sobre o 
adiamento da votação do 
Orçamento para esta semana.

“Esta é uma Casa que 
tem mais de 180 anos, 
mas cuja presença 
feminina não chega 
a 30 anos”

Ideli Salvatti, que presidirá a 
Subcomissão Permanente dos 
Direitos das Mulheres.

“Não podemos deixar 
que uma das religiões 
professadas no Brasil 
domine o conjunto da 
sociedade brasileira”

Cristovam Buarque, criticando 
a Igreja Católica, contrária ao 
uso de embriões congelados em 
pesquisas com células-tronco.

“Verificou-se que se 
tratava de vasinhos de 
flores que se colocam 
em cima das mesas de 
secretárias para tornar o 
ambiente um pouco mais 
humano, menos árido. 
As bailarinas [arranjos de 
flores] não eram moças, 
não eram vedetes do 
teatro rebolado”

Marcelo Crivella, desmentindo 
notícia de que um servidor da 
Casa Civil teria usado o cartão 
corporativo para contratar 20 
bailarinas.

O julgamento do 
Supremo Tribunal 

Federal sobre a 
constitucionalidade da 
Lei de Biossegurança, 
que libera a pesquisa 

científica sobre 
as células-tronco 

embrionárias, 
mobilizou o Congresso 

na última quarta-
feira. Em Plenário, a 

maioria dos senadores 
reafirmou apoio à 
pesquisa, com fins 

terapêuticos. Ao 
lado, parlamentares 
distribuem flores e 

camisetas favoráveis 
à lei. O STF adiou a 

decisão, com o placar 
de 2 x 0 a favor da 

pesquisa

Sugestões, comentários e críticas podem ser enviados por carta (Praça dos 
Três Poderes, edifício Anexo I, Senado Federal, 20º andar, CEP 70165-920, 
Brasília-DF), e-mail (jornal@senado.gov.br) ou telefone (0800 61-2211).

Voz do Leitor

CORRUPÇÃO

“Periodicamente nós, bra-
sileiros, somos desagradados 
com notícias envolvendo atos 
de corrupção praticados por 
políticos, servidores públicos 
e até por pessoas incumbidas 
de preservar o cumprimen-
to das leis. São ações bem 
planejadas e variadas, como 
recebimento de propinas, ob-
tenção de vantagens pessoais 
e desvio de verbas públicas. 
Os efeitos da corrupção na 
política se refletem na vida 
de cada cidadão, pois o que 
é desviado do seu destino 
correto faz falta na ampliação 
dos serviços essenciais à vida 
humana. Almejamos medidas 
eficazes no combate às ações 
depredadoras dos recursos 
públicos pertencentes ao 
povo brasileiro.”
Izaias Miranda dos Santos, 
de Taguatinga (DF)

IPVA

“O governo deixa de gas-
tar com a manutenção de 
estradas e rodovias porque 
as privatizou. Então, por que 
não diminui o valor do IPVA? 
A cidade onde moro está toda 
esburacada. O que fazer? 
Tenho que pagar o IPVA. Se 
pudesse, eu não teria carro, 
andaria de ônibus ou metrô. 
Mas existe transporte decente 
no Brasil? Tenho um carro, e 
tenho que pagar o IPVA. Sabe 
Deus para onde vai o meu 
dinheiro!”
Franz Josef Hildinger, 
de Praia Grande (SP)

VENDA DE REMÉDIOS

“Sugiro que os senadores 
criem mecanismos que dimi-
nuam a venda de remédios 
abortivos pela internet, pois 
é muito fácil comprar.”
Rodolfo Leonardo Brasil, 
de Ribeira do Pombal (BA)

PETROBRAS

“Tendo a Petrobras recursos 

tecnológicos e financeiros 
para explorar as reservas 
brasileiras de óleo e gás, 
continuar realizando leilões 
de nossas jazidas petrolíferas 
é um atentado à soberania 
nacional e ao futuro deste 
país.”
Sérgio Rodrigo Coelho 
Torres, de  Petrópolis (RJ)

PRONAF

“Parabenizo o Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar, do 
governo federal. Esse pro-
grama vem trazendo um 
grande desenvolvimento 
para a Serra do Teixeira, no 
sertão da Paraíba, municí-
pio de Desterro. O pequeno 
agricultor vem melhorando 
as condições de vida, sem 
precisar sair do local onde 
mora. O que se constata é 
que esse programa melhora 
o comércio nas pequenas 
cidades.”
Rildo Alves de Oliveira, 
de Desterro (PB)

ESCOLAS DE SAMBA

“Enquanto nosso país – 
classificado como de Terceiro 
Mundo – carece de coisas 
básicas [desde alimentação 
até instituições fortes], nosso 
chefe do Poder Executivo 
resolveu doar R$ 12 milhões 
do meu, do seu, do nosso 
dinheiro (público) para as 
escolas de samba do Rio 
de Janeiro. Essa quantia, 
que não é nada desprezí-
vel, poderia resolver alguns 
pequenos problemas das 
áreas da saúde, educação e 
segurança. Além disso, os 
mais de 160 países do mun-
do sabem que o carnaval da 
cidade maravilhosa é coman-
dado pelos homens do jogo 
do bicho, tendo a prefeitura 
como testa-de-ferro. Todos 
os argumentos que levaram 
a justificar esta ‘doação’ não 
me convencerão.” 
Fábio Tavares, 
de Marechal Hermes (RJ)

Pergunte ao Senador
Paulo Roberto dos Santos, de São Gonçalo (RJ) 

“Com a emissão de documentos pela internet, como fica a si-
tuação dos idosos excluídos digitalmente? Com a tecnologia, 
os aposentados deverão morrer? Também não consegui fazer a 
prova do Detran para a renovação da carteira de habilitação.”

O senador Paulo Paim (PT-RS) responde:

Prezado Paulo Roberto, acredito que você 
pode ter enfrentado problemas ao acessar o 
computador, mas aconselho voltar ao órgão 
que emite a documentação para obter mais 
informações e assim tirar as dúvidas. O mesmo 
ocorre no caso do Detran. Sabemos que a legislação mudou 
e agora, para renovar o documento, é necessário freqüentar 
um curso e depois prestar o exame. Se você não conseguiu 
marcar a prova ou o curso pela internet, procure diretamente 
o Detran para obter informações sobre o curso – que tem a 
duração de três dias – e onde se inscrever e prestar o exame 
em sua cidade. Aqui no Senado, tenho lutado por propostas 
que possam melhorar a vida dos aposentados e pensionistas, 
por isso, desde já coloco o meu gabinete à sua disposição caso 
você não consiga resolver o problema. O nosso endereço aqui é 
paulopaim@senador.gov.br, o telefone (61) 3311-5227/5232  
e o fax  (61) 3311-5235.

Agora é lei

A instituição do Selo de Qualidade Nacional de Turismo com o 
objetivo de contribuir para o desenvolvimento da indústria do 
turismo no país está garantida pela Lei 11.637/07, que criou 
o programa de qualificação dos serviços turísticos. O selo vai 
classificar os padrões dos serviços de empresas ou entidades 
prestadoras de serviços turísticos: 1. hotéis, albergues, pousadas, 
hospedarias, motéis e outros meios de hospedagem de turismo 
(hotéis-residência e similares); 2. restaurantes de turismo; 3. 
acampamentos turísticos (campings); 4. agências de turismo; 5. 
transportadoras turísticas; 6. empresas que prestem serviços aos 
turistas e viajantes, ou a outras atividades turísticas; 7. outras 
entidades que tenham regularmente atividades reconhecidas pelo 
governo como de interesse para o turismo.
Os critérios da classificação serão definidos em lei complementar. 
Pela nova legislação, a adesão será facultativa e assegurará 
às empresas e prestadoras de serviços turísticos, entre outras, 
as prerrogativas de utilizarem o Selo de Qualidade Nacional 
de Turismo em suas peças publicitárias, de serem citadas nas 
publicações promocionais oficiais e nas listagens sistemáticas dos 
serviços turísticos realizados em suas áreas de atuação.
Também os turistas se beneficiarão com a medida, tendo em vista 
que, ao contratar serviços, poderão dar prioridade às empresas 
que tenham obtido o selo.
A regulamentação será elaborada a partir de estudos 
desenvolvidos junto às instituições de ensino parceiras do 
Ministério do Turismo e às associações de classe. Os critérios 
utilizados vão obedecer a normas e padrões classificatórios 
mundiais e também vão considerar os selos estaduais que já estão 
em vigor, como o Selo de Qualidade em Serviços, implantado no 
Ceará há quatro anos. A experiência foi pioneira no país e integra 
o Programa Sebrae de Turismo no estado.

Lei do Selo Turismo é aprovada
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A programação da Rádio e da TV Senado está sujeita a alterações em razão do trabalho dos senadores no Plenário e nas comissões

TV Senado

TV A CABO: NET, TVA e 
Video Cabo
TV POR ASSINATURA: Sky 
(canal 118), Directv (217) e 
Tecsat (17)
UHF: João Pessoa (canal 
40), Fortaleza (43), Brasília 
(canais 36 e 51), Salvador 
(53), Recife (55), Manaus 
(57) e São Paulo (64).

ANTENA PARABÓLICA
Sistema analógico:
Satélite - B1
Transponder - 11 A2 Polari-
zação: Horizontal 
Freqüência - 4.130 MHz 
Sistema digital:
Satélite - B1
Transponder - 1 Banda Esten-
dida, Polarização: Vertical

Freqüência - 3.644,4 MHz
Freqüência (Banda - L) - 
1.505,75 MHz
Antena - 3,6 m
PID - Vídeo: 1110 / Áudio: 
1211 / PCR: 1110
Receptor de Vídeo/Áudio 
Digital NTSC MPEG-2 DVB
Symbol Rate - 3,2143Ms/s
FEC - ¾

TERÇA A QUINTA-FEIRA

1h – Plenário 
(reapresentação) ou 
Comissões (reapresentação)/
Cidadania
5h30 - Alô Senado ou 
Leituras
6h - Cidadania Debate
7h - Direto do Cafezinho
7h30 - Cidadania Entrevista
8h - Direto do Cafezinho
8h15 - Senado Informa/
Aconteceu no Senado
8h30 - Direto do Cafezinho
8h45 - Senado Informa/
Aconteceu no Senado
9h – Direto do Cafezinho
9h30 – Comissões (ao vivo)
13h45 – Senado Agora (ao 
vivo)
14h – Plenário (ao vivo)
18h30 - Senado Agora
18h45 – Direto do Cafezinho/
Comissões (ao vivo)
19h – Cidadania Debate
20h - Direto do Cafezinho
20h30 -  Cidadania 
Entrevista
21h – Jornal do Senado
21h30 – Plenário 
(reapresentação)/Comissões

SEXTA-FEIRA

1h – Plenário 
(reapresentação) 
ou Comissões 
(reapresentação)/
Cidadania
5h30 - Parlamento Brasil
6h - Cidadania Debate
7h - Direto do Cafezinho
7h30 - Cidadania Entrevista
8h - Direto do Cafezinho
8h15 - Senado Informa/
Aconteceu no Senado
8h30 - Direto do Cafezinho
8h45 - Senado Informa/
Aconteceu no Senado
9h – Plenário (ao vivo)
13h45 – Senado Agora (ao 
vivo)
14h – Comissões (inéditas ou 
reapresentação)
18h45 – Direto do Cafezinho
19h – Cidadania Debate
20h - Direto do Cafezinho
20h30 -  Cidadania 
Entrevista
21h – Jornal do Senado 
Federal
21h30 – Plenário 
(reapresentação)/
Comissões (inéditas)

SEGUNDA-FEIRA

1h – Leituras
1h30 – Conversa de músico
2h - Especiais
3h – Inclusão/Diplomacia
4h – Cidadania Debate
5h – Cidadania Entrevista
5h30 – Parlamento Brasil
6h – Cidadania Debate
7h - Leituras
7h30 – Cidadania Entrevista
8h – Diplomacia/Inclusão
9h – Parlamento Brasil
9h30 – Alô Senado
10h – Especial/Comissões
12h – Cidadania Entrevista
12h30 – Direto do Cafezinho
13h – Cidadania Debate
13h45 – Senado Agora (ao 
vivo)
14h – Plenário (ao vivo)
18h30 - Senado Agora
18h45 – Direto do Cafezinho/
Comissões (ao vivo)
19h – Cidadania Debate
20h - Direto do Cafezinho
20h30 - Cidadania Entrevista
21h – Jornal do Senado
21h30 – Plenário 
(reapresentação)/Comissões

Como sintonizar FM

Freqüência de 91,7MHz, em 
Brasília e regiões vizinhas

ONDAS CURTAS

Freqüência de 5990 KHz, na faixa 
de 49 metros no Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste e norte de MG

INTERNET

No endereço www.senado.gov.
br/radio, por meio do Real Player 
ou Windows Media Player

ANTENA PARABÓLICA

Aponte a antena para o sa-
télite Brasilsat B1 e ajuste o 
receptor na freqüência 4.130 
MHz; polarização: horizontal; e 
transponder – 11 A2

Rádio Senado

 TODOS OS DIAS

6h - Matinas
7h55 - Cidadania Dia-a-dia
21h50 - Cidadania Dia-a-dia 

(reprise)

 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA

7h - Crônicas Musicais
7h10 - Música e Informação
8h - Senado Notícias
8h30 - Plenário em Destaque
19h - Voz do Brasil
19h30 - Jornal do Senado
20h - Música e Informação
21h - Crônicas Musicais (reprise)
21h10 - Música e Informação
22h - Senado Notícias
24h - Música e Informação

 DE SEGUNDA A
 QUINTA-FEIRA

14h - Plenário (ao vivo)

 DE TERÇA A SEXTA-FEIRA

9h - Senado Repórter
10h - Comissões (ao vivo)
13h40 - Senado Notícias

 SÁBADO E DOMINGO

7h - Música e Informação
9h30 - Música e Informação
21h - 180 Anos do Senado
22h - Música e Informação

 SEGUNDA-FEIRA

9h - Senado Resumo
10h - Senado Notícias (reprise)
11h - Senado Resumo (reprise)
12h - Conexão Senado
13h40 - Senado Notícias
23h - Brasil Regional (reprise)

 TERÇA-FEIRA

23h - Jazz & Tal (reprise)

 QUARTA-FEIRA

23h - Música do Brasil (reprise)

 QUINTA-FEIRA

23h - Escala Brasileira (reprise)

 SEXTA-FEIRA

9h - Plenário (ao vivo)
12h - Música e Informação
13h40 - Senado Notícias
14h - Música e Informação
18h - Senado Resumo
20h - Reportagem Especial
23h - Improviso Jazz (reprise)

 SÁBADO

8h - Encontros com a Música 
Brasileira

9h - Prosa e Verso
10h - Especial (reprise)
11h - Música Erudita
12h - Senado Resumo (reprise)
13h40 - Música e Informação
15h - Autores e Livros
16h - Música do Brasil
17h - Música e Informação
18h - Improviso Jazz
19h - Senado Resumo (reprise)
20h - Escala Brasileira

 DOMINGO

8h - Brasil Regional
9h - Autores e Livros (reprise)
11h - Música do Brasil
15h - Música Erudita (reprise)
16h - Prosa e Verso
17h - Reportagem Especial 

(reprise)
18h - Encontros com a Música 

Brasileira (reprise)
20h - Jazz & Tal

Como sintonizar

SÁBADO 

1h - Cidadania Debate 
2h - Leituras
2h30 - Diplomacia
3h30 - Cidadania Entrevista
4h - Alô Senado
4h15 - Ecosenado – Poluição 
do ar em São Paulo
4h30 - De coração 
– Exercícios físicos nas 
doenças cardíacas
5h - Conversa de Músico 
6h - Cidadania Debate
7h - Alô Senado (reprise)
7h15 - Ecosenado (reprise)
7h30 - Cidadania Entrevista
8h - De coração (reprise)
8h30 - TV Brasil 
Internacional Hecho a Mano 
9h30 - Leituras
10h - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? Orquestra 
Cega - Egito
11h - Parlamento Brasil 
11h30 - Diplomacia
12h30 - Cidadania 
Entrevista 
13h - Alô Senado
13h15 - Ecosenado (reprise)
13h30 - Cidadania Debate
14h30 - Conversa de Músico
15h30 - Mesa Brasileira 
Gaúchos e Colonos
16h30 - Especial – Cartas ao 
País dos sonhos
17h40 -Cidadania Entrevista
18h - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? (reprise)
19h - Cidadania Debate
19h45 - Alô Senado 
20h - Leituras
20h30 - Ecosenado (reprise)
21h - Parlamento Brasil 
21h30 - Especial (reprise)
22h40 - Diplomacia 
23h30 - De coração 
(reprise)
24h - Espaço Cultural 
– Ópera Poranduba

DOMINGO 

1h - Cidadania Debate
2h - Alô Senado 
2h15 - Ecosenado (reprise)
2h30 - Diplomacia - 
3h30 - Cidadania Entrevista 
- 
4h - Leituras
4h30 - De coração (reprise)
5h - Conversa de Músico
6h - Cidadania Debate
7h - TV Brasil Internacional  
(reprise)
7h30 - Cidadania Entrevista
8h - Leituras 
8h30 - De coração (reprise)
9h - Diplomacia
10h - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? (reprise)
11h - Alô Senado 
11h15 - Ecosenado (reprise)
11h30 - Especial
12h30 - Cidadania 
Entrevista
13h - Parlamento Brasil 
13h30 - Cidadania Debate
14h30 - Espaço Cultural 
(reprise)
16h - Mesa Brasileira 
(reprise)
17h - Diplomacia
18h - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? (reprise)
19h - Cidadania Debate
19h45 - Conversa de Músico
20h30 - Leituras
21h - Mesa Brasileira 
(reprise)
22h - Especial (reprise)
23h10 - Parlamento Brasil 
23h40 - De coração 
(reprise)
24h10 - Quem Tem Medo da 
Música Clássica? (reprise)
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Brasília, 10 a 16 de março de 2008

Mudança, transporte, 
transmigração, fuga. 
Muitas são as pala-

vras que defi nem um fato até 
hoje único na história da hu-
manidade: um país mudar a 
sede do governo para uma de 
suas colônias. Foi também a 
primeira vez que um monarca 
europeu pisou em uma de suas 
colônias.

Março de 2008 marca os 200 
anos da chegada do rei dom 
João VI e da corte portuguesa 
ao Rio de Janeiro, diante da 
ameaça de Portugal ser inva-
dido pela França de Napoleão 
Bonaparte. A mudança deu ao 

Rio de Janeiro a condição de 
capital do império português e 
abriu o caminho para o desen-
volvimento e a independência 
do Brasil.  

Esse é o tema da reportagem 
especial 1808: o ano em que o 
Brasil virou metrópole, que está 
sendo apresentada pela Rádio 
Senado. O segundo e último 
capítulo vai ao ar nesta sexta-
feira, às 18h, com reprises no 
sábado, às 10h, e no domingo, 
às 17h. Se você perdeu o pri-
meiro capítulo, poderá ouvi-lo 
na internet, na página da Rá-
dio Senado (www.senado.gov.
br/radio).

A associação é uma forma 
jurídica de legalizar a união de 
pessoas em torno de interesses 
comuns. O objetivo é criar condi-
ções melhores do que as que os 
indivíduos teriam isoladamente. 

No programa Fique por Den-
tro da Lei desta terça-feira, às 
8h30, a Rádio Senado explica 
aos ouvintes como criar uma 
associação e quais as vantagens 
de uma pessoa integrar esse tipo 
de organização.

A 6ª edição da Feira Brasileira 
de Ciência e Engenharia será de 11 
a 13 de março na Escola Politéc-
nica da USP, em São Paulo. Junto 
com a feira será realizada a 2ª edi-
ção da Mostra Juvenil de Ciência 
e Tecnologia do Mercosul.

Sobre os eventos, o Senado Ciên-
cia conversa nesta quarta-feira, às 
8h30, com Roseli Lopes, coordena-
dora da feira. A professora defende 
a instalação de projetos como esse 
em todas as cidades do país.

Quando o 
Brasil virou 
metrópole

No momento em que o Supre-
mo Tribunal Federal julga ação 
referente ao uso de células-tronco 
embrionárias em pesquisas, Ciên-
cia e Igreja expõem seus argumen-
tos e tentam convencer os juízes 
do STF e o público em geral. 

Do ponto de vista científi co, é 
preciso levar em conta que esses 
estudos buscam curar doenças 
que matam ou incapacitam mi-
lhões de pessoas, como o mal de 
Alzheimer e as cardiopatias. Já do 

ponto de vista religioso, o embrião 
humano representa uma vida. 

Quais os resultados práticos 
das pesquisas com células em-
brionárias, autorizadas em 2005 
pela Lei de Biossegurança? Que 
razões justifi cam a continuidade 
dessas análises e o que funda-
mentaria sua interrupção?

Essas opiniões são tema de en-
trevista do Conexão Senado, que 
a Rádio Senado transmite nesta 
segunda-feira, ao meio-dia.

Rádio debate pesquisa 
com células-tronco

Dom João VI foi o primeiro monarca europeu a instalar a sede 
do governo metropolitano em uma de suas colônias

Programa explica 
como e por que criar 
uma associação

Dois eventos 
difundem ciência
e tecnologia

programação
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O presidente do Senado, 
Garibaldi Alves, inaugu-
rou na quarta-feira três 

equipamentos de impressão na 
Secretaria Especial de Editoração 
e Publicações, afirmando que a 
instituição não merece ter uma 
imagem tão desfavorável peran-

te a opinião pública. Ao elogiar 
a modernização da gráfica, ele 
pediu que os servidores não se 
descuidem do que considera 
o patrimônio mais valioso do 
Legislativo: sua honra e digni-
dade.

Ele lembrou que, enquanto o 

Senado dispõe de uma gráfica 
cada vez mais ágil e eficiente, 
outros setores ainda necessitam 
crescer em eficiência, citando 
como exemplo a Comissão Mista 
de Orçamento.

– O problema não é só o Sena-
do se modernizar. Isso aqui já é 
um atestado da sua moderniza-
ção. O Senado precisa crescer e 
se modernizar com honra e com 
dignidade – enfatizou.

Sob os aplausos dos servidores 
da gráfica, Garibaldi recomen-
dou que a instituição trabalhe 
para que os servidores possam 
dela se orgulhar. Disse que 
o Senado não merece o que 
passou e o que vem passando 
em termos de desgaste em sua 
imagem. Também observou que, 
sendo uma instituição centená-
ria, deveria ser uma das mais 
respeitadas do Brasil.

institucional
SENADO
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Presidência

Garibaldi e Efraim Morais estavam entre os senadores 
que participaram do encontro com servidores da gráfica

O diretor da Secretaria de 
Fiscalização e Controle do Se-
nado, Aloysio Vieira, disse que 
a prestação de contas da verba 
indenizatória de cada senador 
só será divulgada na internet 
depois de análise de toda a 
documentação das despesas 
e, também, após serem efeti-
vamente pagas. Isso justifica o 
fato de nem todas as prestações 
de contas estarem ainda na pá-
gina do Senado na web.

– O senador nos encaminha 
online a lista das despesas, 
nós analisamos cada item e 
enviamos a lista para que o 
1º secretário da Casa, senador 
Efraim Morais [DEM-PB], auto-
rize o pagamento. Só no retorno 

dessa lista é que as despesas 
são efetivamente pagas e divul-
gadas na internet – esclareceu 
o diretor.

Aloysio Vieira atribuiu a ocor-
rência de informações inexatas 
ao fato de ainda não terem 
sido divulgadas as prestações 
de contas de vários senadores, 
apesar de eles já as terem en-
viado à secretaria.

– Às vezes, inadvertidamen-
te, ocorrem erros, por exemplo, 
nota fiscal que não compreende 
o serviço qualificado, data 
inexata, nota vencida etc. Mas 
a divulgação da despesa só é 
feita com a efetiva análise da 
documentação e depois de efe-
tivamente paga – esclareceu.

Garibaldi defende a 
imagem do Senado

Divulgação na internet das verbas 
indenizatórias só após análise

Acompanhado de dirigentes de clubes de futebol e do deputado 
Aldo Rebelo (PCdoB-SP), o ministro do Esporte, Orlando Silva 

(E), foi recebido pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves, a quem 
pediu apoio para mudanças na Lei Pelé (Lei 9.615/98), conjunto 
de normas que disciplina as relações dos atletas com os clubes em 
que são formados. O ministro e os dirigentes esportivos deixaram 
o Senado otimistas com o aval de Garibaldi para as mudanças.

– Nosso objetivo é proteger os clubes que formam atletas. Hoje 
os chamados clubes formadores são desprotegidos, o que faz com 
que os atletas saiam do Brasil muito cedo, e isso há de ser impe-
dido. Porque o Brasil tem o espetáculo do futebol cada vez mais 
empobrecido em função da saída muito cedo dos nosso craques 
- disse Orlando Silva.

Uma missão de dez parla-
mentares belgas visitará o Se-
nado no próximo dia 27 para 
conhecer os princípios gerais 
que regem o sistema federal 
brasileiro. Os membros do 
Parlamento Valão, interessa-
dos sobretudo na dinâmica do 
bicameralismo, serão recebi-
dos pelo presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), senador 
Marco Maciel (DEM-PE).

O encontro foi acertado em 
visita de cortesia do embaixa-
dor da Bélgica, Johan Balle-
geer, ao presidente Garibaldi 
Alves Filho.

Parlamentares 
belgas vão 
conhecer o Senado

O presidente Garibaldi Alves 
Filho recebeu o embaixador da 
Itália, Michele Valensise (E), 
com quem falou da importância 
da cooperação parlamentar na 
busca de soluções para os com-
plexos desafios enfrentados hoje 
pelo mundo. Valensise destacou 

a longa parceria ítalo-brasileira 
nas áreas política, econômica e 
cultural. Participaram da audi-
ência o senador Marconi Perillo 
(PSDB-GO) e o diretor da Secre-
taria de Assuntos Internacionais 
da Presidência, embaixador 
Pedro Brêttas (D).

Visita do embaixador italiano

Apoio para nova 
política contra a 
febre aftosa

Em audiência com o presi-
dente do Senado, o secretário 
de Defesa Agropecuária do 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Iná-
cio Kroetz, pediu apoio para a 
elaboração de uma política de 
prevenção e combate à febre 
aftosa em âmbito regional. 
Kroetz disse que as ações 
realizadas pelos estados de 
forma isolada não produzem 
resultados eficazes, além de 
representarem custos muitas 
vezes desnecessários. O secre-
tário também anunciou que, 
no dia 31 de julho, o ministé-
rio divulgará um balanço geral 
da situação do país.

Comissão tem 90 
dias para mudar o 
Regimento Interno
Os senadores aprovaram 
requerimento proposto pela 
Mesa que cria comissão 
temporária interna para 
apresentar um projeto de 
resolução de reforma do 
Regimento Interno do Senado, 
elaborado ainda na década de 
1970. O prazo dado é de 90 
dias. A comissão deverá ser 
composta por cinco senadores, 
ainda a ser definidos. A 
iniciativa foi elogiada em 
Plenário pelo senador Gerson 
Camata (PMDB-ES).

ILB e Interlegis 
abrem ano letivo 
nesta terça
O Instituto Legislativo Brasileiro 
(ILB) e a Universidade do 
Legislativo Brasileiro (Unilegis) 
abrem, nesta terça-feira, às 
10h30, o ano letivo de 2008.  
A cerimônia será no auditório 
do Interlegis e contará com a 
presença do presidente Garibaldi 
Alves Filho, reitor da Unilegis. 
O 1º secretário, Efraim Morais, 
dará a aula inaugural sob o 
tema “Eleição: a essência da 
democracia”. O professor Dirceu 
Teixeira Matos fará palestra 
sobre “A modernização e a 
gestão estratégica de contratos 
no Senado Federal”.

Garibaldi e Efraim abrem seminário do 
Interlegis em João Pessoa nesta semana

O Interlegis promove, na quinta 
e na sexta-feira, o seminário In-
terlegis João Pessoa, no auditório 
do Fórum Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba. O evento con-
ta com a parceria da Assembléia 
Legislativa e da Câmara Municipal 
de João Pessoa e terá a participa-
ção do presidente Garibaldi Alves 
Filho e do 1º secretário da Casa 
e diretor nacional do Interlegis, 
Efraim Morais.

O seminário é dirigido a par-
lamentares, servidores das casas 
legislativas, servidores públicos, 
professores e estudantes de nível 
superior. As inscrições podem ser 
feitas no site do Interlegis. Será o 
primeiro evento da segunda fase 
do Programa Interlegis, iniciado 
em 1997 e voltado à moderni-
zação e à integração virtual do 
Legislativo nos níveis federal, 
estadual e municipal.
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Na última segunda-feira, 3 de março, a Secretaria da Receita 
Federal colocou à disposição dos contribuintes o programa para 
fazer a Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (IR 2008). 

O prazo para entrega termina em 30 de abril e são esperados 
cerca de 24,5 milhões de declarações. Veja nesta edição o que 
muda no IR deste ano e como entregar sua declaração.

IR traz novidades para contribuintes

Forma de declarar – A receita res-
tringiu ainda mais as declarações 
em papel. Agora não pode usar 
formulário impresso quem:

 recebeu rendimentos tributá-
veis (que devem pagar IR) em 
valor superior a R$ 100 mil;

 recebeu rendimentos isentos 
(não-tributáveis ou descontados 
exclusivamente na fonte) em 
valor superior a R$ 100 mil;

 obteve ganho de capital (lu-
cro) sujeito ao IR na venda de 
bens ou direitos;

 realizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, de 

futuros e assemelhadas;

 obteve receita bruta de ativida-
de rural maior que R$ 78.821,40;

 recebeu rendimentos tribu-
táveis de pessoas físicas ou do 
exterior;

 tenha dependentes que recebe-
ram rendimentos de pessoas físi-
cas ou jurídicas ou do exterior;

 tenha sido, em 2007, titular, 
sócio ou acionista de empresa 
ou de cooperativa;

 efetuou doações a partidos 
políticos e candidatos a cargos 
eletivos;

 esteja declarando em nome 

de espólio.
Rendimentos recebidos de pes-
soas físicas – Devem agora ser 
informados mês a mês.
Recibo da declaração – É obri-
gatório informar o número do 
recibo da declaração de 2007.
Pagamentos e doações – É obri-
gatório informar o nº do CPF ou 
CNPJ do benefi ciário.
Endereço – O endereço informa-
do será conferido com o cadastro 
do contribuinte na Receita.
CPF do dependente – É obrigató-
rio informar o CPF para os maio-
res de 18 anos em 31/12/2007.

Principais mudanças para 2008

Quem não precisa declarar 
e os limites de isenção
Aqueles que receberam menos de 
R$ 1.372,81 por mês estão dispen-
sados da declaração, assim como 
os portadores de doenças graves, 
sem limites de rendimentos, desde 
que se enquadrem nas seguintes 
situações: 

 recebam apenas aposentado-
ria, pensão, reforma (incluindo 
previdência privada) ou pensão 
alimentícia; e 

 sejam portadores de uma das 
seguintes doenças: Aids, alienação 
mental, câncer, cegueira, contami-
nação por ra-
diação, doença 
de Parkinson, 
doença grave 
do coração ou 
dos rins, escle-
rose múltipla, 
espondiloartrose anquilosante, 
fi brose cística (mucoviscidose), 
hanseníase, osteíte deformante 
(doença de Paget) em estado avan-
çado, paralisia irreversível e inca-
pacitante, e tuberculose ativa. 
Os isentos de apresentar a De-
claração de Ajuste Anual devem 
entregar a Declaração Anual de 
Isento no segundo semestre de 
2008 para que seu CPF não seja 
cancelado.
Atenção: se você ganha mais que 

R$ 1.372,81, deve recolher imposto 
sobre a parcela que ultrapassa esse 
limite de isenção. Por exemplo, 
para um salário de R$ 1.500, 
devem ser recolhidos 15% de R$ 
127,19. 
Deve entregar a declaração até 30 
de abril quem:

 recebeu rendimentos sujeitos 
ao IR de valor superior a R$ 
15.764,28;

 recebeu rendimentos isentos ou 
tributados exclusivamente na fonte 
(IR descontado antes de receber o 

rendimento) 
de valor su-
perior a R$ 40 
mil;

 tenha sido, 
em 2007, titu-
lar, sócio ou 

acionista de empresa ou de coo-
perativa;

 obteve ganho de capital (lucro) 
sujeito ao IR na venda de bens ou 
direitos;

 realizou operações em bolsas de 
valores e assemelhadas;

 obteve receita bruta de atividade 
rural maior que R$ 78.821,40 ou 
pretenda compensar prejuízos;

 era proprietário, em 31 de de-
zembro, de bens ou direitos de 
valor total superior a R$ 80 mil.

Saiba mais

Secretaria da Receita 
Federal do Brasil
Na página da Receita na 
internet, além dos programas 
e do manual para fazer 
a declaração, é possível 
acessar o Centro Virtual 
de Atendimento, enviar 
perguntas por e-mail, e obter 
os endereços das unidades de 
atendimento no país.
Receitafone – 0300-789-0300 
www.receita.fazenda.gov.br

Conselho Federal de 
Contabilidade
SAS Quadra 5, lote 3, bloco J
Brasília (DF) – CEP 70070-920
(61) 3314-9600
cfc@cfc.org.br

O programa para acertar as contas com a Receita deve ser
obtido no endereço eletrônico www.receita.fazenda.gov.br

O passo a passo da declaração: 
organização é fundamental 

O contribuinte deve escolher 
entre as três formas de enviar a 
declaração:

 pela internet, usando dois pro-
gramas oferecidos pela Receita: 
o Imposto de Renda 2008 (para 
fazer a declaração) e o Receitanet 
(para envio à Receita); 

 em formulário de papel, à 
venda nas agências dos Correios 
por R$ 1,50; ou

 em disquete, nas agências do 
Banco do Brasil e da Caixa Eco-
nômica Federal.
Uma boa dica é organizar-se:

 Separe os documentos e esco-
lha a ferramenta para declarar.
Escolha entre a declaração 
simplifi cada e a completa (veja as 
dicas na matéria a seguir).
 Preencha os campos dos for-
mulários e envie ou entregue a 
declaração.
Pague o imposto devido ou 
aguarde a restituição (quanto 
antes a declaração for entregue, 
mais rápida sairá a restituição, 
mas, no primeiro lote, liberado 
em junho, a prioridade é para os 
maiores de 65 anos).

Antes de começar, reúna todos os documentos necessários
Antes de começar a fazer a de-
claração, tenha em mãos:

 identidade, CPFs seu e do côn-
juge, título de eleitor, documen-
tos dos dependentes, endereço 
completo;

 comprovantes de rendimentos 
seu, do cônjuge e dos depen-
dentes – contracheques, recibos 
de aposentadoria e de pensão 
alimentícia, aluguéis, honorá-
rios etc., com nome e CPF ou 
CNPJ de quem pagou e o valor 
do IR descontado ou do carnê-
leão pago;

  recibos dos pagamentos 
feitos (com CPF ou CNPJ de 
quem recebeu) a médicos, den-
tistas, advogados, engenheiros, 
arquitetos, hospitais, clínicas, 

escolas, previdência privada etc., 
além dos recibos de doações e 
pagamento de aluguéis e pensão 
alimentícia;

 escrituras e contratos dos bens 
e direitos, assim como documen-
tos das dívidas pagas;

 extratos bancários específi cos 
para o Imposto de Renda;

 atividade rural – informações 

sobre o imóvel e a atividade exer-
cida, assim como os valores;

 ganhos de capital – documen-
tos comprovando o lucro havido 
na venda de bens e direitos, em 
aplicações fi nanceiras e outros 
investimentos.
Lembre-se de arquivar a declara-
ção e os respectivos documentos 
por pelo menos sete anos, para o 

caso de a Receita pedir a compro-
vação dos dados informados.

 Faça a declaração o quanto 
antes, mas não a envie imedia-
tamente. Você pode esquecer 
algum dado ou despesa. É me-
lhor pensar no assunto por uma 
semana do que ter que fazer uma 
declaração retifi cadora.

 Na dúvida, consulte o manual 
do IR antes de dar por encerrada 
a declaração. A Receita oferece 
também um conjunto de per-
guntas e respostas que podem 
esclarecer suas dúvidas (veja 
onde no Saiba Mais).

 Ainda inseguro? Vale a pena 
consultar um contador para ga-
rantir que os dados e a forma da 
declaração estejam corretos.

Como escolher 
entre a completa 
e a simplifi cada

O contribuinte pode esco-
lher a declaração completa 
ou a forma simplifi cada. A 
completa exige mais informa-
ções, mas, em compensação, 
podem ser usados todos os 
descontos permitidos, desde 
que comprovados os paga-
mentos. Já a simplifi cada é 
um pouco mais resumida e 
oferece um desconto de 20% 
dos rendimentos tributáveis, 
limitado a R$ 11.669,72. Esse 
desconto substitui todas as 
deduções da declaração com-
pleta, sem necessidade de 
comprovação. 

Qualquer pessoa pode optar 
pela declaração simplifi cada, 
exceto se pretende compensar 
prejuízos com atividade rural 
ou imposto pago no exterior. 
Nestes casos, a declaração 
deve ser a completa. Caso 
não saiba qual o modelo mais 
vantajoso, é recomendável 
preencher a declaração com-
pleta. O programa, quando 
for gravar a declaração para 
entrega à Receita, vai infor-
mar se a simplifi cada é mais 
favorável.

Renda para cálculo do IR 
(base de cálculo) em R$

IR devido 
(alíquota)

Até 1.372,81 isento

De 1.372,82 até 2.743,25 15%

Acima de 2.743,25 27,5%

O INSS já encaminhou o extrato de 2007 aos segurados, que po-
dem imprimi-lo também no endereço http://www010.dataprev.gov.
br/cws/contexto/irpf01/index.html, informando o número do bene-
fício e a data de nascimento. O segurado também pode ligar para o 
telefone 135 ou procurar a agência do INSS do seu benefício. 

O prazo para empregadores, bancos e demais instituições envia-
rem os comprovantes para o IR encerrou-se em 29 de fevereiro. A 
multa mínima para a empresa que não fornecer o comprovante no 
prazo ou fornecê-lo com informações incorretas é de R$ 41,43.

Atenção: a multa para quem atrasar a entrega da declaração é de 1% do 
imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e máximo de 20% do imposto 
devido (se não houver imposto devido, a multa será de R$ 165,74).
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A dívida que o Brasil 
ainda precisa pagar

O presidente da CE, senador 
Cristovam Buarque (PDT-DF), 
afirma que é hora de uma 
campanha nacional em favor 
da educação. Ele avalia o qua-
dro atual como uma tragédia, 
com causas culturais, políticas 
e ideológicas. “Há uma cultura 
de desprezo pela educação”, 
diz, apontando para o “funil 
da perversão”, um quadro 
elaborado por ele que mostra 
a imensa evasão escolar desde 
a matrícula inicial, no ensino 
fundamental, até a conclusão 
do ensino médio (veja mais na 
página 3).

Hoje, para cada dez crianças 
matriculadas na escola pública, 
apenas quatro completam o en-
sino médio. Seis são deixadas 
para trás. Dessas, 90% entram 
no ensino superior. Porém, dos 
que concluem o ensino médio, 
só 18% têm boa formação. 
Como conseqüência, afirma 
Cristovam, o país sofre com vio-
lência, desemprego, desigual-
dade de renda, baixos salários, 
ineficiência, atraso científico e 
tecnológico, dependência eco-
nômica, desaglutinação social 
e pobreza cultural. A tragédia 
tem grandes números: há no 
país 20 milhões de analfabe-
tos com mais de 18 anos e 33 
milhões de incapazes de ler ou 
escrever, apesar de terem sido 
formalmente alfabetizados.

Como presidente da CE, 
Cristovam elaborou o texto 
“A Revolução na Educação”, 
apensado à conclusão do cole-
giado. O trabalho apresenta o 
“educacionismo”, com foco na 
universalização da qualidade do 
ensino. E propõe soluções (veja 
o quadro), como a de federali-
zar a educação fundamental. E 
dividir o atual Ministério da Edu-
cação em dois: o da Educação 
de Base, atualmente desvalori-
zada, e o de Ensino Superior, 
que hoje seria o grande foco 
da atenção do governo federal.

A avaliação dos professores 
está entre as sugestões. “Só 
não se avalia o que não se ama. 
Todo mundo cobra os erros de 
um técnico de futebol, mas 
do professor, não. Um piloto é 
avaliado a cada seis meses. Um 
médico tem seus erros cobra-
dos. Mas o professor pode errar, 
ninguém liga”, diz o senador, 
para quem os profissionais de 
educação deveriam receber pre-
miações e punições.

Cristovam considera que inje-
tar mais R$ 7 bilhões por ano 
no ensino fundamental revolu-
cionaria o Brasil. “A educação é 
o principal vetor do progresso. 
O país tem que dar a todos as 
mesmas oportunidades, com 
boa qualidade até o fim do 
ensino médio”, declara.

Cristovam 
propõe 
mobilização 
nacional

Depois de um ciclo de 
debates sobre o Plano 
de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), lançado 
pelo governo federal no ano 
passado, a Comissão de 
Educação, Cultura e Esporte 
(CE) elaborou uma série de 

propostas para os ensinos 
infantil, fundamental, médio, 
superior, especial, a distância e 
profissionalizante. As sugestões 
estão em relatórios preparados 
pelos senadores para cada 
uma das áreas, e fazem parte 
de livro que deve ser entregue 

ainda este mês ao presidente 
do Senado, Garibaldi Alves, e 
ao presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva. O 
Jornal do Senado publica 
neste encarte as discussões e 
propostas da CE para o ensino 
brasileiro.

Alunos de escola pública de São Paulo participando de campanha contra a violência: o Brasil ainda investe pouco em educação básica

Entre as propostas de Cristovam, está a de 
federalizar a educação fundamental, que 
teria o mesmo padrão em todos os estados
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Sugestões para revolucionar a educação

 Federalizar a educação de base, mas 
com descentralização gerencial. O MEC 
se dividiria em Ministério da Educação de 
Base e Ministério do Ensino Superior.

 Construir e reformar escolas, iniciando 
a “revolução” por mil cidades-pólo.

 Definir padrões nacionais para todas 
as escolas.

 Criar a Lei de Metas para a Educação e 
a Lei de Responsabilidade Educacional.

 Valorizar, formar e motivar o professor, 
com piso nacional e uma rede de formação. 
Criar o Conselho Nacional do Magistério, 
para definir regras, apoiar e fiscalizar o 
desempenho dos professores.

 Modernizar o conteúdo e oferecer na 
escola atividades culturais e esportivas.

 Proteger edificações e equipamentos. 
Tratar como crime hediondo a corrupção 
no sistema educacional.

 Universalizar a freqüência às aulas até 
a conclusão do ensino médio, que seria 
obrigatório e com duração de quatro anos. 

Para isso, criar a poupança-escola.

 Universalizar o ensino técnico.

 Envolver a universidade com a edu-
cação de base.

 Substituir o vestibular pelo sistema de 
avaliação seriada.

 Erradicar o analfabetismo no Brasil, 
mobilizando governo e sociedade.

 Criar o Sistema Nacional de Avaliação 
e Fiscalização da Educação de Base, 
um “TCU” da educação, para avaliar 
o desempenho das escolas e punir os 
responsáveis por maus resultados. 
Inspetores federais fiscalizariam as 
escolas, o aprendizado dos alunos e o 
desempenho dos professores.

 Envolver as famílias e a mídia.�
  Instituir um sistema de premiação 
educacional que estimule alunos, pro-
fessores, escolas, cidades e estados.

 Pacto de excelência para um “choque 
de gestão” no ensino. Criação de escola 
nacional para gestores educacionais.

As propostas do presidente da comissão, que foram apensadas às conclusões
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A principal proposta da Co-
missão de Educação (CE) 
para a educação infantil, 

que compreende creche (crianças 
entre zero e três anos) e pré-escola 
(de quatro a seis anos), é a divisão 
igualitária dos recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profi ssionais da Educação 
(Fundeb) entre a educação infantil, 
o ensino fundamental e o médio.

O relatório dos debates promovi-
dos pela CE destaca que as neces-
sidades dos alunos dessa faixa de 
idade, no que diz respeito à qualifi -
cação dos professores, às instalações 
e ao material didático-pedagógico, 
são semelhantes e talvez até maio-
res que as dos demais estudantes. 
O uso de materiais pe  da gógicos 
variados e a necessidade de mais 
de um profi ssional no atendimento 
a cada classe de alunos, além da 
importância da alfabetização, foram 
considerados fortes razões para a 
equiparação.

O texto aponta para a falta de pro-
gramas específi cos voltados à edu-
cação infantil no âmbito do Plano 
de Desenvolvimento da Educação 

(PDE), do Ministério da Educação. 
A exceção seria o Programa Nacio-
nal de Reestruturação e Aquisição 
de Equipamentos da Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (Proin-
fância), cuja meta de fi nanciar a 
construção ou melhoria de 400 cre-
ches e pré-escolas por ano, porém, 

foi considerada irrisória. Para a CE, 
a educação infantil se benefi cia dos 
outros programas do PDE, mas não 
tem a devida prioridade.

Comissão pede prioridade para 
as crianças de até seis anos

Jardim de infância em Brasília: Comissão de Educação critica falta de programas específi cos para a creche e a pré-escola

Nos debates da comissão, a 
falta de recursos para que os 
mu nicípios construam creches 
e pré-escolas foi considerada um 
dos principais entraves para a in-
clusão das crianças de zero a três 
anos no ensino público, já que 
só depois de construídas é que o 
Fundeb repassa dinheiro pa ra o 
custeio das escolas. A se nadora 
Marisa Serrano (PSDB-MS) ques-
tionou também a distri bui ção 
dos recursos do fundo en tre 
os diversos níveis de ensino. 
Segundo ela, o multiplicador de 
0,8 atribuído à educação in fan-
til, um dos menores de todos 
os níveis (ver quadro), mostra 
que a pressão dos governadores 
fez com que o ensino médio 
re cebesse mais recursos, já que 
cabe aos estados oferecer esse 
ní vel de ensino.

A senadora classifi cou ainda 
de irrisória a meta do Proinfân-
cia de financiar a construção 
ou melhoria de 400 pré-escolas 
e creches por ano, com o que 
concordou a senadora Rosalba 
Ciarlini (DEM-RN), autora do re-
latório para a edu cação infantil. 
Rosalba lembrou que o país de-
signa os professores menos qua-
lifi cados para essa faixa etária, 
quando, a seu ver, a educação 
infantil exige qualificação de 
nível superior.

Para Flávio Arns (PT-PR), é 
preciso mudar o foco quando se 
fala em recursos, já que a edu-
cação po de ter muito dinheiro 
e não ser boa. Nessa linha, a 
opinião de Carlos Roberto Rocha 
Cavalcante, superintendente do 
Instituto Euvaldo Lodi, da Con-
federação Nacional da Indústria 

(CNI), é de que a aplicação dos 
recursos pú blicos em educação 
básica não tem sido racional em 
sucessivos governos e de que esse 
é um problema maior que a falta 
de dinheiro. Para ele, o Proinfân-
cia é uma medida necessária 
e oportuna, mas é preciso ter 
ra cionalidade na aplicação dos 
recursos.

A maioria dos debatedores de-
fendeu a educação infantil como 
essencial ao processo educacio-
nal. Vincent Defourny, represen-
tante da Unesco no Brasil, orga-
nismo das Nações Unidas (ONU) 
para a educação, ressaltou que 
o respeito aos direitos humanos 
in clui a garantia de acesso à edu-
ca ção infantil em tempo integral 
para todas as crianças. Também 
o representante do Conselho 
de Reitores das Universidades 
Bra sileiras, Manassés Claudino 
Fonteles, foi enfático: as me-
lhores universidades do mundo 
de pendem da existência de uma 
escola de formação infantil de 
qualidade superior.

Municípios se queixam de falta de 
recursos para construir creches

1549 – A chegada ao 
Brasil de seis padres 
jesuítas, chefi ados por 
Manuel da Nóbrega, 
marca o início da 
educação no Brasil

1554 – É criada a 
escola jesuíta de São 
Paulo de Piratininga. 
O padre José de 
Anchieta é o primeiro 
professor

1759 – O marquês de 
Pombal, ministro de 
d. José I, expulsa os 
padres jesuítas do país 
e paralisa colégios, 
missões, seminários e 
escolas elementares. 
O objetivo da medida 
era o desenvolvimento 
da economia 
portuguesa

1770 – A Reforma 
Pombalina institui a 
primeira experiência 
de ensino promovido 
pelo Estado na 
história brasileira. 
O subsídio literário, 
imposto colonial, 
custeia o ensino, 
constituído de aulas 
de Latim, Grego, 
Filosofi a e Retórica, 
e era fi scalizado pelo 
diretor-geral dos 
Estudos. A educação 
passa a ser uma 
questão de Estado

1808 – Fundada a 
Escola de Medicina da 
Bahia
 
1809 – Fundada a 
Escola de Medicina do 
Rio de Janeiro

1810 – D. João VI 
cria a Real Biblioteca, 
composta por 60 mil 
peças, entre livros, 
manuscritos, mapas, 
estampas, moedas e 
medalhas trazidos de 
Portugal. O acervo 
hoje faz parte da 
Biblioteca Nacional, 
no Rio de Janeiro

1824 – A primeira 
Constituição do país 
determina que a 
instrução primária é 
gratuita a todos os 
cidadãos

1827 – São criados os 
cursos de Direito de 
São Paulo e Olinda

Flávio Arns lembra que nem 
sempre mais recursos signifi cam 
educação de melhor qualidade
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A única ação do PDE específi ca para a educação infantil é o Programa 
Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos da Rede 
Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), que pretende 
investir R$ 800 milhões, até 2010, na ampliação e melhoria de creches e 
pré-escolas. O objetivo é custear até 400 projetos por ano, 
em três tipos de obras:

 construção de creches e pré-escolas

 melhoria da infra-estrutura física

 reestruturação e aquisição de equipamentos

Para solicitar os recursos, os municípios devem apresentar projetos ao FNDE. 
Outros programas do PDE que podem benefi ciar a educação infantil são:

 Universidade Aberta do Brasil – criada para oferecer ensino superior a 
distância a professores em efetivo exercício na educação básica pública

 Programa de Consolidação das Licenciaturas e Nova Capes – melhoria dos 
cursos de licenciatura voltados para a formação de professores da educação 
básica

 Guia de Tecnologias Educacionais – página do Ministério da Educação na 
internet que irá divulgar as melhores práticas e métodos para a educação básica

 piso do magistério – salário mínimo de R$ 850 irá benefi ciar principalmente 
os professores da educação infantil, que ganham menos

 transporte, alimentação escolar e programa de manutenção física e 
pedagógica – criação de linha de crédito e isenção de impostos para a 
compra de veículos pelos estados e municípios para transporte escolar e 
extensão dos programas de merenda e manutenção (Dinheiro Direto na 
Escola) à educação infantil

 Provinha Brasil – pretende implantar sistema de avaliação do aprendizado 
das crianças de seis a oito anos

As propostas do PDE

 
4 anos 5 e 6 anos

1997 1997 2006

Norte 36,1 71,6 73,8
Nordeste 44,5 69,8 87,6
Sudeste 35,5 67,3 89,0
Sul 26,9 60,2 77,4

Centro-Oeste 25,1 59,2 77,7

Brasil 36,4 66,6 84,6

Percentual de crianças 
matriculadas em creches e pré-escolas

Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), do IBGE – 1997. 
A Pnad 2006 não apresentou os números para a faixa etária de quatro anos
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Considerado “falho” por 
“repetir velhas fórmu-
las” e “não priorizar a 

continuidade” de programas 
que deram certo em governos 
anteriores, o Plano de Desenvol-
vimento da Educação (PDE) foi 
reprovado pelo relator de ensino 
fundamental da Comissão de 
Educação, senador Marconi 
Perillo (PSDB-GO), que vê nele 
apenas o mérito de defi nir metas 
a serem alcançadas até 2022. 
Dez idéias para dar qualidade e 
efi ciência à educação básica são 
sugeridas pelo relatório.

Marconi recomenda retomar a 
meta prevista no Plano Nacional 
de Educação de atingir 7% do 
PIB em investimentos na área, 
com ênfase na responsabilidade 
da União pela educação básica.

– O Brasil é um dos países, no seu 
nível de desenvolvimento, que me-
nos investem em educação básica. 
Estima-se em 4,2% do PIB o inves-
timento em educação, incluindo os 
realizados por estados e municípios. 
Dos 18% dos impostos constitucio-
nais de contribuição da União, 75% 
vão para as universidades federais 
– informa o relatório de Marconi.

Só mais dinheiro, porém, não bas-
ta. Para a CE, é preciso que se ado-
tem, até 2022, patamares nacionais 
para o ensino fundamental, não ape-
nas para os padrões de construção, 
equipamentos e informatização da 

administração escolar, mas também 
nos parâmetros curriculares e no 
piso salarial dos professores.

– Essa padronização, além de 
garantir condições mínimas a todas 
escolas, é essencial à implantação 
do segundo turno escolar e à avalia-
ção comparativa dos resultados de 
aprendizagem – diz o senador.

Quanto ao salário, o relatório ava-
lia que o valor proposto pelo PDE 
(R$ 850) é baixo. Não defi ne um 
número, mas ressalta que deve equi-
parar-se aos pisos de outras carreiras 
públicas de nível superior.

Em contrapartida, crescem as exi-
gências aos professores em relação 

à qualifi cação e ao desempenho. 
Propõem-se incentivos em planos 
de carreira, premiações em bolsas 
de estudo ou até um 14º salário 
para os professores cujos alunos 
atingirem ou superarem as metas 
de aprendizagem defi nidas pelo Mi-
nistério da Educação. A cada cinco 
anos, os mestres serão reavaliados, 
tendo acesso a cursos de formação 
continuada e a licença sabática para 
aprimoramento. O mesmo vale para 
os gestores educacionais.

Por fi m, incentiva-se a poupança 
escolar, idéia concretizada pelo se-
nador Cristovam Buarque (PDT) ao 
governar o Distrito Federal.

Hora de investir na 
qualidade das escolas

Ações centralizadas no cres-
cimento da qualidade do ensino 
e no aumento da qualifi cação 
e remuneração dos professo-
res destacam-se entre as 11 
medidas previstas no Plano 
de Desenvolvimento da Edu-
cação, lançado em 2007 pelo 
governo federal. Da criação de 
um piso salarial nacional para 
o magistério à implantação de 
laboratório de informática em 
todas as escolas, passando por 
novos instrumentos para aferir 
a qualidade da rede pública, as 
metas têm todas como data-li-
mite o ano de 2010.

A proposta do Executivo, na 
visão do relator na CE para o 
ensino fundamental, senador 
Marconi Perillo, está muito 
aquém das necessidades. Como 
exemplo, cita o piso salarial 
nacional dos professores do 
ensino fundamental, que pelo 
PDE seria fi xado em R$ 850, 
para uma jornada de 40 horas 
semanais. Por fi car muito 
abaixo dos pisos de outras 
categorias também de nível 
superior, o patamar é classifi ca-
do pelo senador como “prova 
do descompromisso da União 
para com a educação básica, 
mantendo seu compromisso 
primeiro com o ensino superior, 
numa clara inversão de prio-
ridades historicamente assu-
midas na condução da política 
educacional”.

Em termos de estrutura 
física, além da garantia de la-
boratórios de informática para 
todas as escolas públicas do 
país, o PDE propõe mobilizar o 
programa Luz para Todos, do 
Ministério de Minas e Energia, 
de modo a dar prioridade às 
unidades de ensino nos progra-
mas de expansão da oferta de 
energia elétrica. Outra sugestão 
é a criação do Guia de Tecnolo-
gias, um edital elaborado pelo 
governo para pré-qualifi car os 
materiais e as tecnologias a 
serem empregados nas várias 
áreas do sistema educacional. 
Programas como Caminho da 
Escola e Proescolar vão fi nan-
ciar a compra de veículos para 
transporte escolar.

O plano defende a instituição 
de um Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(Ideb), traçando metas de evo-
lução da qualidade até 2022. A 
idéia é um crescimento anual 
médio de seis pontos percentu-
ais no Ideb, mas as escolas que 
alcançarem desempenho supe-
rior receberão 50% de acrés-
cimo no repasse de recursos 
do programa federal Dinheiro 
Direto na Escola.

O Provinha Brasil é outro 
instrumento sugerido pelo PDE, 
para aferir a alfabetização das 
crianças entre seis e oito anos. 
Para os maiores, o PDE propõe 
a realização de uma Olimpíada 
Brasileira de Língua Portugue-
sa, a cada dois anos, para estu-
dantes do quinto e sexto anos.

Representantes dos vários seg-
mentos ligados à educação desta-
caram seis pontos considerados 
essenciais para a melhoria do ensino 
fundamental no país: a priorização 
de recursos; a profi ssionalização da 
gestão da educação, com garantia de 
recursos; o aumento da carga horá-
ria de aula dos alunos; reformulação 
profunda nos cursos de formação de 
professores, com a criação da “re-
sidência” pedagógica na formação 
para o magistério; a responsabiliza-
ção docente por meio da avaliação 
dos alunos; e um pla no de carreira 
docente atrativo aos jovens.

Sintomaticamente apelidado de 
“funil da perversão” pelo senador 
Cristovam Buarque, um quadro com 
dados de 2005 sobre a educação cau-
sou especial indignação durante os 

debates promovidos pelo Senado. Os 
números comprovam a tese de que o 
preceito constitucional que assegura 
ensino de qualidade para todos está 
longe de ser alcançado.

O “funil” mostra que, no ensino 
público, dos cerca de 4,3 milhões 
de crianças que ingressaram na pri-
meira série do ensino fundamental, 
apenas 35,8% chegam a concluir o 
ensino médio. Na rede privada, o 
índice quase dobra (63,74%). O grá-
fi co demonstra que a evasão escolar 
no ensino público vai se registrando 
de forma impiedosa, série a série, ao 
longo do ensino fundamental, o que 
não ocorre nas escolas particulares, 
onde a queda é residual.

A partir da conclusão do ensino 
fundamental, a boca do “funil” se 
tor na ainda mais apertada. Cerca de 

1,5 milhão de jovens terminaram o 
ensino médio na rede pública. Mas 
apenas 195 mil conseguiram um 
diploma na universidade pública. 
Detalhe: 75% dos recursos da edu-
cação vão para as universidades. 
Para Cristovam, isso não signifi ca 
que se deve cortar verbas do ensino 
superior, mas que se deve aumentar 
os investimentos no fundamental.

Na avaliação dos especialistas, a 
universalização do acesso ao ensino 
já foi alcançada. Resta o passo se-
guinte: acrescentar qualidade.

– A batalha pelo atendimento 
quantitativo foi vencida. Chegou a 
hora de cuidar de sua qualifi cação 
– sintetiza Roberto Geraldo de Paiva 
Dornas, presidente da Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino (Confenen).

Onze medidas 
para melhorar 
a educação 
fundamental

“Funil” no ensino público provoca indignação 

Alunos de escola estadual em Cuiabá: relatório sobre ensino fundamental apresenta 
idéias como a padronização das escolas e a avaliação de professores

1835 – Criada uma 
escola normal em 
Niterói, a primeira do 
Brasil

1870 – Fundada 
em São Paulo, 
por missionários 
presbiterianos, a 
Escola América, 
precursora do Colégio 
Mackenzie. Adotando 
classes mistas, com 
meninos e meninas, a 
escola foi visitada pelo 
imperador dom Pedro 
II, que, apesar disso, 
não pôde reconhecê-
la, dado que o 
catolicismo era religião 
ofi cial do país

1881 – Missionários 
metodistas fundam no 
interior de São Paulo o 
Colégio Piracicabano, 
primeira de várias 
escolas metodistas, 
que ajudaram a 
disseminar o chamado 
“jardim de infância”

1891 – A Constituição 
estabelece o ensino 
leigo nas escolas 
públicas

1901 – Reforma 
Epitácio Pessoa regula 
o ensino secundário 
e a fi scalização dos 
estabelecimentos de 
ensino

1925 – Reforma, 
promovida pelo 
governo de Artur 
Bernardes, introduz a 
cadeira de Instrução 
Moral e Cívica

1931 – Criado o 
Conselho Nacional de 
Educação

1932 – Lançado 
o Manifesto dos 
Pioneiros da Educação 
Nova, em defesa 
do ensino público 
gratuito, laico e 
obrigatório

1934 – Constituição 
sob Getúlio Vargas 
dispõe que a educação 
é direito de todos e 
deve ser ministrada 
pela família e pelos 
poderes públicos
– Criada a Universidade 
de São Paulo (USP), 
com o lema "Pela 
ciência vencerás". 
Foi a resposta dos 
paulistas à derrota 
sofrida na Revolução 
Constitucionalista
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1937 – A nova 
Constituição 
enfatiza o ensino 
pré-vocacional e 
profi ssional. Retira do 
texto que “a educação 
é direito de todos”
– Criada a União 
Nacional dos 
Estudantes (UNE)

1942 – Reforma 
Capanema, do 
governo Vargas, 
institui um primeiro 
ciclo de quatro anos 
de duração (ginasial) 
e um segundo ciclo de 
três anos (clássico ou 
científi co)

1945 – Criado o 
Instituto Rio Branco, 
destinado a formar 
pessoal para a carreira 
diplomática

1946 – A nova 
Constituição torna 
obrigatório o ensino 
primário e diz que “a 
educação é direito 
de todos”. E prevê 
a primeira Lei de 
Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB), que 
seria aprovada em 
1961 pelo Congresso 
e fi xou diretrizes e 
bases para o ensino 
de primeiro e segundo 
graus

1948 – Criada a 
Sociedade Brasileira 
para o Progresso da 
Ciência (SBPC)

1950 – O educador 
Anísio Teixeira 
inaugura em Salvador 
o Centro Popular 
de Educação, com 
escola-classe e 
escola-parque, 
projeto de educação 
profi ssionalizante e 
em tempo integral

1953 – Antigo 
Ministério da 
Educação e Saúde 
é desmembrado e 
nasce o Ministério da 
Educação e Cultura

1959 – Leonel Brizola, 
governador do Rio 
Grande do Sul, lança 
o programa Nenhuma 
Criança Sem Escola, 
de educação pública 
e gratuita, para 
alunos entre sete e 
14 anos. Os prédios 
fi cam conhecidos 
como “escolas de 
madeira”, devido ao 
material utilizado, e 
“brizoletas”

Nos debates do ciclo sobre 
a educação brasileira e o 
Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE) na Comissão 
de Educação (CE), especialistas e 
representantes de instituições do 
se tor chamaram a atenção para a 
for mação e atualização dos profes-
sores do ensino médio. O presiden-
te da Associação Brasileira de Tec-
nologia Educacional (ABT), João 
Ro berto Moreira Alves, sugeriu a 
criação de um programa de pós-
graduação média para os 
pro fessores em serviço. 
Ele argumentou que, na 
mai oria dos casos, o pro-
fi ssional extingue sua re-
lação com o estudo após 
a formatura.

Entre algumas ações en-
vol vendo diretamente os 
alunos, foram propostas 

pelo presidente da Confederação 
Nacional dos Estabelecimentos de 
Ensino (Confenen), Roberto Ge-
raldo de Paiva Dornas, a inclusão 
obrigatória de leitura e redação 
em linguagem padrão em todas as 
séries da educação básica como 
con teúdo curricular obrigatório e 
a criação do quarto ano do ensino 
médio, destinado exclusivamente 
à formação profi ssionalizante ou 
à preparação para ingresso no en-
sino superior. Ele sugeriu ainda 

que o valor da Bolsa-Escola – ou 
outro nome que o benefício receber 
– cresça para cada série seguinte à 
que o aluno seja aprovado e que 
seu pagamento seja condicionado à 
comprovação de efetiva freqüência 
à escola.

Em documento apresentado à 
co missão, Mozart Neves Ramos, 
membro da Câmara de Educação 
Bá sica do Conselho Nacional de 
Edu cação, defendeu um esforço 
na cional para reduzir as dispari-

dades salariais existentes entre os 
professores das diversas regiões 
do país.

Na avaliação de Mozart, corrigir 
as distorções e promover o mérito e 
o desempenho docente deverão ser 
um dos propósitos mais relevantes 
do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profi ssionais da 
Educação (Fundeb).

Mozart destacou ainda que o 
Bra sil é um dos países que menos 

pagam a seus professores. 
Ele citou estudo da Orga-
nização das Nações Unidas 
para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco) segundo 
o qual, no Brasil, o salário 
médio de um professor em 
início de carreira é um dos 
mais baixos entre os 38 paí-
ses pesquisados.

Desafio é atrair, formar e 
incentivar bons professores

Turma de ensino médio de escola em São Paulo, em aula de matemática: especialistas propõem a 
criação de um quarto ano, com formação profi ssionalizante, para os alunos que assim optarem

Um dos problemas mais 
graves enfrentados pelo 
ensino médio é a ca rência 
de professores, so bretudo 
nas áreas de fí sica, quími-
ca, biologia e ma temática, 
apontam espe cialistas. Co-
mo solução emergencial, 
a Comissão de Educação 
pro põe a revisão da legislação pa-
ra permitir a contratação de pro-
fes sores que sejam formados em 
quaisquer cursos de graduação e 
que tenham habilidade específi ca 
para ensinar, mesmo sem contar 
com os cursos de formação de 
pro fessores no currículo.

Outras sugestões da CE para 
me lhorar a qualidade do ensino 
médio: 
 implantação de uma quarta 
série no ensino médio (optativa) 
com formação profi ssionalizan-
te;
 implementação de um pro-
grama similar ao de residência 
médica para professores, no 
qual os alunos que estejam no 
último ano do curso de forma-
ção e/ou no primeiro ano de 
formado se sub metam a estágio 
remunerado e supervisionado 
para aprimoramento das técni-
cas aprendidas;
 programas de educação conti-
nuada, a distância e presenciais, 
para atualização de professores;
 implantação de um sistema 
de avaliação de desempenho dos 
professores vinculado a premia-
ções, que podem ser de natureza 
salarial;
 gestão democrática da escola, 
com maior participação da co-
mu nidade e adoção de formas 
par ticipativas de escolha de diri-
gentes, preservada a competência 
técnica;
 descredenciamento de insti-
tuições e fechamento de cursos 
de licenciatura com avaliação 
negativa.

Ciências 
exatas têm 
poucos 
profissionais

As ações dirigidas à for-
mação de professores são o 
foco do Plano de De   sen vol-
vi mento da Edu ca ção para 
o en sino médio, se  gundo 
o re latório setorial da área, 
da senadora Mari sa Serra-
no (PSDB-MS). Um dos 
exem  plos seria o Programa 

de Bolsa Institucional de Iniciação 
à Docência (Pibid), que pretende 
distribuir, em 2008, 20 mil bolsas da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Ní vel Superior (Capes) a 
es tudantes de licenciatura e pedago-
gia das universidades públicas, para 
apoiar a formação de professores 
da educação básica e antecipar o in-
gres so dos graduandos no ambiente 
escolar.

A iniciativa será voltada para as 
áreas de física, química, biologia e 
matemática, que têm maior carência 
desses profi sionais. As universidades 
e secretarias devem apresentar à Ca-
pes projetos que reforcem e ampliem 
os conteúdos desenvolvidos em sala 
de aula. A intenção é ter aulas inova-
doras e que orientem a superação de 
problemas identifi cados no processo 
de ensino e aprendizagem.

Outro destaque é o Programa Na-
cional Biblioteca da Escola para o 
Ensino Médio, que deve disponibili-
zar a mais de 7,7 milhões de alunos, 
de 17 mil escolas, das redes públicas 
do ensino médio o acesso a obras 
li terárias em suas escolas. Para sele-
cionar os livros, foi fi rmada parceria 
com a Sociedade Brasileira para o 
Pro gresso da Ciência (SBPC).

A instituição do piso salarial na 
educação básica em R$ 850 para 
jornada de 40 horas semanais é 
outra iniciativa do PDE. No entanto, 
a relatora avalia que, para o ensino 
médio, esse valor – que tem a pre-
visão de ser integralizado apenas 
em 2010 – terá efeito limitado, pois 
a maioria dos profi ssionais da área 
tem nível superior e recebe salários 
relativamente mais elevados.

Rede pública 
espera 
ampliar as 
bibliotecas
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O valor do contracheque

Fonte: documento “Escassez de professores do ensino médio: soluções emergen-
ciais e estruturais”, de Antonio Ibañez Ruiz, Mozart Neves Ramos e Murílio Hingel

País 
Remuneração

 inicial/ano
Remuneração no 

topo/ano

Alemanha 35.546 49.445

Coréia do Sul 23.613 62.135

Estados Unidos 25.405  44.394

Espanha  29.058 43.100

Finlândia 21.047 31.325

França 21.918 41.537

Inglaterra 19.999 33.540

Portugal  18.751 50.061

Argentina 15.789 26.759

Chile 14.644 19.597

Malásia 13.575 29.822

Brasil 12.598  18.556

Remuneração anual de professores no começo e no topo da 
carreira do magistério no ensino médio em vários países (em dólares)
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Embora preveja algumas  
ações já em vigor e reapre-
sente programas antigos 

para o ensino superior, o Plano 
de Desenvolvimento da Educação 
(PDE) – lançado em abril de 2007 
pelo presidente da República – con-
tém medidas promissoras, concluiu 
Antônio Carlos Valadares (PSB-SE), 
responsável pelo relatório sobre en-
sino superior nos quesitos ensino 
e extensão. Já no que se refere aos 
temas da pesquisa e formação na 
educação superior, o relator Mar-
co Maciel (DEM-PE) avaliou que 
o PDE, “incipiente e incompleto 
em face de demandas históricas 
e atuais da sociedade brasileira”, 
contempla parcialmente as idéias 
apresentadas no ciclo de audi-
ências públicas promovidas pela 
Comissão de Educação (CE).

O nível superior de ensino não é 
o foco principal do PDE e a maioria 
de suas propostas são voltadas para 
as demandas da educação básica. 
No entanto, os debates na CE per-
mitiram que a comissão apontasse 
idéias capazes de suscitar propos-
tas e ações do Poder Executivo.
 O PDE foi lançado de forma 

unilateral. A falta de discussão 
com a sociedade não é a maneira 

mais adequada de tratar a educa-
ção. “O exemplo sobre a gestão 
democrática do ensino precisa vir 
de cima”, afi rma Valadares em seu 
relatório. 
 A formação e desenvolvimen-

to de competências em pesquisa 
exigem políticas públicas voltadas 
para a migração interna de cien-
tistas – transferência de pesquisa-
dores dos grandes centros para as 
universidades periféricas.
 Para superar a carência de 

mestres e doutores, a distribuição 
de bolsas deve ser feita uniforme-
mente no país, aproveitando inclu-
sive professores aposentados com 
potencial de continuar atuando em 
docência e pesquisa.
 Com o objetivo de ampliar 

o papel das instituições públicas 
de ensino superior na formação 
de professores qualifi cados para 
o ensino fundamental e médio, 
uma das sugestões é a concessão 
de bolsas para estudantes de li-
cenciatura.
 O PDE é omisso em relação a 

instituições e cursos de licenciatura 
com avaliação negativa do Minis-
tério da Educação. Nesses casos, 
a comissão propõe o descreden-
ciamento.

 Como forma de otimizar os 
recursos, os senadores propõem 
uma diversificação das institui-
ções públicas de ensino superior, 
permitindo-se a coexistência de 
instituições profi ssionalizantes e 
de formação geral; uma reestrutu-
ração da graduação, substituindo 
os departamentos por ciclos de 
fundamentação e profissionali-
zação; uma revisão urgente dos 
currículos. No caso da pesquisa, 
a comissão propõe parceria entre 
universidades de uma mesma re-
gião e parceria entre poder público 
e iniciativa privada, para utilização 
compartilhada de equipamentos e 
instalações.
 Aprimoramento do programa 

Universidade para Todos (Pro Uni), 
com flexibilização do critério 
universal de renda; prioridade à 
formação de professores para edu-
cação básica; estabelecimento de 
indicadores de ingresso e perma-
nência; instituição de mecanismo 
para impedir desperdício de vagas, 
entre outras medidas. 

Os dois relatores concordaram 
ainda em sugerir tramitação prefe-
rencial no Congresso para as mais 
de 80 propostas parlamentares 
referentes ao ensino superior.

Olhar crítico sobre a 
universidade brasileira

O Plano de Desenvolvimento 
da Educação, de modo geral, 
“indica aspectos relevantes 
para se obter uma educação 
de qualidade”, avalia Antônio 
Carlos Valadares em seu 
relatório. O mesmo ocorre 
em relação às estratégias para 
pesquisa e formação, sendo 
que o conjunto do ensino 
superior depende de um salto 
na qualidade da educação 
básica, completa Marco Maciel.
O PDE estabelece para o ensino 
superior:
 O Programa Nacional de 
Pós-Doutorado – para formar 
doutores em áreas estratégicas 
de pesquisa relacionadas à 
política industrial, tecnológica 
e de comércio exterior – será 
desenvolvido pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), 
pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científi co 
e Tecnológico (CNPq) e pela 
Financiadora de Estudos e 
Projetos (Finep). O objetivo é 
evitar a “evasão de cérebros” 
e, ao longo de cinco anos, 
distribuir 1.500 bolsas no valor 
inicial de R$ 3.300.
 O sistema Universidade 
Aberta do Brasil (UAB) é 
integrado por instituições 
públicas federais de educação 
superior, que, em parceria 
com estados e municípios, 
desenvolvem ensino superior 
a distância. Professores de 
educação básica podem se 
capacitar por meio da UAB. O 
sistema também deve formar 
novos docentes e garantir 
formação continuada a quase 2 
milhões de professores. A UAB 
é gerida pela Capes.
 O Prodocência (Programa 
de Consolidação das 
Licenciaturas) é voltado para 
licenciatura e fi nancia projetos 
de novas metodologias de 
ensino, acompanhamento e 
avaliação de cursos.
 O Programa de Bolsa 
Institucional de Iniciação 
à Docência (Pibid) deve 
distribuir, em 2008, 20 
mil bolsas da Capes a 
estudantes de licenciatura das 
universidades públicas.
 O Fundo de Financiamento 
ao Estudante de Ensino 
Superior (Fies) é oferecido por 
1.370 instituições de ensino 
superior e benefi cia quase 400 
mil estudantes. As atuais regras 
permitem fi nanciar até 100% 
da mensalidade, tanto dos 
cursos de graduação quanto de 
mestrado e doutorado.
 O Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades 
Federais (Reuni) deve ampliar 
o acesso e a permanência na 
educação superior, por meio 
do melhor aproveitamento da 
estrutura física e de recursos 
humanos das universidades 
federais. Os investimentos para 
o Reuni até 2011, considerando 
a hipótese de participação de 
todas as universidades federais, 
chegam a R$ 2 bilhões.

Uma questão polêmica, a avalia-
ção dos professores, foi abordada 
por Antônio Carlos Valadares. “Da-
das as resistências culturais e sistê-
micas, estimou-se que a avaliação 
docente não deveria ser realizada 
diretamente com os docentes, mas 
pelo desempenho dos alunos.”

O problema da qualidade do 
ensino superior nacional e de sua 
conexão com os outros níveis de 
ensino esteve no centro dos debates 
da CE. Segundo Manassés Claudino 
Fonteles, reitor da Universidade 
Mackenzie, que participou das 
discussões como representante do 
Conselho de Reitores das Universi-
dades Brasileiras (Crub), o país tem 
160 universidades de nível razoável, 
mas apenas 60 realizam pesquisa 
de qualidade.

Incluindo as universidades brasi-
leiras em rankings internacionais, 
somente três estão entre as 500 me-
lhores do mundo, duas de São Paulo 
e uma do Rio de Janeiro, conforme 

Fonteles. Além dessas, o país con-
taria com dez ou 12 universidades 
de ponta em termos de formação, 
mas sem maior distinção no que se 
refere a publicações científi cas.

O quadro, apontam os especialis-
tas, é complexo e irregular, marcado 
por grandes disparidades regionais, 
e o sistema não incentiva o deslo-
camento de professores e pesquisa-
dores para regiões deles carentes. 
Para Fonteles, é preciso promover 
a migração interna de especialistas, 
para descentralizar e interiorizar a 
oferta de educação superior. 

A formação de professores para 
o ensino fundamental e médio foi 
vinculada, nos debates, à crise das 
licenciaturas. Além de afugentar 
estudantes talentosos, o despres-
tígio da profi ssão originou índices 
elevados de evasão nos cursos de 
licenciatura. O défi cit estimado é 
de 250 mil professores no ensino 
médio, em especial em matemática, 
física, química e biologia.

Valadares e 
Marco Maciel 
elogiam 
programas

Avaliação de professores pode se 
dar pelo desempenho dos alunos

Aula na Universidade de Brasília:  relatores expressam preocupação com a qualidade do ensino superior no Brasil

1961 – Surgem os 
centros populares 
de cultura (CPCs), 
ligados à UNE, para 
levar teatro, cinema, 
artes plásticas e 
literatura ao povo

1964 – Governo 
João Goulart cria o 
Plano Nacional de 
Alfabetização (PNA). 
Orientado pela 
proposta pedagógica 
do educador Paulo 
Freire, a alfabetização 
deveria partir da 
análise crítica da 
realidade do aluno. 

– Com o golpe 
militar, o antropólogo 
Darcy Ribeiro e 
Anísio Teixeira são 
cassados; Paulo Freire 
é preso e exilado. 
UNE é colocada na 
ilegalidade
– Assinados 
convênios entre o 
MEC e a Agência 
Americana para o 
Desenvolvimento 
Internacional (Usaid, 
na sigla em inglês) 
para replanejar o 
ensino no Brasil e 
priorizar a formação 
de mão-de-obra

1966 – Escola 
de Comando e 
Estado-Maior do 
Exército criam o 
Projeto Rondon, 
que leva estudantes 
universitários ao 
interior do país para 
realização de trabalho 
voluntário em 
comunidades carentes

1967 – Constituição 
federal imposta 
pelo regime militar 
mantém artigo 
da Carta anterior 
segundo o qual “a 
educação é direito de 
todos”, assentando-
se sobre os “ideais 
de liberdade e 
de solidariedade 
humana”. O texto 
acrescenta o 
“princípio da unidade 
nacional”

– Instituído o 
Movimento Brasileiro 
de Alfabetização 
(Mobral) para 
erradicar o 
analfabetismo entre 
os jovens e os adultos 
em dez anos

Apenas 3 universidades  
brasileiras estão entre as 

500 melhores do mundo

O déficit nos cursos de 
licenciatura no país é de 

250 mil alunos

R$ 1.130 é o novo valor das 
bolsas de mestrado da Capes. 

Bolsas de doutorado, R$ 1620.
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Plano prevê 
acompanhamento 
de pessoas 
incapacitadas 
para o trabalho 

1971 – Anísio Teixeira 
é encontrado morto 
no fosso do elevador 
do prédio do fi lólogo 
Aurélio Buarque de 
Holanda. A família do 
educador suspeita de 
assassinato
– Promulgada a 
Lei 5.692, que 
regulamenta o ensino 
de 1º e 2º graus. 
Obrigatoriedade 
escolar passa de 
quatro para oito 
anos – o antigo 
primário é aglutinado 
com o ginasial – e 
suprime-se o exame 
de admissão. É 
criada a escola única 
profi ssionalizante
– Decreto 68.908, 
sobre o vestibular, 
fi xa as condições 
para o ingresso na 
universidade
 
1978 – MEC institui 
o ensino de Moral e 
Cívica, nos cursos de 
1º e 2º graus, e de 
Estudos de Problemas 
Brasileiros, nos cursos 
superiores

1982 – A educadora 
Esther de Figueiredo 
Ferraz assume o MEC. 
É a primeira mulher a 
assumir um cargo de 
ministro no Brasil

1983 – No governo 
de Leonel Brizola 
e sob orientação 
do antropólogo e 
educador Darcy 
Ribeiro, criam-se no 
estado do Rio de 
Janeiro os Centros 
Integrados de 
Educação Pública 
(Cieps), escolas de 
educação integral 
inspiradas nas idéias 
de Anísio Teixeira

1985 – Mobral é 
extinto. Cria-se o 
Projeto Educar, que se 
preocupa com a pós-
alfabetização

1988 – A 
"Constituição cidadã" 
lista a educação 
em primeiro lugar 
entre os direitos 
sociais a serem 
assegurados pelo 
Estado, e determina 
que a União invista 
pelo menos 18% e 
os estados, Distrito 
Federal e municípios 
25%, no mínimo, 
da receita total de 
impostos

Direito básico de todos os 
brasileiros, somente há 
poucos anos a educação 

tornou-se uma realidade para as 
pessoas com defi ciência. Apesar 
de a primeira unidade direcionada 
a este público datar de 1854, com a 
fundação do Imperial Instituto dos 
Meninos Cegos, hoje conhecido 
como Instituto Benjamin Constant, 
no Rio de Janeiro, a massifi cação 
de escolas para crianças e jovens 
com defi ciências começou a partir 
de 1980. Em 1998, havia 337,3 mil 
alunos com necessidades educa-
cionais especiais matriculados. 
Em 2006, esse número saltou para 
700,6 mil, ou seja, uma diferença 
de 107,6%, conforme levanta-
mento do censo escolar feito pelo 
Ministério da Educação (MEC).

São muitos os conceitos de neces-
si dades educacionais especiais, 
mas no geral incluem-se na lista 
pessoas com defi ciências físicas, 
sen soriais, intelectuais, que apre-
sentem difi culdades de aprendiza-
gem ou até que tenham talentos 
es peciais, entre outras. Segundo o 
se nador Flávio Arns (PT-PR), rela-
tor setorial de Educação Especial 
do Ciclo de Audiências Públicas na 
Comissão de Educação, “cabe aos 
sistemas educacionais reconhecer 
as diferenças e dar a todos que 
apre sentam necessidades edu-
cacionais – incluindo crianças, 
jo vens e adultos – oportunidade 
e condições de acesso aos bens 
culturais e ao saber”.

E foi a educação que assegurou a 
primeira proteção constitucional a 
pessoas com defi ciência, por meio 
de emendas à Constituição de 
1967. A atual Carta Magna confere 
em seu artigo 208, inciso III, a ga-
rantia de “atendimento educacio-
nal especializado aos portadores 
de defi ciência, preferencialmente 
na rede regular de ensino”.

O Plano de Desenvolvimento 
da Educação, afi rma Flávio Arns, 
garante que, quando não for 
possível inserir o aluno na rede 
regular de ensino, em razão de 
suas necessidades específi cas, a 
ele será assegurado atendimento 
em classe e escolas especializadas. 
Contudo, a nova Política Nacional 
de Educação Especial na Perspec-
tiva da Educação Inclusiva, do 
MEC, determina que não poderão 
mais serem criadas escolas espe-
ciais e as que já existem devem 
ser transformadas em centros de 
atendimento.

– Essas medidas vão na contra-
mão do desafi o histórico vencido 
pe  la sociedade civil organizada, 
que supriu um dever do Estado e 
tornou o país referência mundial 
no atendimento da pessoa com de-
fi  ciência – disse Arns, pedindo ao 
MEC que reconsidere a decisão.

De maneira geral, avalia o re-
lator, “as políticas e os recursos 
previstos para a educação especial 
estão muito longe de universa-
lizar o direito fundamental à 
edu cação para as pessoas com 
de fi ciência”.

– O simples ato de incluí-las nas 
políticas emergentes não signifi ca 
que sejam prioridades – conclui.

Pessoas com deficiência: relator 
pede mais do que boas intenções 

Fernanda (E), com síndrome de Down, e sua colega na escola regular: número de alunos com defi ciência dobrou desde 1998

Apesar das mudanças signifi cati-
vas na inserção das pessoas com de-
fi ciência em unidades educacionais 
de todo o país, ainda há muito para 
avançar, apontam os especialistas. 
Pa ra dar fi m à exclusão dessas cri-
an ças e desses jovens das salas de 
aula, regulares ou especiais, uma sé-
rie de propostas foram apresentadas 
no relatório do senador Flávio Arns. 
Veja o que precisa ser feito:

 Elaboração de um plano efetivo 
de governo integrado ao projeto de 
Educação para Todos, com incenti-
vos para o acesso e a permanência 
na escola, com o objetivo de corrigir 
a dívida social e de universalizar 
a educação de pessoas com defi -
ciência. Muitos acabam deixando 
as escolas pelas difi culdades que 
encontram no sistema, como falta 
de currículo adequado às suas ne-
cessidades.

 Defi nição de aportes fi nanceiros 
para investimentos efetivos na 
adequação física (acessibilidade) 
de todas as instituições escolares de 
ensino, ou seja, melhora dos orça-
mentos para a educação especial. 

 Organização de um grupo de 
professores, técnicos e estudiosos 
da área para a elaboração de estudo 
sobre as defi ciências e respectivas 
necessidades, visando orientar a 
organização de ações educacionais 
que respondam de forma efetiva às 
necessidades desses educandos. 

 Realização de convênios com 
universidades para promoção de 
pesquisas sobre as necessidades 
específi cas das pessoas com defi -
ciência (como cadeiras mais con-
fortáveis) e suas implicações no 
processo de ensino e aprendizagem, 
com vistas à orientação de políticas 
e ações na capacitação e orientação 

de professores para atuar nos siste-
mas de ensino.

 Com base nos estudos e nas de-
fi nições sobre o assunto, preparar 
instrumento de coleta de dados 
com informações pessoais, sociais 
e sobre a defi ciência para o cadas-
tramento dessas pessoas no Brasil. 
Ressalta-se que cada pessoa cadas-
trada receberá um número, que será 
a referência de identifi cação para 
qualquer benefício ou necessidade 
em razão da defi ciência, bem como 
acompanhamento e controle de sua 
evolução escolar e social. 

 Campanhas sistemáticas sobre os 
direitos das pessoas com defi ciên-
cia e respectivos provimentos pelo 
poder público, como matrícula em 
todos os níveis de ensino, principal-
mente na educação infantil, apoios 
educacionais, programas especiali-
zados,  entre outros direitos. 

Arns cobra universalização da educação especial

Formação e capacitação de profes-
sores, implantação de salas com ma-
teriais e equipamentos adequados 
para o atendimento das necessidades 
educacionais dos alunos com defi ci-
ência, promoção da acessibilidade 
no ensino superior e acompanha-
mento dos que são atendidos pelo 
Benefício da Prestação Continuada 
(BPC) são as diretrizes 
do Plano de Desenvol-
vimento da Educação 
(PDE) para a educação 
especial.

O Programa de For-
mação Continuada de 
Professores na Educa-
ção Especial implanta 
a política para o atendimento edu-
cacional especializado e prepara as 
unidades escolares para o desenvol-
vimento de práticas inclusivas nas 
redes públicas de ensino.

A formação dos profi ssionais tem 
de ser realizada nas áreas de defi -
ciência mental, física, sensorial e 
altas habilidades/superdotação, no 
Sistema Braille, na Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) e nas Tecnologias 
de Informação e Comunicação na 
Educação Especial.

Cerca de 33 mil professores deve-

rão ser capacitados por meio de mul-
tiplicadores de cem municípios.

O PDE prevê ainda a criação de  
salas adaptadas para a educação 
especial, com televisão, computa-
dores, DVDs e materiais didáticos 
específi cos. Já foram entregues 626 
unidades.

Outra meta é acompanhar os alu-
nos inseridos no BPC, 
que prioriza crianças 
e jovens de zero a 18 
anos. O BPC garante  
benefício mensal de 
um salário mínimo 
para pessoas com defi -
ciência, incapacitadas 
para o trabalho e para 

a vida independente. 
Pelo número de beneficiários, 

serão criadas ações de prevenção e 
promoção da saúde, serviços socio-
assistenciais e acessibilidade nas 
escolas. 

Por último, o Programa Incluir: 
Acessibilidade na Educação Su-
perior irá fomentar a implantação 
e consolidação de núcleos nas 
universidades federais, com ações 
que possam garantir o pleno acesso 
das pessoas com defi ciência a essas 
instituições.

Meta é formar mais professores
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População com defi ciência: 

24.600.256

População de 0 a 17 
anos com defi ciência: 

2.850.604

0 a 4 anos: 370.530

5 a 9 anos: 707.763

10 a 14 anos: 1.083.039

15 a 17 anos: 689.272

18 a 24 anos: 1.682.760

Impossível ignorar

Fonte: Censo Demográfi co/IBGE/2000

Matriculados com 
necessidades
especiais 

Fonte: Censo Escolar (MEC/INEP)

Entre 1998 e 2006, houve crescimento 
de 107,6% no total das matrículas 
de alunos com necessidades 
educacionais especiais.

especiais 

 700.624 337.326
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Uma série de medidas de 
fomento à educação a 
distância (EAD) es tão 

previstas no Plano de De sen vol-
vi mento da Educação (PDE), 
editado em 2007 no âmbito 
do Programa de Aceleração 
do Crescimento do governo 
federal. Essas iniciativas são 
consideradas satisfatórias pelo 
senador Wellington Salgado 
(PMDB-MG) em seu relatório 
sobre o tema. Veja a seguir as 
propostas incluídas no PDE 
para o ensino a distância:

 formação e capacitação 
de professores por meio da 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB). A meta é formar dois 
mi lhões de professores, em 
mil pólos de EAD, os quais 
deverão ser instalados num ritmo 
de 150 pólos por ano;

 implantação de laboratórios 
de informática: em todas as esco-
las de ensino médio em 2007; nas 
escolas urbanas e rurais de 5ª a 
8ª séries ao longo do biênio 2007-
2008; em todas as escolas públicas 
de ensino fundamental e médio, 
urbanas e rurais, de 2009 a 2010 
(em número de estabelecimentos, 
previa-se o atendimento de 130 mil 
escolas públicas de ensino básico 
até 2010);

 conexão das escolas públi-
cas de ensino médio com a rede 
mundial de computadores (in-
ternet), em todos os municípios 

brasileiros;

 implantação de conectividade 
nas escolas de ensino médio, urba-
nas e rurais, a partir do programa 
Governo Eletrônico Serviço de 
Aten dimento ao Cidadão (Gesac). 
A meta é implantar 20 mil pontos 
do Gesac para inclusão digital de 
es  colas públicas de ensino médio 
e outras entidades;

 produção de conteúdo digital 
mul timídia, visando à construção 
de portal do professor. O Ministério 
da Ciência e Tecnologia (MCT) é o 
responsável pela contratação desse 
conteúdo, alcançando cinco maté-
rias do ensino médio, com quinhen-
tas horas de programação;

 criação de certifi cação digital, 
a ser concedida a servidores e ges-
to res públicos estaduais e muni-
cipais, para tratamento eletrônico 
de informações dos sistemas de 
acom panhamento do Programa 
Bol  sa Família, do Censo Escolar 
(EducaCenso), de convênios e 
prestação de contas ao MEC;

  implantação da educação 
pro  fi ssional a distância no ensino 
mé  dio, por meio de programa 
a ser desenvolvido em parceria 
com escolas públicas estaduais, 
pre ferencialmente as situadas na 
pe riferia de regiões metropolitanas. 
Meta de atendimento: 100 mil alu-
nos por ano.

Plano prevê todas as 
escolas conectadas

O presidente da Associação 
Brasileira de Ensino a Distân-
cia (Abed), Fredric Michael 
Litto, fez duras críticas ao 
modelo educacional do país 
em audiência pública realizada 
na Comissão de Educação. Ele 
ressaltou que a educação bra-
sileira se caracteriza “por uma 
política de tutelagem e paterna-
lismo”. Esse modelo, segundo 
ele, torna inviável a expansão e 
o desenvolvimento da edu-
cação no Brasil, inclusive do 
ensino a distancia, por meio 
de tecnologias como internet e 
videoconferência.

Litto criticou ainda o Minis-
tério da Educação, afi rmando 
que os consultores do órgão 
“agem como rolos compresso-
res, esmagando a criativida-
de”. Para ele, o MEC continua 
avocando a si a competência 
e a prerrogativa de aprovar as 
ações das instituições de ensi-
no, chamando isso de autono-
mia supervisionada. 

– O legado colonial portu-
guês, que não deu importância 
à educação e à ciência, é a 
causa dos problemas da edu-
cação neste país. Temos que 
introduzir uma nova disciplina 
no ensino médio, dentro do 
pensamento sistêmico, que é 
para saber como estudar o fu-
turo, como analisar tendências. 
Se tivéssemos tido isso, não 
es taríamos enfrentando tantos 
pro blemas com infra-estrutura 
nos aeroportos, escolas etc. 
– assinalou.

O presidente da CE, senador 
Cristovam Buarque, afi rmou 
que, embora tenha lógica a 
argumentação sobre a he rança 
portuguesa, já faz bastante 
tempo que o país fi cou inde-
pendente.

– Não dá mais para jogar a 
culpa nos pobres dos portu-
gueses. Já deu tempo de nos 
livrarmos dessa herança – ava-
liou o parlamentar.

Como exemplo de sucesso no 
en sino a distância, os deba-
tedores citaram na Comissão 
de Educação casos como o do 
Te lecurso, da Rede Globo, que 
atende brasileiros residentes 
até no Japão. Na educação 
básica pública, foi destacada a 
iniciativa do MEC de fornecer 
computadores e internet às 
escolas.

A criação recente do progra-
ma Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) foi comemorada 
por apontar para a expansão da 
educação a distância. As ações 
da UAB serão coordenadas 
pela Fundação Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes), que 
teve sua área de atuação am-
pliada pela Lei 11.502, de 2007. 
A norma modifi cou as compe-
tências e a estrutura organiza-
cional da Capes para incumbi-
la também da formação inicial 
e continuada de professores 
para a educação básica.

O relatório do senador Wellington 
Salgado sobre a educação a dis-
tância afi rma que o PDE responde 
satisfatoriamente às demandas da 
so ciedade. Mas lembra que seguem 
em tramitação no Senado algumas 
matérias integrantes do plano go-
vernamental.

Um exemplo é o projeto de lei 
da Câmara (PLC 78), de 2007, do 
Poder Executivo, que altera a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação 
para dispor sobre a formação e a 
capacitação dos profissionais de 
magistério. O projeto incentiva o 
ensino a distância, nos termos do 
parágrafo 2º do artigo 62: “A for-
mação continuada e a capacitação 
dos profissionais de magistério 
po derão utilizar, especialmente, 
re cursos e tecnologias de educação 
a distância”.

A propósito, a Lei 11.502, de 2007, 
que reestruturou a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes), já tratara 
do assunto, estabelecendo no arti-
go 2º que, “na formação inicial de 
profi ssionais do magistério, dar-se-á 
preferência ao ensino presencial, 
conjugado com o uso de re cursos e 
tec nologias de educação a distância; 
(...) na formação continuada de pro-
fi s sionais do magistério, utilizar-se-
ão, especialmente, recursos e tecno-
logias de educação a distância”.

Já o projeto de lei (PLS 118/04) 
do senador Hé lio Costa (atualmente  
ministro das Comunicações), altera 
a Lei 9.394, de 1996, para assegurar 
a realização de aulas presenciais 
pe riódicas nos cursos de educação 
a distância. Trata-se, segundo o re-
la tório de Wellington Sal gado, de 

proposição mais abrangente, mas 
que confere à educação a distância 
tratamento oposto às pre o cupações 
das instituições de en sino superior 
privadas atuantes na área.

O relatório destaca que se perce-
be, seja nas propostas, seja nas mu-
danças na legislação já aprovadas, 
a importância que essa modalidade 
de ensino tende a assumir nas po-
líticas de governo e nas estratégias 
das instituições de ensino. No mais, 
destaca o texto, “há de se insistir 
na sensibilização do Ministério da 
Educação e dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios quanto à 
necessidade de fl exibilizar a regu-
lação da EAD, sem prejuízo dos 
controles afetos à qualidade dos 
diversos programas oferecidos pelo 
conjunto de instituições atuantes 
na área”.

“Não dá mais 
para jogar 
a culpa nos 
portugueses”

Projetos sobre o tema tramitam no Senado

Pólo de educação a distância da Universidade Aberta do Brasil na cidade de Bom 
Jesus, no Rio de Janeiro: governo pretende formar dois milhões de professores 

1990 – Governo 
Fernando Collor 
de Mello lança os 
Centros de Atenção 
Integral à Criança 
e aos Adolescentes 
(Caics), inspirados nos 
Cieps de Brizola
– Criado o Sistema 
de Avaliação da 
Educação Básica 
(Saeb), nas 4ª e 8ª 
séries do ensino 
fundamental e no 3º 
ano do ensino médio

1992 – As disciplinas 
de OSPB e EPB deixam 
de ser obrigatórias

1995 – Universidade 
de Brasília (UnB) 
cria o Programa de 
Avaliação Seriada 
(PAS), em substituição 
ao vestibular
– Governo Fernando 
Henrique cria o Exame 
Nacional de Cursos 
(ENC), de avaliação 
de alunos formados 
nos cursos superiores

– Governador 
Cristovam Buarque 
cria no Distrito Federal 
o Bolsa Escola, 
benefício mensal de 
um salário mínimo 
para famílias de baixa 
renda que comprovem 
a freqüência de 
crianças na escola

1996 – Sancionada 
nova Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação 
(LDB), que muda os 
nomes das etapas de 
ensino para básico – 
que inclui a educação 
infantil, fundamental 
e médio – e superior. 
Também exige 
formação superior 
para professores de 
todas as séries do 
ensino fundamental
– Criado o Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento do 
Ensino Fundamental 
e de Valorização do 
Magistério (Fundef), 
constituído por 
15% do Fundo de 
Participação dos 
Estados (FPE) e do 
Fundo de Participação 
dos Municípios 
(FPM), entre outros 
impostos. Recursos 
são distribuídos a 
estados e municípios 
proporcionalmente às 
matrículas escolares
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Tipo de curso Quantidade de Cursos 
(em 5 de março de 2008)

Total Presenciais A Distância

GRADUAÇÃO 27.764 27.285 479

SEQÜENCIAL* 1.498 1.472 26

Total geral 29.262 28.757 505

Tão longe, tão perto

Os resultados do Censo da Educação Superior de 2006 mostram um grande crescimento do ensino a distância. Houve aumento de 
571% no número de cursos e de 315% nas matrículas entre 2003 e 2006. Os alunos de ensino a distância representavam 2,6% dos 
estudantes em 2005, participação que passou a ser de 4,4% no ano seguinte. Veja os números atualizados.

*O curso seqüêncial também é de nível superior, porém 

mais rápido, com foco bem defi nido e sem caráter de 

graduação. O seqüencial pode ser feito antes, durante 

ou depois de um outro curso de graduação

A Distância

479

26

505

estudantes em 2005, participação que passou a ser de 4,4% no ano seguinte. Veja os números atualizados.

*O curso seqüêncial também é de nível superior, porém 

mais rápido, com foco bem defi nido e sem caráter de 

graduação. O seqüencial pode ser feito antes, durante 

Fonte: MEC/INEP
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Lançado em abril de 2007, 
o Plano de Desenvolvimento 
da Educação (PDE) prevê três 
ações no âmbito da educação 
profissional. A primeira é a 
criação de institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia 
(Ifets), que servirão de modelo 
para reorganizar as instituições 
federais de educação profis-
sional e tecnológica. Os Ifets 
atuarão na educação básica, 
profi ssional e superior, e devem 
ser constituídos a partir da inte-
gração dos centros federais de 
educação tecnológica (Cefets) e 
das escolas técnicas e agrotéc-
nicas federais.

Os objetivos dos Ifets são: 
ofer tar educação profi ssional e 
tecnológica em todos os níveis, 
sobretudo médio; orientar a ofer-
ta de cursos em sintonia com a 

economia local; e estimular o 
empreendedorismo e o coope-
rativismo.

Conforme o plano do goven-
ro, os Ifets devem constituir-se 
em centros de excelência no 
en sino de ciências; qualifi car-
se como centros de referência 
no apoio à oferta do ensino de 
ci ências nas escolas públicas; 
e oferecer programas especiais 
de formação de professores para 
a educação básica, sobretudo 
nas áreas de física, química, 
bi ologia e matemática.

O Ministério da Educação já 
lan çou chamada pública para 
criação de Ifets. Metade das 
va gas oferecidas será em cur-
sos técnicos de nível médio. 
Na educação superior, haverá 
des taque para cursos de licen-
ciatura em Física, Química, 

Matemática e Biologia. Também 
serão incentivadas as licencia-
turas para formação de profes-
sores de mecânica, eletricidade 
e informática. A implantação 
dos institutos pretende triplicar 
o número de alunos matricula-
dos na educação profi ssional e 
tecnológica.

A segunda ação prevê a cria-
ção de uma rede de educação 
profissional e tecnológica a 
distância, em escolas das redes 
públicas municipais e estaduais, 
com o objetivo de triplicar o 
número de alunos matricula-
dos. A terceira ação refere-se a 
mudanças, por meio de projeto 
de lei, da Lei de Diretrizes e 
Bases. O objetivo, entre outros, 
é integrar a educação profi ssio-
nal de nível médio e o ensino 
médio regular.

As propostas discutidas na 
Comissão de Educação 
para o ensino profi ssiona-

lizante visam assegurar o acesso 
ao mercado de trabalho e a profi s-
sionalização aos estudantes não 
vocacionados ou impedidos de 
cursar uma universidade. Uma 
das sugestões é o aproveitamento 
das escolas de ensino médio para 
abrigar cursos profi ssionalizantes. 
Medidas nessa direção elimina-
riam a espera de recursos para 
a construção de escolas técnicas 
e viabilizariam cursos de me-
nor custo. A comissão também 
sugeriu:

 atualização do aprendizado 
profi ssional: criar vínculo per-
manente dos ex-estudantes com 
as instituições de ensino, para 
garantir a requalifi cação perma-
nente do trabalhador;

 currículo efi caz: é preciso 
saber como realizar a tarefa de 
profi ssionalização e em quais 
áreas serão oferecidas vagas;

 implantação de um quarto ano 
no ensino médio: a medida tem a 
ver com o momento em que será 
iniciada a profi ssionalização;

 aperfeiçoar a legislação sobre 
o menor-aprendiz: as leis atu-
ais desestimulam as empresas 
a contratar menores. Há tantas 
imposições e restrições na lei que 
o trabalho dos menores torna-se 
indesejável;

 superar a crença de que só se 
resolve o problema de educação 
profi ssional por meio da escola 
tradicional;

 criação de unidades específi cas 
nas diversas esferas de gover-
no, a exemplo do que ocorre no 
Ministério da Educação: é isso 
que permitirá que políticas para 
o setor sejam desenvolvidas em 
face de suas especifi cidades e pe-
culiaridades, sem perder de vista 
a articulação com as áreas afi ns.

Ensino médio pode garantir 
acesso ao mercado de trabalho

Os cursos do Senai e os centros federais de educação tecnológica são bons exemplos de escolas profi ssionalizantes

Plano prevê centros de excelência em tecnologia 

O país enfrenta a carência de 
profi ssionais de nível médio pre-
parados para o mercado de traba-
lho. A senadora Marisa Serrano 
(PSDB-MS) lembrou, durante os 
debates na Comissão de Educação, 
o caso do seu estado, onde dezenas 
de usinas de álcool estão sendo 
construídas, mas falta mão-de-obra 
qualifi cada.

Para o professor Cláudio Moura 
e Castro, especialista em educação 
e ex-consultor da Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT), as 
escolas técnicas funcionam quando 
são voltadas para a atividade eco-
nômica principal do local em que 
se localizam. Ele deu o exemplo do 
curso de Operação e Manutenção 
de Petróleo e Gás no Centro Federal 
de Educação Tecnológica do Rio 
Grande do Norte. Lá, segundo ele, 
“só  pensam em gás e em petróleo, 
e é uma excelente escola”. 

Conhecer as áreas mais carentes 
de profi ssionais garante o sucesso 
da escola técnica, segundo o presi-
dente da Associação Nacional das 
Universidades Particulares (Anup), 
Abib Salim Cury. “Não é simples-
mente profi ssionalizar, é preciso 
saber em quê.” Na mesma linha, o 
professor Cláudio Moura e Castro 
indaga: “Profi ssionalizar em quê? 
Cadê a pesquisa de mercado que 
diz que a vocação oferecida vai 
encontrar o mercado?”

O Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Industrial (Senai), do Sistema 
S, é uma das principais instituições, 
juntamente com as escolas técnicas 
federais, na formação de profi s-
sionais de nível médio. O diretor 
regional do Senai de São Paulo, 
Luiz Carlos de Souza, disse que a 
entidade se fundamenta em pes-
quisa para acompanhar o mercado 
de trabalho.

Falta mão-de-obra qualificada, 
sobram oportunidades de emprego

1997 – Morrem Darcy 
Ribeiro e Paulo Freire

1998 – Instituído 
o Exame Nacional 
do Ensino Médio 
(Enem), que avalia os 
alunos para acesso à 
universidade

2000 – Brasil 
participa do Programa 
Internacional de 
Avaliação de Alunos 
(Pisa), que mede 
o desempenho 
de estudantes 
em Literatura, 
Matemática e Ciências 

2001 – Governo 
Fernando Henrique 
cria o Programa 
Nacional de Renda 
Mínima, o Bolsa 
Escola, que dá a 
alunos da rede pública 
R$ 15 mensais 

2003 – Governo Lula 
cria o Programa Bolsa 
Família, que engloba 
o Bolsa Escola 

2004 – Criado o 
Exame Nacional de 
Desempenho de 
Estudantes (Enade), 
que avalia os cursos 
universitários, no 
âmbito do Sistema 
Nacional de Avaliação 
de Educação Superior 
(Sinaes). A prova, 
por amostragem, é 
obrigatória para os 
alunos selecionados

2005 – Realiza-se 
a primeira Prova 
Brasil, que avalia em 
conhecimentos de 
Língua Portuguesa e 
Matemática os alunos 
de 4ª a 8ª série e 
complementa o Saeb
– Senadores assinam  
pacto pela educação 
pública universal e de 
qualidade

2006 – Fundo 
de Manutenção e 
Desenvolvimento 
da Educação Básica 
e de Valorização 
dos Profi ssionais da 
Educação (Fundeb) 
substitui o Fundef e 
benefi cia a educação 
infantil, o ensino 
médio e a educação 
de jovens e adultos. 
O fundo recebe 
20% – e não mais 
15% –, de uma 
cesta de impostos 
e transferências 
constitucionais a 
estados e municípios

Especial é uma publicação do Jornal do Senado 
Praça dos Três Poderes - Ed. Ane xo I do Se na do Fe de ral, 
20º andar - 70165-920 Brasília (DF)
www.senado.gov.br/jornal / jornal@senado.gov.br 
Tel.: 0800 61-2211 – Fax: (61) 3311-3137

Diretor do Jornal do Senado: Davi Emerich

Editor-chefe: Eduardo Leão

Redatores e Editores: Janaína Araújo, Mikhail Lopes, 
Paula Pimenta, Suely Bastos, Sylvio Guedes, Thâmara Brasil 

e Valter Gonçalves Jr.

Diagramação: Bruno Bazílio, Henrique Eduardo Lima e 
Sérgio Luiz Gomes da Silva

Revisão: Eny Junia Carvalho, Lindolfo do Amaral 

Almeida e Miquéas D. de Morais

Tratamento de Imagem: Edmilson Figueiredo e 
Humberto Sousa Lima

Arte: Cirilo Quartim e Oscar

SE
N

AI

Rede federal de educação profi ssional
Total de escolas técnicas 
179

Vagas
173 mil

Investimentos desde 2003 
R$ 75 milhões 
em infra-estrutura, 
equipamentos e mobiliário

Escolas em obras 
25 (fase I) e 50 (fase II do plano de 
expansão)

 

Investimentos
R$ 750 milhões

Custeio anual de cada escola 
R$ 3,3 milhões

Escolas até 2010 
354 (em todos os estados do país)

Vagas 
500 mil
* As escolas oferecem cursos de qualifi -
cação, de ensino técnico, superior e de 
pós-graduação. As áreas variam de acordo 
com a realidade regional de cada escola.

A rede conta com  12.664 professores. Destes:

4.379 possuem mestrado

1.130, doutorado

4.748, especialização

2.209, graduação

177, aperfeiçoamento

 21 têm pós-doutorado.
Fonte: MEC

12.664 professores. Destes:

mestrado

doutorado

especialização

graduação

aperfeiçoamento

pós-doutorado.
Fonte: MEC

34,5% 

8,9%
37,4% 

17,4% 

1,39%
0,16%


