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"Um (?) no
Telhado",
clássico 

do Cinema

Ponto, 
em inglês

Muito
(apócope)

Talo
usado em
sopas e
saladas 

Arte, 
em latim

Lugar do
carona na
bicicleta

Doença
alérgica

comum no
inverno

"(?)-nosso",
oração

ensinada
por Jesus

Amigo, 
em francês

Eu (?) por-
que nós
somos:
ubuntu

(?) de
adesão,

acordo de
serviço

Tubérculo
benéfico
para a

imunidade

Trepadei-
ra do

vinhedo
Quantia,

em inglês

(?) James,
cantora
de "At
Last"

(?) de Tali-
ão: olho por
olho, dente
por dente

A mulher
que luta
pelo que 

quer (pop.)

Ave que
corre a

60 km por
hora

A
pequena
sereia
(Cin.)

Óleo, em
inglês

Base do
omelete

Ela, em
inglês

Formatura,
batismo e 
casamento

Atrativo 
comum em
limusines

O maior
continente

A graça
do pastel

Vitamina 
da cenoura

Sensação
de enlevo 

experi-
mentada

pelos san-
tos (pl.)

Interesse de
cientistas que

estudam outros
planetas

Pessoas (?): ce-
lebridades e artistas
Periférico essencial

em escritórios

Programa
educativo 
em viagens

Que acon-
tecem uma
vez a cada
365 dias

Causa de
doenças
como a
meningite em cães

Embola
(papel)

para jogar
no lixo

Substância
da arga-
massa

Enrubesço

3/ami — ars — dot — oil — she. 4/etta. 5/ariel. 6/amount. 7/tártaro.
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O artigo 205 da 

Constituição dispõe que 

a educação é direito de 

todos e dever do Estado 

e da família, promovida 

com a coparticipação da 

sociedade. 

O Estado,  portanto, 
necessita estrutu-
rar-se para prover 

serviços educacionais a to-
dos, exercendo o regime de 
colaboração entre os entes 
federados e a divisão de 
recursos determinada pela 
Constituição da República. O 
direito à educação estabele-
cido na Constituição busca o 
integral desenvolvimento da 
pessoa, preparando-o para 
o exercício da cidadania e 
qualificando-a para o mundo 
do trabalho. 

É evidente a necessidade 
de o processo educativo 
estabelecer relações com o 
contexto dos alunos, pro-
movendo a construção do 
conhecimento de forma de-
mocrática, crítica e permeá-
vel, pois sem essa exigência 
pedagógica, a Educação se 
faz apenas para cumprir o 
dispositivo legal da obri-
gatoriedade de oferta, sem 
suporte na realidade. 

Eis aqui uma dificulda-
de que se faz amplamente 
administrativa,  a oferta 
de Educação pelo Estado 
estar atrelada a moldes, fi-
nalidades e princípios, nem 
sempre pautados no aluno. 
Em muitos casos, atribui-se 
mais importância às metas do 
que ao processo educativo. 
O foco acaba concentrado 
em questões políticas, e 
não no aprendizado de cada 

educando. 
O Índice de Desenvolvi-

mento da Educação Básica 
(Ideb) foi instituído como 
uma tentativa de mensurar 
a qualidade de cada escola 
e de cada rede de ensino. A 
partir do Ideb, os sistemas 
municipais,  estaduais e 
federal de ensino passam a 
ter metas a serem atingidas. 
Excelente iniciativa. 

Entretanto, apenas a ob-
tenção de boa nota não 
deve ser objetivo principal 
do Estado, uma vez que a 
grande inquietação da Admi-
nistração Pública necessita 
ser o aprendizado regulado 
pelas finalidades previstas na 
Constituição, que contem-
pla, no direito à Educação, 
a qualidade pedagógica que 
permita ao aluno aprender 
a aprender, enfrentar situa-
ções problema e identificar-
se com a realidade. 

A inoperância ou omissão 
da Administração Pública 
diante do que é e como 
é lecionado caracteriza 
retrocesso desse direito 
fundamental, ao passo que 
assim, jamais se permitirá 
atingir a essência do direito 
à Educação. 

Para que o sistema educa-
cional logre êxito, o Estado 
precisa ir além da mera ofer-
ta – é fundamental o rigor 
quanto à qualidade deste en-
sino, buscando desenvolver 
cidadãos capazes de tomar as 
suas próprias decisões e de 
admitir as responsabilidades 
resultantes delas, ampliando 
competências e habilidades 
do sujeito, a ponto de torná
-lo um ser autônomo. 

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema Positivo de 

Ensino.

Efetividade no direito 
à educação

Milena Fiuza (*)

Refl exões Refl exõesRefl exões
PREPARAÇÃO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Todo o fl uxo de energia deste planeta está sendo 
redefi nido, encorajando-nos a recuperar a essência da 
nossa alma em nossa forma física. Atualmente, uma 
profunda limpeza e purifi cação estão em andamento, 
garantindo que estejamos preparados para a abertura 
do próximo portal do Equinócio. A energia da 
poderosa Lua Cheia na sexta-feira desta semana está 
trazendo intensidade e urgência ao nosso processo 
atual de despertar, curar e crescer. Como uma semente, 
o seu futuro está apenas emergindo. Você está sendo 
chamado para lembrar quem você realmente é e por 

que está aqui neste momento. No meio do mundo 
aparentemente caótico, onde vemos guerra, pragas, 
fome, colapso moral e crises ambientais, entenda 
que tudo isso faz parte de uma mudança maior na 
consciência. Olhe além das trevas e da destruição e 
escolha a realidade em que deseja existir. Coloque toda 
a sua atenção e consciência na beleza da nova Terra 
que se ergue diante de você. Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Fundada com o nome de 
Ilva, em 1905, a empresa 
foi vendida no fi m de 

2018 para a ArcelorMittal, após 
uma intervenção do governo. 
Seu objetivo era modernizar 
o sistema produtivo da side-
rúrgica e adequá-la às normas 
ambientais atuais, mas agora a 
multinacional diz que não quer 
mais o negócio.

“Estamos avaliando todas 
as alternativas possíveis, mas 
agora não tem sentido falar 
disso. Espero uma proposta 
do senhor [Lakshmi] Mittal e 
gostaria de encontrá-lo”, disse 
Conte no programa “Porta a 
Porta”, ao ser questionado se 
o governo considerava nacio-
nalizar a ex-Ilva. A decisão 
da ArcelorMittal de se retirar 
da Itália coloca em risco 10,7 
mil postos de trabalho, sendo 
8,2 mil apenas na unidade de 
Taranto, o maior complexo si-
derúrgico da Europa. A cidade 
fi ca na região da Puglia, no sul 
do país, que já sofre com taxas 
de desemprego acima da média 
nacional.

A multinacional usa como 
justifi cativa para a desistência 
a decisão do Parlamento de 
revogar o “escudo penal” que 
permitia que a ex-Ilva conti-
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Itália estuda nacionalizar maior 
siderúrgica da Europa

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, admitiu que o governo estuda nacionalizar a 
ArcelorMittal no país para evitar o fi m das atividades no maior complexo siderúrgico da Europa

Unidade de Taranto da ArceloeMittal na Itália.

nuasse poluindo acima dos 
níveis permitidos até que se 
adequasse às normas atuais. O 
governo, no entanto, alega que 
a ArcelorMittal está usando o 
“escudo penal” como álibi para 
se desfazer de um negócio que 
não parece mais tão lucrativo. 
Em uma reunião em Roma na 
última quarta (6), a multina-
cional propôs demitir 5 mil 
pessoas para manter a ex-Ilva 
em funcionamento.

Para fi car na Itália, a Arcelor-
Mittal também exige reduzir a 
produção de seis para quatro 
milhões de toneladas por ano. 
Conte, por sua vez, afi rmou que 
as condições impostas pela em-
presa são “inaceitáveis”. “Não 
se pode assinar um acordo e 
rasgá-lo depois de 10 meses.    
Aquela empresa [ArcelorMittal] 
nunca teve a intenção de pro-
duzir”, reforçou o ministro do 
Desenvolvimento Econômico 

da Itália, Stefano Patuanelli.
Em uma conferência com 

analistas, Lakshmi Mittal, CEO 
da multinacional, disse que o 
mercado está “difícil”, com o 
preço do aço ‘em baixa’ e custos 
de matéria-prima ‘elevados’. 
“Nossa prioridade é reduzir 
as despesas”, acrescentou. Os 
sindicatos farão uma greve de 
24 horas em todas as unidades 
da ArcelorMittal na Itália hoje 
(8) (ANSA).

Você sabia que um contêiner de 40 pés 
tem de comprimento praticamente a mes-
ma altura de um prédio de 4 andares? E 
que ele comporta 25 toneladas de algodão, 
matéria prima sufi ciente para produzir 
camisetas para todos os habitantes do 
município de Resende no estado do Rio 
de Janeiro? Isso em apenas um contêiner. 

Já o Brasil exporta aproximadamente 79 
mil contêineres de algodão por ano, o que é 
equivalente a camisetas para 10,4 milhões 
de brasileiros, ou quase todo homem, 
mulher e criança em São Paulo, a cidade 
mais populosa do Brasil. É incrível que um 

contêiner, uma caixa de alumínio ou aço, 
que pesa 2,3 toneladas, com vida útil de 
12 anos ou mais, percorra pelos mares a 
distância de ir e voltar à lua quase dez vezes. 

Ele é o grande responsável por milhões 
de empregos no Brasil, pois além de per-
mitir diversas oportunidades de negócio, 
sustenta mais de 30 segmentos da econo-
mia nacional, movimentando importações 
e exportações de mais de 130 países ao 
redor do mundo. Hoje, o Brasil movimenta 
mais de 10 milhões de contêineres ao ano, 
segundo World Bank, e fi ca entre as 20 
maiores economias do mundo no ranking. 

Os portos brasileiros movimentaram 10 
milhões de TEU’s e a previsão é chegar a 14,1 
milhões até 2023. Existe muito espaço para 
a navegação marítima brasileira crescer, 
no entanto, este crescimento depende de 
vários fatores, como mais investimentos em 
infraestrutura, menos regulação excessiva 
e burocrática, e aprofundamento das águas 
rasas dos portos brasileiros para permitir a 
chegada de navios maiores, melhorando de 
forma defi nitiva a competitividade nacional.

Fonte e mais informações: 
(https://centronave.org.br/). 

O contêiner move a economia brasileira

Uma resolução publicada no Diário Oficial da União 
pelo Comitê Federal de Assistência Emergencial 
reconhece o chamado Sistema Acolhedor como a 
base oficial para o cadastro de imigrantes vindos 
da Venezuela. É por meio dessa base de dados que 
a interiorização do imigrante, para trabalho, reuni-
ficação familiar ou reunião social, é feita.

Em outubro, o governo federal informou que pre-
tende ampliar o número de municípios brasileiros 
que recebem migrantes e refugiados venezuelanos.

O propósito do governo é interiorizar a acolhida, 
e criar melhores oportunidades de inserção dos 
migrantes da Venezuela no Brasil. Até agosto, o 
Brasil contabilizava 14.643 refugiados e migrantes 
do país vizinho em mais de 250 municípios. Mais 
de nove mil deles entraram este ano no país. Desde 
2017, mais de 200 mil venezuelanos já entraram no 
Brasil fugindo da crise econômica, política e social 
que atinge a Venezuela.

De acordo com estimativas do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef), entre eles estão 

Sistema Acolhedor é criado para cadastro de venezuelanos
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Desde 2017, mais de 200 mil venezuelanos já 

entraram no Brasil.

quase dez mil crianças e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade, considerando o período de 2015 
a 2019. O número é uma projeção, já que não há 
um dado oficial (ABr).

Uma famosa livraria de Roma foi 
atingida por um incêndio na madru-
gada de quinta-feira (7). “La Pecora 
Elettrica”, que é declaradamente 
antifascista, funciona como cafete-
ria e promove eventos culturais, já 
tinha sido destruída por um outro 
incêndio no dia 25 de abril, de ori-
gem criminosa, e deveria reabrir 
as portas ontem. A polícia italiana 
investiga o caso. 

De acordo com fontes locais, 
teriam sido encontrados vestígios 
de líquido infl amável, o que leva a 
crer que se trata novamente de um 
crime doloso. “O incêndio desta 
noite destruiu a livraria de novo. 
Entraram lá e colocaram fogo em 
tudo”, disse um dos proprietários 
da “Pecora Elettrica”. O ministro da 
Cultura da Itália, Dario Franceschini, 

Pela 2ª vez, famosa livraria de Roma 
é atingida por incêndio
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Polícia italiana suspeita que incên-

dio seja criminoso.

lamentou o ocorrido em uma visita à 
livraria, que fi ca na Via delle Palme, 
na capital italiana. 

“É um fato de absoluta gravidade. 
Estou aqui para expressar a proxi-
midade de todos os políticos, mas 
também para garantir o empenho 
do governo para que isso não ocorra 

mais”, disse. A prefeita de Roma, Vir-
ginia Raggi, também se pronunciou. 
“Inquietante o enésimo incêndio na 
livraria Pecora Elettrica, em Roma. 
Se for confi rmado um ato doloso, 
será extremamente grave. Estou ao 
lado dos proprietários. Que isso seja 
esclarecido rapidamente”. 

Uma das suspeitas é de que a 
livraria e uma outra pizzaria da 
mesma rua, a “Cento55”, incomodem 
trafi cantes de drogas e criminosos, 
pois os dois estabelecimentos cos-
tumam fi car abertos até tarde da 
noite. A pizzaria também sofreu com 
um incêndio no dia 9 de outubro. 
A polícia investiga a relação entre 
os episódios. Nas redes sociais, os 
italianos se mobilizaram em apoio à 
livraria (ANSA).


