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O país precisa de 

mudança. Isso é um 

fato inegável. Nossa 

constituição já data de 

quase 30 anos, e com 

certeza há coisas que 

antes eram vistas como 

positivas, que hoje não 

o são, e que carecem de 

revisão

Uma delas é a nossa 
educação. Apesar da 
maneira brusca com 

que foi apresentada a Medida 
Provisória que determina uma 
reforma no Ensino Médio das 
escolas brasileiras, particula-
res e privadas, essa proposta 
não surgiu agora. São cerca 
de 20 anos, desde o fi m do 
governo FHC, em que todos 
os governantes de nosso país 
vêm tentando aplicar essas 
mudanças. Seu intuito é dei-
xar o país mais próximo de 
modelos de sucesso, mundo 
a fora, especializando alunos 
desde cedo.

Como dito, a maneira brusca 
foi o que gerou tamanha como-
ção. A abertura para o diálogo 
e sugestão só veio depois. Esse 
foi o erro do governo. Se a apre-
sentação tivesse sido melhor 
organizada, os próprios alunos, 
que hoje estão em ocupações, 
tivessem tido espaço para aju-
dar e serem ouvidos de forma 
mais efi caz, talvez nada disso 
acontecesse. De um modo 
geral, a mudança é necessária. 
O modo como o ensino médio 
vem sendo tratado nos últimos 
anos não segue as propostas 
apresentadas na nossa Lei de 
Diretrizes e Bases atual. Ela 
defi ne o ensino médio como 
mais uma etapa da educação 
básica, e que por isso deve 
possuir uma característica 
universal. 

Sendo assim, não adianta 
continuar descumprindo a lei, 
se já não se enxerga que são 
assim que as coisas funcionam. 
Há anos que o ensino médio já 
não é tratado dessa forma. A 
lei acaba tendo de se adequar 
à realidade. Hoje os conceitos 
são diferentes, o que se espera 
do estudante é que ele tenha 
mais oportunidade de galgar 
outros aspectos da especiali-
zação. Hoje, quem tem uma 
educação superior tem me-
lhores condições de trabalho 
e salário do que aqueles que 
não têm. Não que não haja 
profi ssões que não precisam de 
faculdade. Elas ainda existem, 
mas dentro das que precisam, 
é interessante para todo mun-
do que haja profi ssionais mais 
bem treinados.

Sendo assim, o Ensino Médio 
se torna mais uma etapa de es-
pecialização, algo que o aluno 
pode dedicar à construção de 
sua carreira desde o início, e 
desde bem antes. Isso ajuda a 
ter uma classe mais especiali-
zada. O próprio ensino médio 
se torna mais uma etapa da 
educação que visa o profi ssio-

nalismo e a vida adulta. Gosta-
ria de citar três alterações que 
tem causado muita polêmica, e 
apresentar minha visão sobre 
como elas podem ser positivas, 
e não negativas, como se vem 
observando.

A primeira delas é a orga-
nização das aulas em tempo 
integral, de sete horas diárias. 
No estado atual, essa mudança 
levanta questões sobre infraes-
trutura física e pedagógica. É 
óbvio que mudanças terão de 
ser aplicadas. No que tange ao 
pedagógico se fará necessária 
uma adequação de currículo, 
algo que é mais simples e de-
manda muito menos esforço 
do que alterações físicas da 
estrutura da escola. Entre-
tanto, essas também serão 
necessárias e isso dispenderá 
algum investimento.

Para as escolas particula-
res, sem dúvida, será mais 
simples, mas para as públicas 
há aqui uma oportunidade 
e uma necessidade que será 
atendida pelo governo, afi nal 
a proposta de mudança partiu 
dele. Lembrando que essa é 
uma atribuição do governo 
estadual, já que quase todas 
as escolas públicas de Ensino 
Médio, tirando uma ou outra, 
são de gerência estadual. As es-
colas podem ganhar muito com 
isso, pois o governo, ao aplicar 
a MP, está se comprometendo 
a apresentar condições para 
que ela seja vigente.

A outra questão é a da re-
tirada da obrigatoriedade do 
ensino de fi losofi a, sociologia, 
arte e educação física. Bem, 
nesse caso elas se tornaram 
apenas optativas, não obriga-
tórias. Há uma opção, uma fl e-
xibilidade, o que não as exclui 
em suma. Ainda haverá aulas 
dessas matérias nas escolas 
que acharem isso pertinente. 
Outro ponto importante é a da 
possibilidade de se guiar para 
uma área de ensino com que 
mais o aluno se identifi que. 
Na verdade, isso já ocorre em 
muitas escolas técnicas há 
muitos anos. O aluno poderá 
guiar-se para um currículo que 
será mais útil e intensivo a ele, 
sem que as aulas básicas do 
período matutino deixem de 
ser aplicadas.

Pode haver problemas em 
diversos pontos dessa MP, e é 
por isso que o próprio governo, 
admitindo a maneira como a 
apresentou, propôs um diálo-
go e abriu meios de recepção 
de sugestões. O caso é que o 
ensino precisa de mudança e o 
país também. Não adianta fi car 
parado. O ideal é que se utilize 
todos os canais democráticos 
para que isso seja feito de me-
lhor acordo com a sociedade, 
mas que seja feito. Há pontos a 
serem melhorados e há falhas, 
mas há também oportunidade. 
É preciso diálogo para que se 
apare as arestas.
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Por que reformar
o Ensino Médio?

Apesar do crescimento da 
renda entre as pessoas 
mais vulneráveis e extre-

mamente pobres, o Brasil não 
conseguiu, em 14 anos, diminuir 
o fosso entre ricos e pobres. A 
conclusão é do Radar IDHM, ín-
dice que compara as tendências 
de crescimento dos indicadores 
sociais na década de 2000 a 2010 
e no período de 2011 a 2014. 

O estudo, lançado ontem (22) 
pelo Pnud, em parceria com o 
Ipea e a Fundação João Pinheiro, 
aponta que o Índice de Gini, que 
mede o nível de desigualdade, 
teve uma redução 0,6% de 2000 
a 2010, mesma proporção iden-
tifi cada para o período de  2011 
a 2014. O valor foi considerado 
inexpressivo pelos especialis-
tas. Por outro lado, a pesquisa 
mostra que entre 2011 e 2014 a 
proporção de pessoas com renda 
domiciliar per capita inferior a 
255 reais diminui 9,3% por ano, 
enquanto que de 2000 a 2010 o 
decréscimo anual foi de 3,9%. 

A redução foi ainda maior no 
grupo de pessoas com renda 
inferior a R$ 70, faixa que apre-
sentou decréscimo anual de 14 
% entre 2011 e 2014, contra o 
índice de 6,5% anual entre os 
anos de 2000 e 2010. Segundo 
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Aviso sobre 
substâncias 
consideradas 
doping

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou o 
projeto do deputado Veneziano 
Vital do Rêgo (PMDB-PB), que 
obriga os laboratórios farma-
cêuticos a informar no rótulo 
dos produtos sobre a presença 
de substâncias proibidas no Có-
digo Mundial Antidoping. Como 
a proposta foi aprovada de 
forma conclusiva, deve seguir 
para a análise do Senado. De 
acordo com o autor, o objetivo é 
evitar casos de doping acidental 
por falta de informação sobre 
a composição do remédio ou 
suplemento.

A Comissão de Seguridade 
Social e Família já havia apro-
vado um substitutivo, para 
atribuir ao Executivo a com-
petência por regular a medida 
em até 180 dias da publicação 
da lei. Porém, o relator da 
proposta, deputado André 
Amaral (PMDB-PB), retirou 
essa medida, uma vez que 
estipular prazo ao Executivo é 
inconstitucional. “O artigo pro-
posto afronta, como já decidido 
reiteradas vezes pelo STF, o art. 
2º do texto constitucional, que 
consagra o princípio da separa-
ção e independência entre os 
Poderes”, disse Amaral (Ag.
Câmara).

Começou a funcionar ontem 
(22) na Câmara um grupo de 
trabalho sobre o projeto que 
assegura aos taxistas a exclu-
sividade no transporte indivi-
dual de passageiros em todo o 
País. Hoje (23), o projeto será 
debatido em comissão geral 
no Plenário. Um dos autores 
da proposta e coordenador do 
grupo de trabalho, o deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP) disse 
que a ideia é proteger a cate-
goria dos taxistas. 

Segundo ele, o texto não pro-
íbe plataformas digitais como o 
Uber, mas determina que esse 
serviço seja regulamentado e 
fi scalizado pelas prefeituras. 
“Só estamos pedindo que essas 
plataformas trabalhem exclusi-
vamente com taxistas, inclusive 
para dar mais segurança à po-
pulação”. O projeto prevê que 
qualquer serviço de transporte 
de passageiros seja oferecido 
somente por meio de veículos 
que tenham a caixa luminosa 

externa com a palavra “táxi” e 
possuam taxímetro.

Durante a reunião, diversos 
deputados defenderam a cate-
goria dos taxistas, mas também 
sugeriram a melhoria dos ser-
viços oferecidos por taxistas. 
Um deles foi o deputado João 
Arruda (PMDB-PR), para quem 
o Uber “já é uma realidade no 
País” e precisa ser regulamen-
tado. “O Uber não é táxi e não 
deve ser tratado como táxi. O 
motorista do Uber, na minha 
visão, é um motorista de carro 
executivo”, disse Arruda.

Segundo Zarattini, o prazo 
de funcionamento do grupo de 
trabalho é até 6 de dezembro, 
quando está prevista a votação, 
no Plenário da Câmara, de 
requerimento de urgência. Se 
aprovada, um acordo no colégio 
de líderes prevê a votação do tex-
to no Plenário já no dia 7. A ideia 
de Zarattini é construir, no grupo, 
uma versão mais consensual da 
proposta (Ag.Câmara).

O ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, fez um apelo on-
tem (22) aos parlamentares 
da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Na-
cional da Câmara para que o 
Legislativo garanta o volume 
de recursos necessários para a 
continuidade de projetos con-
siderados “a espinha dorsal” 
da pasta. O pedido foi feito 
durante audiência pública na 
comissão, na qual o ministro 
foi convidadoa apresentar a 
agenda e as perspectivas de 
atuação da pasta. 

Segundo Jungmann, não 
se pode negar investimentos 
estratégicos em defesa e segu-
rança a um país que tem como 
objetivo ter “uma projeção glo-
bal e de liderança”. O minisg-
tro informou que o valor total 
dos investimentos prioritários 
é de R$ 122 bilhões, dos quais 
ainda faltam R$ 95 bilhões. 
No rol das ações estratégicas 
estão estaleiros e base naval 
para a frota submarina nacio-
nal, a construção de quatro 
submarinos convencionais e 
o programa de modernização 
de blindados usados para 
transporte das tropas e para 
ataque e defesa.

Entre os projetos prioritá-
rios também está o do sub-
marino de propulsão nuclear, 

Ministro da Defesa, Raul Jungmann.

O relator do Orçamento 
Geral da União de 2017 na 
Comissão Mista de Planos, 
Orçamentos Públicos e Fis-
calização (CMO), senador 
Eduardo Braga (PMDB-AM), 
apresentou ontem (22) à im-
prensa o relatório preliminar 
que prevê R$ 9,9 bilhões a mais 
em recursos para a saúde e R$ 
1,2 bilhão para a educação, to-
talizando R$ 11,1 bilhões. No 
caso da saúde, o parlamentar 
explicou que houve alocação 
maior de verbas para cumprir 
a destinação de 15% da receita 
corrente líquida, conforme 
determinado na proposta do 
Teto de Gastos.

As novas despesas com 
saúde e educação serão com-
pensadas pelo aumento de R$ 
9 bilhões no teto das receitas 
de 2017, informado pelo 
Ministério do Planejamento, 
e pelo corte de R$ 6 bilhões 
em subvenções econômicas. 

O relatório preliminar poderá 
ser alterado por sugestões 
dos integrantes da Comissão 
de Orçamento. O prazo para 
apresentação de emendas 
está aberto, com expectativa 
de votação para a próxima 
quinta-feira (24).

Uma vez aprovado o parecer 
preliminar, começa a fase dos 
relatórios setoriais. Votados 
os setoriais, é elaborado o 
documento fi nal que, aprova-
do pela comissão, segue para 
deliberação do plenário do 
Congresso Nacional.

Eduardo Braga disse, ainda, 
que espera votar o relatório 
preliminar na comissão amanhã 
(24).  “Estamos esperando que 
a comissão encerre o processo 
de emendas para apresentar o 
relatório fi nal e levá-lo a vota-
ção. Se tudo transcorrer como 
estabelecido, devemos votar 
na quinta-feira o relatório”, 
fi nalizou (ABr).
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Aumento da renda dos mais 
pobres não garantiu redução 

da desigualdade social
A taxa de redução da desigualdade social no Brasil permaneceu estável entre os anos 2000 e 2014

o coordenador de Estudos 
Territoriais Urbanos do Ipea, 
Marco Aurélio da Costa, o Brasil 
chegou a um índice de pobreza 
extrema residual, equivalente 
ao índice identifi cado em países 
desenvolvidos.

As políticas de transferência 
de renda e de valorização do 
salário mínimo, no entanto, não 
foram sufi cientes para mudar 
de forma signifi cativa a distân-
cia dos mais pobres para os mais 
ricos. As projeções mostram 

que a desigualdade no Brasil é 
tão intensa que, mesmo quando 
a renda do pobre cresce o dobro 
em relação ao crescimento dos 
rendimentos dos mais ricos, o 
impacto na desigualdade ainda 
não é imediato. A desigualda-
de leva em consideração não 
somente a diferença de renda, 
mas também disparidades ter-
ritoriais, de gênero e raça. 

“Para diminuir desigualdade, 
é outro conjunto de políticas. 
Você tem que baixar grandes 

fortunas, taxar heranças, quer 
dizer, são outras políticas que 
poderiam ser implementadas 
e discutidas pela sociedade”, 
diz Andréa. Os especialistas 
do Ipea e do Pnud entendem 
que a desigualdade não deve 
aumentar com a atual crise 
econômica, mas alertam que as 
políticas que têm sido debatidas 
para conter os gastos públicos 
precisam ser pautadas junto 
com a preocupação em torno 
da desigualdade (ABr).

Ministro da Defesa pede a deputados 
manutenção de recursos do setor

que deve ser entregue em 2027, 
totalizando um investimento 
de R$ 8,9 bilhões, dos quais já 
foram gastos até agora R$ 1,8 
bilhão. “É uma necessidade da 
Defesa. Não é um capricho”, 
afi rmou. Ao elencar as prin-
cipais difi culdades da área, o 
ministro citou a dependência 
tecnológica no campo militar e 
a vulnerabilidade dos sistemas 
de informação. Ele também 
destacou o crime organizado 
transnacional e a deterioração 
da segurança pública em al-
guns estados. E alertou sobre 
a situação atual do Sistema 
Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron).

Segundo o ministro, existem 
hoje 24 postos de fronteira 
operados pelo Exército, além 
de outros coordenados pela 
Marinha e Aeronáutica. Jung-
mann disse que muitos proble-
mas encontrados em capitais 
brasileiras ocorrem em função 
da falta de um maior controle 
nessas áreas. “Na fronteira com 
Bolívia e Paraguai, temos grande 
frequência de crimes fronteiri-
ços. Só em outubro último, por 
exemplo, no Rio de Janeiro, 
foram apreendidos mais de 40 
fuzis. Se o crime é transfrontei-
riço, não adianta ter controle 
apenas do território nacional”, 
afi rmou Jungmann (ABr).

Grupo de trabalho 
estuda projeto que dá 

exclusividade a taxistas

Relatório do Orçamento 
prevê mais R$ 11 bi

para saúde e educaçãoO senador Jorge Viana 
(PT-AC) apresentou ontem, 
na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE), relató-
rio com voto favorável ao 
retorno do IR sobre lucros 
ou dividendos pagos pelas 
empresas a pessoas físicas. 
Essa taxação foi abolida em 
1995 pela Lei 9.249, que trata 
do IR das pessoas jurídicas e 
da contribuição social sobre 
o lucro líquido. A proposta 
voltará à pauta da CAE no 
próximo dia 29.

Conforme o substitutivo de 
Viana, os lucros ou dividen-
dos pagos pelas empresas a 
seus sócios estarão sujeito à 
alíquota de 15% do IR, retido 
na fonte. Esse imposto será 
considerado como antecipa-
ção, e o valor recebido pela 
pessoa física integrará a base 
de cálculo do IR na declaração 
de ajuste anual. O substituti-
vo mantém como isentos do IR 
os valores pagos, como lucros 
ou dividendos aos sócios de 
microempresas.

Relator dá voto favorável à taxação 
dos lucros das pessoas físicas

Jorge Viana considerou o 
fi m da isenção sobre lucros e 
dividendos “o primeiro passo” 
para uma reforma tributária. 
No ano-calendário de 2013, 
conforme o relator, mais de 
R$ 231 bilhões foram pagos a 
título de lucros e dividendos. 
Especialistas citados pelo se-
nador calcularam, com a medi-
da, uma receita adicional para 
o governo entre R$ 59 bilhões 
e R$ 63,6 bilhões. O benefício, 
acrescentou, serviu apenas 
para distorcer a tributação da 
renda, em detrimento do prin-
cípio da igualdade, já que os 
rendimentos dos assalariados 
são tributados com alíquotas 
que chegam a 27,5%. 

O relator disse que, além do 
Brasil, apenas a Estônia tem 
regime de isenção total de 
lucros e dividendos. Todos os 
demais países da OCDE pra-
ticam a dupla tributação de 
lucros e dividendos, ou seja, 
o IR incide tanto na pessoa 
jurídica quanto na pessoa 
física (Ag.Senado).


