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Escolas que educam
com valores

agregam mais que cultura 

A educação básica é 

tema recorrente de 

debates no mundo, 

especialmente no Brasil, 

onde estamos diante 

de discussões cada 

vez mais acaloradas a 

respeito deste assunto 

que divide opiniões 

Parece que todos têm co-
nhecimento de Educa-
ção e que a recorrência 

do tema signifi ca desconforto 
com o que se vê sendo reprodu-
zido historicamente. Reformas 
são propostas, pedagogias são 
debatidas à exaustão, novos e 
“velhos” modelos embatem e, 
de tempos em tempos, vemos 
ondas diferentes tanto na 
forma de fazer escola quanto 
no que avaliamos como impor-
tante indicador de uma boa 
educação. 

Alguns desejam que a escola 
dê, aos jovens e crianças, dis-
ciplina; outros desejam uma 
educação forte, cujos indica-
dores são as aprovações nos 
vestibulares; outros exigem 
uma instituição que mantenha 
os jovens sempre ocupados 
com diversos projetos e, de 
preferência, com os estudos; 
e outros, enfi m, desejam uma 
escola pautada por valores 
e que ensine valores. Não só 
tudo isto é desejo de quem 
matricula seu fi lho na escola, 
como é motivo de propaganda 
para muitas.

É evidente que a escola, ou 
qualquer ambiente educacio-
nal, possui comprometimento 
com o conhecimento, pois a 
função social primeira deste 
espaço e deste trabalho é 
ensinar algo. 

É também evidente que toda 
ação humana, todo trabalho 
existe permeado de valores 
que não estão necessaria-
mente explícitos, por mais 
que às vezes alguns valores 
sejam comunicados, mas soa 
descabido que haja escolas e 
educadores que compreendam 
que o conhecimento seja uma 
coisa em si mesma, isenta 
de valores outros que não 
o próprio conhecimento; e, 
quando se pensa assim, uma 
consequência disso pode ser 
o distanciamento do saber do 

conteúdo ético. 
Há escolas que possuem 

valores claramente inseridos 
na missão educativa, que 
fazem parte deste programa 
e trabalham para que seus 
valores sejam não só “marca 
e propaganda”, mas transfor-
mem a vivência escolar em um 
tempo marcante e instigante 
para o sujeito que levará este 
legado adiante.

A valorização do outro, da 
tão puída em nossos tempos 
cidadania, é um caminho a 
ser reafi rmado e que não só 
impacta no sujeito em sua vida 
íntima, como ajuda a redigir 
textos verdadeiros que sal-
tam aos olhos dos corretores, 
como produções que refl etem 
alguém de forma autêntica. 
Se considerarmos que estes 
textos são pontos de partida 
para uma vida e uma profi ssão, 
bons textos são marcas de um 
bom começo. 

Assim como ter valores 
que constituirão certa ética, 
ensinar organização, métodos 
para estudar, montar agendas 
signifi cativas e para pesquisar 
sobre aquilo que não se sabe, 
bem como uma vida saudável 
do ponto de vista do corpo, 
da mente, das relações fi nan-
ceiras. 

No tempo e no mundo da in-
formação disponível, que visa 
ser transparente e acessível, 
é importante que os sujeitos 
saibam ser e procurar como 
se tornar melhores, sem que 
isso lhes custe a sanidade. 
Isso pode ser ensinado, ainda 
mais quando se pensa que 
o educar (conduzir, como 
diria a etimologia da palavra) 
signifique encaminhar por 
sendas novas por um tempo e 
que depois o sujeito siga seu 
próprio caminho.

Se a família, a escola e a 
sociedade cercam os mais 
jovens de valores com os 
quais sonhamos, pode ser que 
tenhamos como fruto mais que 
cultura, mais que pessoas boas, 
isto é, teremos resultados que 
impactarão as pessoas indivi-
dualmente e a sociedade. 

Em educação, essa busca faz 
todo o sentido.
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Delegado da PF, Luiz Pontel 

de Souza, assume a Secretaria 

Nacional de Justiça.

Tomou posse em Brasília o 
novo secretário nacional de 
Justiça, Luiz Pontel de Souza. 
Ele substitui Rogério Galloro, 
que foi nomeado pelo ministro 
da Segurança Pública, Raul 
Jungmann, para chefiar a 
Polícia Federal. A Secretaria 
Nacional de Justiça é uma es-
trutura do Ministério da Justiça 
(MJ) responsável por diversas 
temáticas, como refugiados e 
migrantes, ações de combate 
à corrupção, classifi cação indi-
cativa de obras audiovisuais e 
artísticas, cooperação jurídica 
internacional e políticas em 
geral de Justiça. 

Após a criação do Ministério 
da Segurança Pública, a Secre-
taria Nacional de Justiça ganha 
ainda mais importância. Assim 
como Galloro, Luiz Pontel de 
Souza também é delegado da 
Polícia Federal. Ocupou o cargo 
de diretor de Gestão de Pessoal 
do órgão de 2007 a 2009 e de 
2015 a 2017. Atuou ainda como 
diretor executivo, entre 2009 e 
2011, e adido em lisboa entre 
2011 e 2013.

O novo secretário assume 
em meio a intensos debates 
sobre a chegada em massa de 
venezuelanos ao país, especial-
mente pelo estado de Roraima. 
Segundo Pontel, as ações para 
lidar com esse processo estão 
sendo discutidas dentro do co-
mitê gestor criado para o tema, 

A contratação dos serviços de salvamento aquático é de 

responsabilidade do administrador da piscina.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado vota 
na terça-feira (13) proposta 
que regulamenta a atividade de 
guarda-vidas, também chamado 
de salva-vidas, profi ssional cujo 
trabalho é evitar afogamentos. 
Os senadores que integram 
a Comissão vão analisar dois 
projetos que tramitam em con-
junto por tratarem do mesmo 
tema. O relator, senador Sérgio 
Petecão (PSD-AC), apresentou 
voto pela aprovação de um dos 
projetos, com uma emenda, e 
pela rejeição do outro.

De acordo com o texto que 
será votado, será considerado 
guarda-vidas o “profissional 
apto a realizar práticas preven-
tivas e de salvamento relativas 
à ocorrência de sinistros em 
ambientes aquáticos”. Para 
exercer essa atividade profi s-
sional haverá quatro condições: 
ser maior de 18 anos; ter plena 
saúde física e mental; ter con-
cluído curso de ensino funda-
mental, ou equivalente e estar 
habilitado em curso de forma-
ção profi ssional específi ca. Esse 
curso deverá ser ministrado por 

escola técnica pública ou priva-
da e ofi cialmente reconhecida.

As atribuições dos guarda-
-vidas: praticar salvamento em 
ambientes aquáticos, nos casos 
de emergência; desenvolver 
trabalhos preventivos e de 
educação à comunidade para 
orientar sobre possíveis riscos 
de afogamentos e acidentes 
aquáticos; vistoriar seu local de 
trabalho, notifi cando o adminis-
trador do estabelecimento para 
esclarecimentos e providências 
sobre irregularidades consta-
tadas relativas à Segurança e 
Higiene de Piscinas e comu-
nicar ao poder público caso o 
administrador não resolva a 
irregularidade.

Caberá a uma lei específi ca 
dispor sobre a exigência de 
guarda-vidas nas embarcações 
para transporte de passageiros, 
incluindo o turismo, ou em prá-
ticas recreativas. A contratação 
dos serviços de salvamento 
aquático é de responsabilidade 
do administrador da piscina ou 
qualquer parque aquático com 
acesso facultado ao público 
(Ag.Senado).

Milhões 
de jovens 
brasileiros sem 
trabalho nem 
estudo

O senador José Maranhão 
(PMDB-PB) lamentou os dados 
de um estudo do Banco Mundial 
que identifi cou 25 milhões de 
jovens brasileiros sem traba-
lho e sem estudo. Segundo o 
senador, o ensino médio no 
Brasil não está em sintonia 
com a realidade do país e não 
corresponde aos anseios do 
estudante nem às necessidades 
do mercado de trabalho.

Segundo José Maranhão, so-
mente 13% dos que concluem 
o ensino médio conseguem 
ingressar no ensino superior. 
Ele acredita que o governo 
deveria se preocupar em formar 
novas lideranças científi cas. Na 
opinião do senador, o Brasil não 
é um país industrializado e, sim, 
uma linha de montagem.

“Qualquer que seja a ativida-
de industrial que você pense, 
que você imagine, você vai 
verifi car que o Brasil está re-
cebendo os kits e importando. 
Quando muito colocando numa 
caixa diferente, com o selinho 
“made in Brazil”. Grande blefe, 
grande mentira!”, disse o sena-
dor (Ag.Senado).

Vergilio: o objetivo é conceber uma lei que seja capaz de 

estruturar esse ramo de seguros em sintonia

com as boas práticas de mercado.

Um projeto em análise na 
Câmara  cria um novo Seguro 
Obrigatório de Acidentes 
de Trânsito (Soat) para 
substituir o atual DPVAT. 
A medida está prevista no 
projeto do deputado Lucas 
Vergilio (SD-GO), que busca 
estabelecer a livre concor-
rência como eixo central do 
novo formato. Pela proposta, 
os proprietários de veículos 
poderão escolher a compa-
nhia seguradora autorizada 
de sua preferência para con-
tratar o Soat. Para a oferta 
do seguro, as seguradoras 
poderão ser autorizadas a 
atuar isoladamente ou por 
meio de consórcio.

Prêmios e valores de in-
denização passarão a ser 
estabelecidos livremente 
pelo mercado, observadas as 
diretrizes do Conselho Na-
cional de Seguros Privados 
(CNSP). Vergilio argumenta 
que o DPVAT está desgasta-
do em sua operacionalização, 
não sendo raras as fraudes 
que levam ao pagamento 
indevido de indenizações. 
“Grande parte dos problemas 
se deve ao modelo ultra-
passado e pouco efi ciente. 
Merece destaque a ausência 

Governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão.

Pezão foi acusado de não 
ter aplicado 12% na 
área da saúde, em 2016, 

percentual mínimo previsto na 
Constituição. Segundo a coor-
denadora do Grupo de Atuação 
Especializada no Combate à 
Corrupção (GAECC), Patrícia 
Villela, há uma divergência 
na metodologia aplicada pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) e pelo MP-RJ. Ambas 
as contas apontam a aplicação 
abaixo do mínimo exigido.

O TCE mostrou que em 2016 
apenas 10,42% do orçamento 
do Estado foram gastos com 
saúde, o que corresponde 
a uma diferença de R$ 574 
milhões a menos do que o 
percentual mínimo. Para o 
MPE, também deve ser con-
tabilizado nessa diferença um 
total de R$ 1,907 bilhão em 
valores empenhados e liqui-
dados, mas que não estavam 

Projeto de autoria do deputa-
do Célio Silveira (PSDB-GO), 
inclui no rol de procedimentos 
de cobertura obrigatória nos 
planos de saúde a internação 
domiciliar, conhecida como 
home care. De acordo com a 
proposta, a operadora terá a 
responsabilidade de oferecer 
o serviço de internação do-
miciliar ao paciente portador 
de doença crônica ou aguda. 
A recomendação médica deve 
ser assinada por no mínimo 
dois médicos, como o único 
tratamento possível ou o mais 
indicado ao paciente. 

A internação domiciliar 
consiste na permissão dada 
ao doente, portador de doença 
crônica ou aguda, de ser inter-
nado em sua residência, com 
cuidado intensivo e multipro-
fi ssional, caracterizado pelo 
deslocamento de uma parte da 
estrutura hospitalar para o seu 
lar, principalmente aqueles 
dependentes de oxigênio. Atu-
almente, a ANS esclarece que 
não há impedimentos para que 
os planos de saúde ofereçam a 
cobertura. Para que o paciente 
não fi que sem o atendimento, 
a ANS determina que, caso o 
plano de saúde não autorize o 
home care, ele deverá manter 
a internação até a alta médica.

Na prática, essa determi-

nação é frequentemente des-
cumprida. “Quando o paciente 
está internado em regime 
hospitalar, recebe indicação 
da internação domiciliar e a 
operadora de saúde recusa a 
cobertura. Ela entende que 
o usuário do plano está apto 
para a alta, não mais carecen-
do de recursos hospitalares”, 
disse o parlamentar. Ele cita 
como exemplo, pacientes que 
necessitam de alimentação 
enteral e aqueles que precisam 
permanecer em repouso, com 
suporte para oxigenotera-
pia. Há ainda os que sofrem 
sequelas causadas por aci-
dente vascular cerebral, os 
portadores de Alzheimer ou 
doença de Parkinson, entre 
outras doenças que podem ser 
tratadas em âmbito domiciliar.

Segundo Célio Silveira, 
diante das negativas dos pla-
nos de saúde, os segurados 
têm recorrido ao judiciário 
na tentativa de terem os seus 
direitos respeitados. Para ele, 
a internação domiciliar não é 
apenas um desejo do paciente 
e de seus familiares, mas sim 
uma indicação médica com o 
intuito de resguardar a saúde, 
humanizar a assistência à 
saúde e propiciar ao benefi-
ciário o tratamento adequado 
(psdbnacamara).

A
nt

on
io

 C
ru

z/
A

B
r

Waldemir Barreto/Ag.Senado

C
le

ia
 V

ia
na

/A
g.

C
âm

ar
a

R
ep

ro
du

çã
o

MP do Rio denuncia Pezão por 
improbidade administrativa

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) ajuizou uma ação civil pública contra o 
governador Luiz Fernando Pezão, por ato de improbidade administrativa, com pedido de afastamento 
do cargo

puta no percentual da verba 
aplicada a diferença daquele 
valor que foi liquidado mas não 
tinha disponibilidade de caixa 
no Fundo Estadual de Saúde”, 
explicou Patrícia.

A assessoria de Pezão infor-
mou, por nota, que a Procura-
doria-Geral do Estado (PGE) 
recorreu da ação no STF. No 
ano passado, o MP-RJ já havia 
entrado com uma ação por 
improbidade administrativa 
contra o governador, com base 
em uma representação feita 
pelo CRM-RJ. A denúncia do 
órgão de classe aponta falhas 
nos investimentos na área da 
saúde por parte do governo 
fl uminense em 2015. Na nota, o 
governo afi rma que o descum-
primento do índice em 2016 
“foi plenamente justificado 
pelos arrestos e bloqueios de 
mais de R$ 8 bilhões nas contas 
do Estado naquele ano” (ABr).

cobertos pelo fundo de saúde 
e não teriam sido efetivamente 
pagos, o que foi comprovado 
com notifi cações feitas por 
fornecedores da Secretaria 
de Estado de Saúde.

“O TCE computou nesse 
percentual algumas despesas 

que o estado do Rio de Janeiro 
teria empenhado e liquidado 
- que é certifi car que aquele 
serviço foi prestado -. Mas não 
havia disponibilidade de caixa 
para o pagamento de tudo o 
que foi liquidado. Essa é a 
diferença. O MPE não com-

Projeto substitui DPVAT por novo 
seguro obrigatório de acidentes

de concorrência, visto que o 
seguro é comercializado por 
um único agente operador”. 

Vergilio acredita que todos 
os agentes envolvidos serão 
benefi ciados. “De um lado, os 
segurados poderão ter acesso 
a prêmios potencialmente 
mais baixos e coberturas mais 
amplas, em razão da maior 
concorrência. De outro, as 
seguradoras poderão atuar em 
condições estabelecidas pela 
dinâmica do mercado, e não 
mais fi xadas unilateralmente 
pela União”, diz. O parlamen-

tar acrescenta que o texto in-
corpora e sistematiza rotinas 
já estabelecidas no mercado 
segurador e consolida solu-
ções para diversas contro-
vérsias jurisprudenciais.

O projeto de Vergilio re-
voga a Lei do DPVAT, mas 
mantém os sinistros ocorri-
dos durante sua vigência. O 
projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Viação e 
Transportes; de Finanças e 
Tributação; e de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

Regulamentação da 
atividade de guarda-vidas

Governo nomeia novo 
secretário Nacional

de Justiça

composto por representantes 
de diversos ministérios. Entre 
as medidas estão a verifi cação 
da documentação dos vene-
zuelanos pela Polícia Federal 
e a estruturação de centros de 
acolhimento.

Outra prioridade, de acordo 
com o novo secretário, é o 
lançamento do 3o Plano de 
Enfrentamento ao Tráfi co de 
Pessoas, previsto para o se-
gundo semestre deste ano. Na 
área de combate à corrupção, o 
novo secretário pretende levar 
procedimentos e metodologias 
adotadas no MJ a estados e 
órgãos de segurança que não 
contam com laboratórios de 
tecnologia de lavagem de di-
nheiro (ABr).

Proposta torna 
obrigatória cobertura 

de internação domiciliar


