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Dezembro de 2013

Ata da 225ª Sessão, Não Deliberativa,
em 9 de dezembro de 2013
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura
Presidência da Srª Ana Amélia e dos Srs. Ruben Figueiró e João Capiberibe
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 15 minutos
e encerra-se às 18 horas e 4 minutos.)
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – A Presidência designa, como membros
titulares, os Deputados Iriny Lopes e Luiz Sérgio, em
substituição aos Deputados José Guimarães e Valmir
Assunção; e, como membros suplentes, os Deputados
Assis Carvalho e Odair Cunha, em substituição aos
Deputados Sibá Machado e Luiz Couto, para integrarem a Comissão Mista destinada a proferir parecer à
Medida Provisória nº 628, de 2013, conforme o Ofício nº 1.175, de 2013, da Liderança do PT na Câmara
dos Deputados.
O ofício será encaminhado à Comissão Mista
para ser juntado ao processado da matéria.
É o seguinte o Ofício:

OF nº 1.175/GAB-LidPT
Brasília, 9 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência,
para indicar como membros titulares os (as) deputados (as) IRINY LOPES – PT/ES e LUIZ SÉRGIO – PT/
RJ e como membros suplentes os deputados ASSIS
CARVALHO – PT/PI e ODAIR CUNHA – PT/MG para
a Comissão Mista que vai analisar a MP nº 628/13,
que “constitui fonte adicional de recursos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
– BNDES, autoriza a União a encerrar o Fundo de
Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e extingue o Grupo Executivo para a Recuperação
Econômica do Estado do Espírito Santo”.
Atenciosamente, – Deputado José Guimarães,
PT/CE, Líder da Bancada na Câmara.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos.
São lidos os seguintes:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – Os pareceres lidos vão à publicação.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi encaminhado à publicação o Parecer
nº 1.471, de 2013, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 14,
de 2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado
Jovem Brasileiro nº 8, de 2011, proveniente do Programa Senado Jovem Brasileiro, concluindo pelo seu
acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 515, de 2013,
que altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para determinar a inclusão, nos currículos do ensino fundamental
e médio, do tema transversal cidadania.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, para exame do mérito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi encaminhado à publicação o Parecer
nº 1.472, de 2013, da Comissão de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, sobre a Sugestão nº 17,
de 2011, que encaminha o Projeto de Lei do Senado Jovem Brasileiro nº 11, de 2011, proveniente do
Programa Senado Jovem Brasileiro, concluindo pelo
seu acatamento, nos seguintes termos:
– Projeto de Lei do Senado nº 516, de 2013,
que altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), para tipificar
o acesso não autorizado a rede de computadores ou sistema informatizado.
Nos termos do art. 102-E, parágrafo único, I, do
Regimento Interno, a matéria vai à Comissão Temporária de Reforma do Código Penal Brasileiro, para
exame do mérito.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Foi lido anteriormente o Parecer nº 1.473,
de 2013, da Comissão de Assuntos Sociais, concluindo
pelo arquivamento do Aviso nº 68, de 2013.
A Presidência, em cumprimento às suas conclusões, encaminha a matéria ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência recebeu o Ofício nº 415,
de 2013, do Presidente da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que comunica a apreciação, em
caráter terminativo, do Projeto de Lei do Senado nº
684, de 2011.
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É o seguinte o Ofício:
Ofício nº 415/2013 – Presidência/CCJ
Brasília, 4 de dezembro de 2013
Assunto: decisão terminativa
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta
Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão, em turno
suplementar, adotou definitivamente o Substitutivo,
do Senador Magno Malta, ao Projeto de Lei do Senado nº 684, de 2011, que “Altera o Código de Trânsito
Brasileiro, para estabelecer a cassação do direito de
dirigir em caso de embriaguez ou recusa do teste de
alcoolemia por parte do condutor, entre outras hipóteses, bem como prever a possibilidade de suspensão cautelar do direito de dirigir mediante despacho
fundamentado da autoridade de trânsito, e dá outras
providências”, de autoria do Senador Benedito de Lira.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Vital do Rêgo, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Com referência ao Ofício nº 415, de 2013,
fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que o Projeto de Lei do Senado nº 684,
de 2011, seja apreciado pelo Plenário, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do
Senado nº 222, de 2013-Complementar, do Senador
Vital do Rêgo, que estabelece normas gerais sobre o
processo administrativo fiscal, no âmbito das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Ao projeto foram oferecidas as Emendas nºs 3
a 7-Plen.
O Projeto de Lei do Senado nº 222, de
2013-Complementar, consta da pauta da Ordem do
Dia da sessão deliberativa ordinária de 10 de dezembro, em regime de urgência.
São as seguintes as Emendas:
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A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo
para apresentação de emendas às seguintes matérias:
– Projeto de Resolução nº 87, de 2013, do
Senador Ricardo Ferraço, que altera o Regimento Interno do Senado Federal para determinar que as deliberações referentes à perda
de mandato de Senador serão decididas mediante votação ostensiva; e
– Projeto de Resolução nº 88, de 2013, da
Senadora Ana Amélia e outros Senadores, que
altera o Regimento Interno do Senado Federal
para determinar o voto aberto nos casos em
que especifica.
Aos Projetos não foram oferecidas emendas.
A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Resolução nºs 8, 87, 88, 89 e 96, de 2013, tramitam em conjunto por tratarem de matérias correlatas.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Esgotou-se na última sexta-feira o prazo
previsto no art. 91, §§ 3º ao 5º, do Regimento Interno,
sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da
apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei da Câmara nº 305, de 2009 (nº 48/2007, na Casa de origem,
do Deputado Neilton Mulim), que dá nova redação ao
inciso V do art. 53 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (acesso
a escola pública próxima à residência para irmãos).
Tendo sido aprovado terminativamente pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa,
com emendas, a matéria volta à Câmara dos Deputados.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Encerrou-se na última sexta-feira o prazo
para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da
Câmara nº 85, de 2013 (nº 4.217/2012, na Casa de
origem), de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho,
que dispõe sobre a criação de cargos de provimento
efetivo no Quadro de Pessoal da Secretaria do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
O Projeto de Lei da Câmara nº 85, de 2013, será
incluído em Ordem do Dia oportunamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu o Aviso
nº 106, de 2013 (nº 190/2013, na origem), do Banco
Central do Brasil, que encaminha, em atendimento
ao disposto na Lei nº 9.069, de 1995, o demonstrativo
das emissões do real referente ao mês de outubro de
2013, as razões delas determinantes e a posição das
reservas internacionais a elas vinculadas.
É o seguinte o Aviso:
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AVISO Nº 106, DE 2013
Aviso nº 190/2013 – BCB
Brasília, 29 de novembro de 2013
Assunto: Demonstrativo das emissões do real
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.069, de
29 de junho de 1995, que estabeleceu as condições
para emissão do real, a fórmula de apuração das emissões realizadas e as bases para o acompanhamento e
controle monetário, encaminho a Vossa Excelência o
anexo demonstrativo das emissões referentes ao mês
de outubro de 2013, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vinculadas.
Atenciosamente, – Alexandre Antonio Tombini, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Aviso nº 106, de 2013, vai à Comissão
de Assuntos Econômicos.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu do Tribunal de Contas da União o Aviso nº 105, de 2013
(nº 1.533/2013, na origem), encaminhando cópia do
Acórdão nº 3.237/2013-TCU, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, referente
a auditoria operacional para avaliar os procedimentos
adotados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) na fiscalização das concessões rodoviárias (TC 006.351/2013-1).
É o seguinte o Aviso:
AVISO Nº 105, DE 2013
Aviso nº 1.533-Seses-TCU-Plenário
Brasília, 27 de novembro de 2013
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia do Acórdão proferido pelo Plenário desta
Corte nos autos do processo nº TC 006.351/2013-1,
na Sessão Ordinária de 27-11-2013, acompanhado do
Relatório e do Voto que o fundamentam.
Esclareço, por oportuno, que o mencionado Acórdão produzirá efeitos após o seu trânsito em julgado e
que eventuais providências a cargo dessa Casa serão
posteriormente comunicadas.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O Aviso nº 105, de 2013, vai à Comissão
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de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu do Tribunal
de Contas da União os Avisos nºs 1.911 e 1.913, de
2013, na origem, comunicando o recebimento dos
autógrafos das Resoluções nºs 48 e 49, de 2013,
do Senado Federal, autuados naquele Tribunal sob
os nºs TC-032.883/2013-7 e TC-032.882/2013-0, respectivamente, e remetidos ao setor competente para
as providências cabíveis.
São os seguintes os Avisos:
Aviso nº 1.911-GP/TCU
Brasília, 4 de dezembro de 2013
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.484 (SF) de 28-11-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU
autógrafo da Resolução nº 48/2013 (SF), que “Autoriza
o Estado do Rio de Janeiro a contratar operação de
crédito externo, com garantia da União, no valor total
de até US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de
dólares norte americanos) com o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), e a recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.
A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-032.883/2013-7, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
Aviso nº 1.913-GP/TCU
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A propósito, informo a Vossa Excelência que o
referido expediente, autuado no TCU como processo
nº TC-032.882/2013-0, foi remetido à Secretaria-Geral
de Controle Externo (Segecex) desta Casa, para adoção das providências pertinentes.
Atenciosamente, – João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Os Avisos nºs 1.911 e 1.913, de 2013,
foram juntados aos processados das Resoluções nºs
48 e 49, de 2013, respectivamente.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/PP – RS) – O Senado Federal recebeu o seguinte
aviso do Ministro de Estado dos Transportes:
– Nº 176, de 03 de dezembro de 2013, com
respostas complementares ao Requerimento
nº 987, de 2013, de informações, de autoria
do Senador Aécio Neves.
As informações foram encaminhadas, em cópia,
ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – A Presidência do Senado Federal recebeu o Ofício nº 309, de 5 de dezembro de 2013, do
Senador Inácio Arruda, por meio do qual comunica a
impossibilidade de participar da Comitiva Parlamentar
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em viagem à Nova Iorque, Estados Unidos, para
participar da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas,
objeto do Requerimento nº 1.238 de 2013, aditado
pelo Requerimento nº 1.382 de 2013.
O Ofício vai à publicação.
O Requerimento retorna à Secretaria-Geral da
Mesa.
É o seguinte o Ofício:
Ofício GSINAR nº 309/2013
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Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, registro o recebimento do Ofício nº 2.482 (SF) de 28-11-2013, por
meio do qual Vossa Excelência encaminha ao TCU autógrafo da Resolução nº 49/2013 (SF), que “Autoriza a
República Federativa do Brasil a contratar operação de
crédito externo, no valor total de até US$ 18.000.000,00
(dezoito milhões de dólares norte americanos) com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e a
recomendação para que o Tribunal de Contas da União
proceda ao acompanhamento da aplicação dos recursos decorrentes da operação de crédito autorizada”.

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, comunico a Vossa Excelência que não poderei participar da Comitiva
Parlamentar da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional – CRE, em viagem à Nova Iorque –
EUA, no período de 8 a 14 de dezembro deste, para
participar da 68ª Assembleia Geral das Nações Unidas,
objeto do Requerimento nº 1.382, de 2013.
Cordialmente, – Senador Inácio Arruda, Líder
do PCdoB.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Convido para fazer uso da palavra, como
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orador inscrito, o Senador Ruben Figueiró, do PSDB
do Mato Grosso do Sul.
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB
– MS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Srª Presidente, Senadora Ana Amélia, Sr. Senador, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhoras e senhores presentes,
há quatro dias, o mundo despertou-se para uma triste
realidade: deixou-o uma das suas personalidades mais
importantes, cuja luz própria projetou-se por 95 anos
e iluminou nosso Planeta para que a liberdade fosse
para todos e a igualdade se identificasse em todos.
O homem, por mais ilustre que seja, em qualquer
setor no qual sua presença seja significativa, pode deixar esse mundo dos mortais, mas aquele que lutou em
favor de suas ideias será para sempre imortal. Assim,
analiso a vida de Nelson Mandela, que, tal como Martin
Luther King, defendeu que não se pode absolutamente
analisar os seus concidadãos pela cor da pele, pela
origem, se rico ou pobre, se agnóstico ou não, ou pela
religião que professam.
Na defesa desse conceito, que deveria ser milenar, Nelson Mandela entregou toda a sua vida, e
nestes dias o mundo o reverencia como um fanal para
que o respeito e a solidariedade sejam um paradigma
para todos.
Srª Presidente, de Nelson Mandela extraio este
lapidar pensamento: “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo”. E é sobre educação que desejo falar neste instante a V. Exªs.
O Brasil não conhece o Brasil. Recentemente, foi
lançado em Campo Grande, capital de meu Estado, um
livro de crônicas e ensaios do escritor Abílio Leite de
Barros, com o título de Recoluta, palavra que significa
recolher, trazer de volta a rês perdida nas quiçaças e
gravanhas do caminho.
Trata-se de um trabalho primoroso. Na verdade,
mais do que isso, trata-se de um grande acontecimento
intelectual em nosso Estado. Infelizmente, pelo fato de
Mato Grosso do Sul estar localizado fora da área de
influência midiática do eixo Rio-São Paulo, a repercussão do livro fica restrita ao público local. Mesmo assim,
louvo aqui este trabalho dessa que é uma das mais
notáveis expressões da cultura sul-mato-grossense
Abílio Leite de Barros nasceu em Livramento,
próximo de Cuiabá, mas ainda criança foi morar no
Pantanal. Ele relata no livro:
Lá ficamos presos por quatro anos pela falta
de recursos. Era uma fazenda recém-fundada
em área pioneira de ocupação. Morávamos em
um rancho de palha e chão batido. Lá aprendi
lições marcantes sobre a natureza e a solidão.
Era praticamente o único menino naquela pe-

Terça-feira 10 92851

quena comunidade, e raramente alguém passava por lá. Aliás, ninguém passava; aparecia.
Abílio conta que se alfabetizou muito tarde. Começou a frequentar o Grupo Escolar Luiz Albuquerque
de Melo Pereira e Cáceres, em Corumbá, com mais de
8 anos de idade. Sua inteligência e esforço descomunais fizeram com que ele queimasse etapas escolares
com muita rapidez.
Assim, aos 20 anos, ingressou no curso de Filosofia na antiga Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde licenciou-se e, posteriormente, foi professor.
Depois, se formou em bacharel em direito.
Deixou o Rio e foi morar em Campo Grande para
tornar-se pecuarista, em sociedade com o seu irmão,
o poeta nacionalmente conhecido Manoel de Barros.
Na década de 60, na administração do Prefeito Plínio
Barbosa Martins, Abílio foi Secretário Municipal de
Educação
Toda essa experiência é contada no livro numa
linguagem fluída e cativante. Abílio tem a vantagem de
escrever de maneira simples e profunda. Seu texto é
um verdadeiro passeio por vários ramos conhecimento,
indo da filosofia à psicologia, da sociologia às ciências
políticas, da história aos temas da atualidade brasileira.
Srªs e Srs. Senadores, o objeto deste pronunciamento, na verdade, é um artigo publicado no livro
e que me chamou muito atenção, cujo título é “Reflexões sobre o Ensino no Brasil”, que eu gostaria de
compartilhar com V. Exªs, principalmente V. Exª, Srª
Presidente Ana Amélia, e com o eminente Senador
Cristovam Buarque.
O texto abre com Abílio contando conversas
mantidas com jovens do curso médio que estudam
no exterior. Esses estudantes brasileiros relatam que
estudar em Londres, Estados Unidos, Austrália, etc.,
abre aspas, “é mole”. Diante da surpresa da afirmativa, uma professora informa ao autor que, abre aspas,
“o ensino no Brasil é mais puxado”, fecha aspas, do
que no exterior.
Diante dessa premissa, vou citar aqui vários trechos do artigo que questionam de maneira crítica os
caminhos educacionais brasileiros, possibilitando ao
final que façamos uma reflexão sobre o nosso ensino,
estabelecendo, a partir daí, pontos para análise com o
objetivo de que, através da análise, possamos alertar as
autoridades sobre os gargalos pedagógicos brasileiros.
Abre aspas:
O professor Andréas Scheleicher, físico alemão encarregado da aferição do ensino entre
as nações mais desenvolvidas do mundo, tem
opiniões bastante discordantes do nosso ensino [entre aspas] “mais puxado”. Em entrevista
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à revista Veja, disse-nos textualmente [aspas]:
“na comparação com 57 países, o Brasil sempre aparece entre os últimos colocados em
todas as disciplinas”. [fecha aspas]
E continua, aspas:
Ora, isso não combina com a orgulhosa professora que nos falou do ensino “mais puxado”
e mais destoa do sucesso de nossos jovens
no exterior. A entrevista do professor A. Schleicher foi feita em agosto de 2008, e não vi, até
hoje, nenhuma repercussão na mídia e entre
autoridades responsáveis pelo nosso ensino.
[fecha aspas]
E continua Abílio:
Vou emitir opiniões que me obrigam a dizer que
não sou leigo no assunto, apesar de que muito desatualizado, pois fui professor do ensino
médio e superior no Rio de Janeiro e aqui em
Campo Grande, onde também fui secretário
municipal de Educação, já faz muito tempo. Mas
o ensino também pouco se atualizou. Basta-me o bom-senso para localizar o centro dos
nossos desacertos. Assim, começo por dizer
que a causa fundamental do nosso atraso em
educação é o ensino [entre aspas] “muito puxado” de que se orgulhava a professora.
Devo explicar: nosso ensino é muito puxado
em extensão ou abrangência e muito raso em
profundidade. O muito esforço que se exige dos
nossos alunos é entulho de inutilidades que é
obrigado a estudar ou decorar e, evidentemente, logo esquecer. Dou um exemplo: perguntei
ao moço de Londres sobre as matérias que
estava estudando; ele deu um sorriso e me explicou que só tinha cinco matérias obrigatórias
e duas optativas e, como uma das optativas
era uma segunda língua e ele fala português,
ficou apenas com seis matérias.
Fui verificar, para comparar como estão aqui
meus antigos colegas. Coitados! Eles têm 13
matérias, treze. Por aí, pude entender porque
o ensino em Londres é [entre aspas] “mole”.
Pedi também ao moço que me dissesse qual
matéria optativa havia escolhido. Era História,
e, com novo sorriso maroto, me explicou que
lá era diferentemente. A história não era dada
como uma sucessão cronológica de fatos a serem decorados, mas pela seleção de alguns
temas. Neste semestre, estudava o papel da
Inglaterra na Segunda Guerra Mundial. Vejo
nisso um exemplo muito claro da redução do
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entulho, ou seja, a redução da abrangência
pela profundidade.
Srª Presidente, vou citar outros trechos do artigo
de Abílio de Barros, pois reputo de grande importância para que possamos refletir com seriedade sobre o
problema educacional brasileiro. Abro aspas:
Não conseguimos mudar, e é assombroso que
continuemos à margem do progresso. Não nos
falta inteligência, falta-nos atualização. Nossas
escolas ficaram congeladas no tempo, nos
ideais humanísticos do século XIX.
Toda a pedagogia pressupõe uma concepção
da vida e do mundo. Ao planejar o ensino, somos guiados por valores que extraímos, seletivamente, de nossa cultura e de maneira de
ver a sociedade. O ensino brasileiro foi sistematizado de forma muito clara, tendo, como
modelo, a educação francesa. O traço fundamental do modelo francês é a abrangência, é
a “cultura geral” que tanto valorizamos. Valores
que ainda nos dominam, entupindo nossos
currículos com literatura, ciências humanas
e sociais, que, nos países de melhor ensino,
são matérias optativas. Nosso ensino é muito
abrangente e, por isso, superficial.
Está hoje bem definido, em política, que o caminho fundamental do crescimento econômico
e social depende da educação [também e significativamente aqui explanado tantas e tantas
vezes por V. Exª, eminente Senador Cristovam
Buarque.]. É por ela que se eliminam as diferenças e injustiças sociais. É por meio dela,
promovendo a igualdade de oportunidades,
que atingimos a desejada socialização. É claro
que somos naturalmente desiguais: uns são
mais bem dotados do que outros, e, portanto,
desigualdades sempre existirão. Mas o que se
pretende é que a educação faça desaparecer
essas desigualdades por motivos sociais, isto
é, devemos dar aos pobres, por meio da educação gratuita, as mesmas oportunidades que
os ricos dão aos seus filhos. Esse é o ideal a
ser perseguido.
Esse ideal nunca será atingido com o ensino
burro que recebem nossas crianças. Prioritariamente, devemos atacar aquela área especial
que nos coloca atrás da Bolívia: a alfabetização.
Os meninos que saem do ensino fundamental,
principalmente nas escolas públicas, não sabem ler e escrever. Mesmo no curso superior,
poucos são os alunos capazes de fazer sem
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erros uma redação de quinze linhas. Não sabem, porque não foram ensinados.
Depois que as autoridades do ensino acabaram
com a Escola Normal, ninguém mais estuda
didática da alfabetização. E as faculdades de
Pedagogia, por buscarem excelências, também
pouco ensinam a alfabetizar.
Continua Abílio:
Nas escolas públicas, são colocadas como
alfabetizadoras as professoras jovens, inexperientes, ou as mais antigas que nada mais
podem, ou as menos capazes, que nunca puderam. Acredito que, se quisermos ultrapassar
a Bolívia, esta é a área prioritária, e proponho
que se pague melhor às alfabetizadoras em
especial, mas que se paguem também salários decentes aos mestres em geral. O País
depende deles.
Continua Abílio:
Quem escolhe uma profissão, por elementar
bom-senso, consulta a remuneração advinda
da atividade. Por esse caminho, na situação
atual, poderá haver um rebaixamento no nível qualitativo dos professores. Se não houve
ainda, deve-se ao impulso vocacional de muitos abnegados e abnegadas que assumem a
profissão como um sacerdócio.
Imagino que, nos dias atuais, nenhum pai indicaria essa profissão para os filhos. Ora, se
é essa atividade que pode redimir dos guetos
de miséria e injustiças sociais, por que os governos não fazem maiores esforços de investimentos no setor? Investem-se em construções, algumas monumentais e quase sempre
envoltas em corrupção. Mais importante é o
pagamento de melhores salários aos nossos
mestres. Só assim a profissão será recomposta
em seus valores e procurada pelos melhores.
Que país é esse que se vangloria em ser a
sexta economia do mundo e burramente abandona a educação com salários vergonhosos?
[Pergunta Abílio.]
Srª Presidente, quando, nas décadas de 70 e 80,
aqui, neste Congresso Nacional, ouvia e aplaudia as
constantes declarações do hoje saudoso Senador João
Calmon em favor de um novo rumo para a educação
nacional, com ênfase pela valorização do professor,
não imaginava que, ao voltar ao Congresso, um quarto
de século depois, encontraria outro apóstolo pela educação: o ilustre Senador e mestre Cristovam Buarque,
a quem concedo um aparte.
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O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Ruben Figueiró, eu quero dizer
da satisfação de ver esse tema tão presente, não de
sua parte, porque, quando conversamos aqui, quase
sempre é sobre educação. Mas hoje há um editorial
na Folha e um em O Globo sobre o assunto. Há anos,
venho juntando o que chamo de manchetes educacionistas, essas manchetes de jornal que dizem respeito
à educação. Quando a gente começou, há dez anos,
eram cinco, três. Agora, são dezenas de matérias. O
assunto chegou à cabeça do brasileiro, tornou-se algo
preocupante. Finalmente, descobrimos! Falta, agora,
dar um salto. E um discurso como o seu, citando esse
livro, ajuda muito, porque ajuda a descobrirmos duas
coisas: está ruim o conjunto das escolas e está ruim
cada sala de aula. O conjunto das escolas, o sistema,
precisa de mudanças profundas, que venho defendendo
sob a forma da federalização, mas cada sala de aula
precisa de mudança para adaptar-se à realidade do
século XXI, começando pela abolição do quadro negro.
Hoje, um aluno não gosta de uma aula com um pontinho branco sendo o sol, um pontinho branco sendo
a Terra e uma roda feita pelo professor sendo a órbita
terrestre. Hoje, ele está vendo isso em desenhos bonitos, coloridos. A sala de aula tem que mudar. E o seu
discurso traz uma posição interessante do professor.
Nós, de fato, temos um currículo malfeito, mas, antes
mesmo disso, temos uma escola insuficiente. Nossas
crianças, em média, têm menos de três horas de aula
por dia. Esse aluno da Inglaterra que tem poucas disciplinas fica seis. Então, nós temos que aumentar muito
o número de horas de aula de uma criança em atividade escolar. Eu não digo sala de aula. Eu não digo
sentado na cadeira, ouvindo aula, mas das atividades
escolares no seu sentido mais genérico, que é a aula
em si, que é teatro, que é cinema, que é ginástica,
que é natação, que é futebol, esporte, cultura. E aí,
sim, tem alguma razão o professor. Nós precisamos
aumentar o número de disciplinas optativas. Estou de
acordo com isso. Obrigar uma criança a estudar uma
disciplina para a qual ela não tem nenhuma vocação
termina atrasando, perdendo a motivação. É preciso
ter um currículo básico, que qualquer pessoa precisa
saber. É preciso saber somar, multiplicar, dividir, diminuir. É preciso, sim. É preciso saber fazer regra de
três, mas talvez não precise certos ensinamentos que
estamos dando no ensino médio, para as crianças que
não têm nenhuma vocação e que até não gostam de
matemática. Há uma base da história do Brasil que
todos devem saber; e da história local também, mas
tem um detalhamento que às vezes cansa o aluno
que está mais para matemática do que para história.
Nós precisamos mudar, sim, o currículo, aumentando
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o número de disciplinas optativas, mas, ao mesmo
tempo, precisamos aumentar o número de horas que
uma criança tem de ficar na escola no Brasil; e, até por
uma razão dos tempos de hoje, tirá-la da rua, porque
antigamente uma criança, quando não estava na escola, estava com a família. Hoje, não. Hoje trabalham
todos, o pai, a mãe. Então, uma criança, quando não
está na escola, está na rua. E a rua é pior do que não
estar na escola; é um caminho que pode levar à perdição de uma criança e de um jovem, sobretudo de
um adolescente. Até porque a gente esquece muito o
papel do amigo na educação, mas é tão importante um
amigo na educação de uma criança quanto o próprio
professor. Parece radical o que estou dizendo, mas um
professor ruim a gente substitui; um amigo ruim fica
para toda a vida. Quem coloca uma criança para ler
mais ou menos não é necessariamente um professor;
é um amigo, e quem coloca na droga também não é o
professor; é um amigo. Por isso, é preciso trazê-la para
dentro da escola, onde ela vai conviver com amigos.
Tudo isso faz com que nós tenhamos a necessidade
de aumentar o número de horas de uma criança na
escola e aumentar o número de dias de atividade escolar. Teoricamente, temos 200 dias; os outros países
já têm 220. Duzentos e vinte e dias ainda dá permissão de férias de quantos dias para 360? É um tempo
longo, mesmo contando sábados e domingos. Então,
é preciso aumentar o número de dias de aula, o número de horas em aula e reduzir o número de disciplinas
obrigatórias. Nesse ponto, eu estou de acordo com o
professor que o senhor cita. Mas eu fico contente é de
ver o seu discurso com essa profundidade, trazendo
para nós o debate sobre a crise mais grave da sociedade brasileira, que é a educação ruim e a educação
desigual, que são duas questões diferentes. Pelo que
eu entendi do seu discurso, às vezes, um jovem nosso
chega ao exterior e se desempenha melhor do que os
alunos de lá, mas ele saiu de uma escola muito especial daqui. Não é um jovem agarrado por acaso que
a gente manda para os Estados Unidos. Se a gente
pegar um jovem por acaso e mandá-lo para os Estados Unidos para estudar, primeiro, ele não entenderá
nem a língua. Além disso, ele não vai ser capaz de
acompanhar. Agora, quando a gente escolhe um das
classes mais altas, das melhores escolas, é verdade,
ele chega lá e se sai até melhor do que os alunos de
lá mesmo. Parabéns pelo seu discurso!
O SR. RUBEN FIGUEIRÓ (Bloco Minoria/PSDB –
MS) – Muito me honra, Sr. Senador Cristovam Buarque,
a sua concordância à exposição que estou fazendo e
que se baseia na experiência e na inteligência de uma
das pessoas da intelectualidade no meu Estado e que
possivelmente V. Exª, nas suas constantes viagens,
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honrando-nos em Campo Grande, tenha tido a oportunidade de conhecer e com ele dialogar: o Dr. Abílio
Leite de Barros, que, como disse, é irmão do grande
poeta sul-mato-grossense brasileiro Manoel de Barros.
Sr. Senador Cristovam Buarque, os fundamentos
sólidos que sustentam o seu apostolado é, para alguns,
um abismo a ser saltado; para outros, como eu, seria
a redenção do ensino, sobretudo o fundamental, em
nosso País.
Deseja o Senador Cristovam, como passo inicial,
a federalização do ensino público. Seus argumentos,
que estratificam a sua cívica jornada, estão hoje consolidados por recente testemunho quando se verifica a
análise do Enem de 2012, que mostra o perfil de notas
por segmento de escolas.
Eu estou lendo aqui, Senador Cristovam Buarque, o que eu havia escrito e que justifica plenamente
o conceito que eu tenho de V. Exª, que é, sem dúvida
alguma, um apóstolo da educação neste País. Eu tenho
quase certeza de que, um dia, este Parlamento, as autoridades maiores do ensino desta Pátria consagrarão
aquilo que o senhor prega com tanta proficiência, que
é a federalização do ensino em nosso País.
Se não me engano, V. Exª disse também:
Percebe-se que, na média, foram as escolas
públicas federais que tiveram o melhor desempenho em todas as modalidades da avaliação.
Isso mostra a força da ideia da federalização
como o caminho para elevar a qualidade da
educação no Brasil.
Das mais de 11,2 mil escolas analisadas, são
as públicas federais que apresentam as maiores notas em linguagem e códigos – matemática, ciências
humanas, ciências da natureza e redação –, ficando
acima das escolas da rede privada de ensino em todas as disciplinas e bem acima das escolas públicas
estaduais e municipais.
Por exemplo, enquanto a média das públicas
federais em matemática foi de 606,51, a das escolas
privadas foi de 597,88; a das públicas municipais de
531,87 e a média das públicas estaduais em matemática ficou em 485,18.
A maior parte das escolas analisadas era da
rede pública estadual, 5.906, seguida pelas 5.102
escolas privadas; 137 da rede pública federal e 97 da
rede municipal.
Não só a tese do eminente Senador Cristovam
Buarque, ela tem ainda um estrato importante o qual
jamais será possível uma educação básica de escol
sem que haja a valorização salarial do professor, única
em todo o País para o ensino público. E este é o ímã
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que a federalização traria. Tem razão o Senador Cristovam Buarque, e à sua tese, modestamente, eu me filio.
Fecho aqui o meu pronunciamento, Srª Presidente, com a leitura e essas reflexões. Esperamos
que elas sejam úteis para avançarmos no debate sobre a implantação de uma educação de qualidade no
Brasil. Sem isso de nada adiantarão os esforços de
políticas sociais que atendem situações emergenciais
e esquecem que a construção do futuro depende do
desenvolvimento global do ensino de nossos jovens.
Por fim, Srª Presidente, recebi uma contribuição,
que considero valiosíssima, que me veio de um jovem
negro, Joel Penha, na qual ele fala que a educação
é a ponte para a superação da desigualdade racial e
uma alavanca para a autoestima e a autodiscriminação. O que demonstra que a força, como disse aquele
jovem, pode nos levar a vencer algumas batalhas e
acrescento que o conhecimento nos fará reinar sobre
os nossos adversários.
Dada a importância que entendo ter essa publicação, peço a V. Exª, Senadora Ana Amélia, que a
considere parte integrante do meu pronunciamento.
Minhas homenagens finais ao Senador Cristovam Buarque pela excelência do seu trabalho e que
ele seja ouvido pelo nosso País.
Muito obrigado.

este livro. A Eva Maria de Jesus (Tia Eva), minha tataravó, que mesmo escrava aprendeu a ler e escrever.

DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR.
SENADOR RUBEN FIGUEIRÓ EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §2º,
do Regimento Interno.)

Inicio este livro com a história de um menino
negro e pobre por apelido de Joca; nascido em uma
cidade por nome de Paracatu no interior de Minas Gerais, morava com os pais e mais sete irmãos, em sua
casa não havia sofá, geladeira, nem televisão, só uma
mesa com cadeiras. Por mais que Joca fosse negro
e pobre, jamais abaixava a cabeça e se deixava ser
humilhado, não somente pensava como andava de
igual para igual com os meninos brancos e de melhor
situação que a dele. Joca tinha hábitos considerados
estranhos; lia tudo o que encontrava, escrevia no ar,
cantava em outros idiomas e gostava de andar com
peito estufado, imitando gente importante. Todos viam
que ele seria alguém quando crescesse.
A família resolveu tentar a vida em Brasília, que
fica 250 quilômetros de Paracatu, na capital do Brasil, o sonho do menino negro e pobre, de se tornar
alguém na vida estava tomando forma. Na capital o
seu primeiro trabalho foi de faxineiro no Tribunal Regional Eleitoral, mas jamais deixou de estudar; Joca
terminou o segundo grau em colégio público, obteve
seu bacharelado em Direito na Universidade de Brasília, em seguida seu mestrado em Direito do Estado,
foi aprovado no Concurso para Oficial de Chancelaria
e depois em outro para Procurador da República. Fez
doutorado na Sorbonne, em Paris, foi professor visitante
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– Educação – A ponte para a superação da
desigualdade racial, Joel Penha.
EDUCAÇÃO
A ponte para a superação da desigualdade racial
Autoestima e a Autodiscriminação
DEDICATÓRIA
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Ao Ministro Joaquim Barbosa; Presidente do
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na Universidade Columbia, em Nova York e na Universidade da Califórnia. Em 2003, Joaquim estava em Los
Angeles, nos Estados Unidos, quando recebeu uma
ligação de Márcio Tomaz Bastos, o então Ministro da
Justiça, informando-o de que seu nome estava sendo
cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
O então Presidente Lula queria indicar um Juiz negro
para o cargo, Joca era o nome certo, não somente por
ser um Juiz negro, mas pelo seu currículo. O menino
Joca nunca se acomodou àquilo que o destino parecia
lhe reservar; há uma frase que diz: Quem planeja tem
futuro, que não planeja tem destino; eu digo: “Quem
estuda tem futuro, quem não estuda tem destino”. Essa
é a história de Joca, o menino que não se rendeu ao
preconceito racial; além do português domina quatro
idiomas – inglês, alemão, italiano e francês. O menino
Joca negro e pobre, que sonhava ser alguém na vida,
é hoje Joaquim Benedito Barbosa Gomes, Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Referências –
Veja:editora Abril/edição 2290 em 10 de outubro de
2012– O menino que mudou o Brasil
AUTOESTIMA E A AUTODISCRIMINAÇÃO
Estudando e pesquisando a psicologia (comportamento) dos principais líderes negros que superaram
as barreiras do racismo e preconceito, exclusão social,
miséria, e outros males que surgiam diariamente em
suas vidas, analisei e cheguei a conclusão que; todos
tinham algo em comum, (Zumbi dos Palmares, Martin Luther King, Tia Eva, Nelson Mandela, Benedita
da Silva, Gandhi, Barack Obama, Joaquim Barbosa),
diferentes em suas culturas, nacionalidades, línguas,
sistema político e época, porém, semelhantes em suas
filosofia de enfrentar tais barreiras.
A maneira deles encararem os problemas que
todos os negros e negras enfrentam era e é diferente.
Os negros que ficam no meio do caminho diante dos
obstáculos da discriminação, pensam com os olhos,
ou seja, são dirigidos, motivados e frustrados pelo que
vêem e ouvem, enquanto os negros e negras que sobressaem diante do racismo são dirigidos e motivados
pelos seus sonhos e ideais, ou seja, pela convicção
interior. Cheguei a conclusão que esses líderes eram
alto motivados e por isso que não eram vencidos, muito
menos frustrados diante da discriminação racial, eles
se auto valorizavam, se disciplinavam, eram autodidatas e tinham uma certeza, eles eram senhores de
seus destinos e ninguém mais. Escolheram acreditar
que são capazes de crescer independente da cor da
pele, e dos obstáculos do preconceito.
O que eu aprendi nesta pesquisa foi que; o racismo, o preconceito e a discriminação esta mais enraizado dentro do negro do que fora, quando encaramos
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o preconceito e o racismo como um teste e não como
um obstáculo, temos mais êxito na nossa luta.
O ministro Joaquim Barbosa é um exemplo legítimo, ele tinha consciência que a discriminação era
real, pois vivenciava isso todos os dias na pele, porém, ele escolheu olhar para dentro de si, acreditar no
seu potencial humano, na sua determinação, na sua
inteligência e vencer, vencer os racistas ? não, pois
os racistas serão sempre racistas, sempre desqualificarão o negro por sua cor, mas ele se libertou das
cadeias emocionais de complexos de inferioridade, de
baixa autoestima, do isolamento, da timidez, do medo
e conformismo que o racismo gera na vida emocional
do negro. A auto -discriminação é o efeito do racismo,
que contamina a mente do negro e gera sentimentos
negativos e pessimismo, levando o negro a se sentir
incapaz, negando seu potencial humano.
Características das pessoas com baixa Autoestima
– Ausência de credibilidade em si mesma.
– Tenta sempre justificar-se e achar um culpado pra tudo.
– Baixo rendimento, não acreditam que tem
capacidade pra conquistar uma boa vida e
não agem para evoluir.
– Não tem iniciativas.
– Medo de não serem aprovados social e profissionalmente.
– Vivem em função dos elogios (satisfação)
ou críticas (frustração) dos outros.
O verdadeiro inimigo mora dentro de nós, e compete somente a nós, assumimos a liderança da nossa
vida e por meio da educação (conhecimento) e disciplina
pavimentamos nossa via de sucesso. A baixa Autoestima é resultado da falta de autoconhecimento, a falta
de conhecimento e consciência do nosso verdadeiro
valor e potencial não nos permite alcançar as nossas
realizações profissionais, pessoais, emocionais, etc...
Portanto concluo que; o efeito da discriminação
e o racismo é intimidatório, sem valor algum, mas com
o propósito de aniquilar com a autoestima e liberdade de expressão do povo negro, vivemos em um país
democrático, cujo os princípios fundamentais nos dão
garantia de dignidade e direito de igualdade, e a nossa função é estudar e exigir nossos direitos e jamais
desistir dos nossos sonhos e ideais.
O CAMINHO DO SUCESSO
SE CHAMA EDUCAÇÃO
A educação trás dignidade a um individuo, a
uma comunidade, a uma família e a uma nação, seja
ela formal ou informal (autodidata), valoriza o cidadão

Dezembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

e tem poder de mudar comportamento. Somos formados (personalidades) principalmente pelas influências
genética e social, tais influências podem ser negativas
ou positivas, porém não definitivas no comportamento
humano, ou seja, uma criança que nasceu em um ambiente violento (social) e que durante a gestação a mãe
sofreu violência física e emocional (genética), nascerá
com certeza com deformidades mentais e emocionais,
pode ser uma criança rebelde ou retraída com sentimentos de rejeição, afetando seu comportamento, essa
criança terá dificuldades para aprender e colocar em
prática o que aprender, porém a educação tem poder
de corrigir e reverter os sentimentos traumáticos existentes na memória desta criança, o processo pode ser
demorado, mas os efeitos com certeza serão positivos.
Depois dos pais, os professores são a maior referência para os alunos, influenciando-os decisivamente
em suas vidas e comportamento, o professor é o mestre, é a bússula, o norte que da ao aluno a consciência
de quem ele é , do seu potencial intelectual e até onde
ele pode chegar como cidadão, como ser humano, gerando o senso de alto-valorização e respeito próprio.
A educação segue um processo de desenvolvimento na vida da criança, do adolescente e do adulto,
sentimento gera comportamento e comportamento gera
sentimento, a partir do momento que o educador foca
seu trabalho em pontos positivos do aluno, o resultado
será positivo, é possível mudar o comportamento de
uma pessoa sendo negativa, desinteressada, improdutiva, em alguém motivado e produtivo, mas como se dá
essa transformação? Somos feitos de nossos pensamentos, assim como aquilo que comemos determinará
nossa saúde, da mesma forma, tudo que ouvimos e
aprendemos determinará nosso comportamento para
o bem ou para o mal, é por isso que a educação é a
base fundamental de uma civilização, países de terceiro mundo, subdesenvolvidos, são nações que não
priorizou os investimentos na área da educação, são
países dominados pela corrupção, pelo crime, pela imoralidade, onde a injustiça e a impunidade prevalece e
o dinheiro dita as regras. Uma nação que não prioriza
a educação como fundamento de desenvolvimento e
progresso do seu povo, caminha a passos largos na
escuridão da ignorância rumo ao precipício.
VIA DE SUPERAÇÃO
Tem uma frase que diz: Nada detém o conhecimento.
A nossa personagem para exemplificar essa verdade é Nelson Mandela, responsável pelo fim do regime racista, de segregação na África do Sul, por se
opor contra o sistema foi preso, isolado do seu povo,
mas não prenderam o seu pensamento, a sua razão,
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mesmo preso estudou e se formou em direito, reivindicou a intervenção da ONU (Organização das Nações
Unidas), pelo tratamento desumano e violação do presidente sul-africano aos direitos humanos da população negra da África do Sul, foi absolvido e inocentado.
Livre da prisão o desafio de Mandela era libertar seu
povo do sistema opressor, segregacionista do governo
sul-africano. Através de sua determinação, coragem,
amor por seu povo, autodisciplina e conhecimento de
seus direitos e de seu povo, Mandela derruba o sistema
racista e levanta o da igualdade, levando os negros sul-africanos a ter os mesmos direitos dos povos brancos,
e mais tarde se consagraria como presidente da África
do Sul. A educação é a via da superação para todos
que nela caminham, sem desistir diante dos obstáculos.
A palavra superação está ligada a outra palavra
por nome capacidade, capacidade sem conhecimento
é ilusão. A capacidade é que origina o nosso potencial
humano, e é o nosso potencial que nos levará a superar
os desafios da vida. Foi o que aconteceu com Nelson
Mandela; ele não virou um dos principais líderes políticos e dos direitos humanos da história por acaso,
ele se capacitou, se fortaleceu e libertou seu povo do
Apartheid ( 1948 a 1994, regime de segregação racial da África do Sul), onde os negros eram privados
de sua cidadania, impedidos de gozar os mesmos
direitos de saúde, educação, trabalho que a minoria
branca usufruía.
VIA DA IGUALDADE
A educação não tem cor, a discriminação racial
só prevalece quando há ignorância, ou seja, a falta de
conhecimento. Você pode dizer; eu conheço negros
capacitados e qualificados que ocupam colocações
inferiores, eu também conheço, porém; o que eu quero
dizer é que um negro qualificado e estudado tem muito
mais oportunidades, respeito, acesso, autoridade do
que aquele que não têm, qualquer pessoa vai pensar
antes de discriminar um negro (a) estudado, qualificado,
conhecimento é poder, entre dez empresários brancos
5 com certeza vão dar preferência para negros qualificados, não levando em conta a cor, porém; entre dez
empresários brancos com certeza não pegarão nem
negros, nem brancos desqualificados, sem estudos. A
discriminação existe, não estou negando a existência
do racismo, porém; defendo que, entre dez negros, cinco tem formação acadêmica e cinco não, os que têm
formação acadêmica tem muito mais oportunidade de
acesso na sociedade, no mercado de trabalho do que
aqueles que não têm formação superior.
A educação proporciona ao negro, a capacidade
de lutar e vencer, é a única arma que o negro possui que
a discriminação e preconceito não consegue destruir.
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Você pega duas famílias pobres negras, humilhadas,
discriminadas e excluídas da sociedade e do mercado
de trabalho. Durante dez anos você investe na família
(A) em educação e qualificação, deixando a família (B)
a mercê do destino, você verá que a família (A) cresceu,
prosperou, acendeu socialmente e economicamente,
já a família (B) permaneceu aprisionada pelo sistema
racista e preconceituoso. Foi o que aconteceu com a
população afro americana, que viviam oprimidos, excluídos, discriminados, subjugados pelo sistema racista,
porém; Martin Luther King se levanta para iniciar uma
revolução no sistema social, político, cultural da América, ele inspira os negros americanos a lutarem pelos
seus direitos de igualdade, sem violência, a arma do
afro americano foi à educação.
O Reverendo Martin Luther King deixou um legado ao povo negro americano, o estudo, a formação
educacional, e foi isso que eles fizeram hoje o país
mais importante do mundo é governado por um negro,
a maior prova que o conhecimento supera a discriminação é essa; Barack Obama, um negro de família classe
média, cresceu em um sistema racista, mas preferiu
permanecer firme na via da educação, sem perder seu
foco que era ser um advogado, não somente alcançou
seu objetivo, como se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América.
VIA DA LIDERANÇA
O primeiro requisito de um líder é ter conhecimento de causa, pois ele é a bússola, a referência de seus
liderados. Liderar é chamar a responsabilidade pra si,
passar segurança aos liderados; a educação capacita
o líder a levar seus liderados a superar os obstáculos,
a ir além, superando limites. São raros os negros que
ocupam posição de liderança, quando vemos um negro liderando é por que ele é muito bom, se um branco
mata um leão para assumir um cargo de liderança, o
negro tem que matar dois, ou seja, tem que ser duas
vezes melhor, por isso jamais seja conformado com
o estudo que você tem, procure sempre crescer, seja
obstinado, aprenda o máximo que puder , tanto em
sua área de liderança como em outras áreas, quanto
mais conhecimento você adquirir, mais oportunidades
você terá, mais vitórias conquistará e facilitará a vida
de seus liderados. Líderes são conhecidos por suas
atitudes e determinação, mas a atitude sem conhecimento é irresponsabilidade e imprudência, é suicídio,
é conduzir seus liderados para o obscuro. Jesus disse:
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará (João
8.32), no antigo testamento esta escrito: O meu povo
perece por falta de conhecimento (Os. 4.6), Jesus foi o
maior líder de todos os tempos, sofreu discriminação,
rejeição, foi traído, negado, mas mudou a história da
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humanidade e fundou o maior sistema religioso de todos os tempos, o Cristianismo. Jesus além de estudar
na sinagoga (templo judeu) foi um autodidata, com 12
anos estava no templo discutindo com os sacerdotes
e doutores da lei (Lucas 2.46,47); na Bíblia quando
lemos em Mateus capítulo 4.1 ao 11, quando Jesus
enfrenta seu pior inimigo, Lúcifer; Jesus venceu porque
teve mais conhecimento do que seu inimigo, os argumentos de Jesus prevaleceram contra os de Lúcifer,
diante de um debate ou defesa, vence quem tem mais
conhecimento de causa. Assim também é com o negro, o conhecimento fará dele um líder, sobressaindo
no meio de qualquer sistema preconceituoso e racista.
SER EMPREENDEDOR
Para sermos empreendedores de sucesso, precisamos fundamentar nossas atitudes na base do conhecimento, pra nós não existe sorte, azar ou destino
e sim conhecimento, nenhum desafio é maios do que
o empreendedor que tem conhecimento.
Precisamos de líderes e empreendedores negros, que serão referência para jovens negros na área
da pedagogia, da medicina, literatura, jornalismo, da
indústria, tecnologia, ciência, da política, da religião,
etc; o empreendedor faz a diferença, eles abrem caminhos, motivam, solucionam problemas, criam, trabalham em equipe, e respeitam e valorizam pessoas.
Um homem sem visão, enxerga os grandes erros,
o empreendedor enxerga os pequenos erros; um
homem sem visão vê a casa desmoronar, o empreendedor enxerga as pequenas rachaduras e
previne seu desabamento. Cerque-se de pessoas
capacitadas, as que não são capacite-as, motive-as
a se capacitarem; seus filhos, pais, primos, amigos,
etc, quando ajudamos pessoas a crescer, nos fortalecemos, também construímos ao redor de nós muros
chamados amigos, companheiros, que nos momentos
difíceis serão nosso apoio e proteção. A barreira da
discriminação e racismo é real na vida de um negro
empreendedor, porém ele tem consciência que seu
maior obstáculo não é o professor racista, o vizinho e
chefe preconceituoso ou sistema racista, mas sim ele
mesmo. Ele sabe que o potencial de superação esta
no seu interior, no conhecimento.
Gandhi, Martin Luther King, Pelé, Mandela, Barack
Obama, Zumbi dos Palmares, Tia Eva, Joaquim Barbosa, Benedita da Silva, Glória Maria, e muitos outros
empreendedores negros e negras anônimos, superaram a fraqueza interior (complexos de inferioridade),
contribuíram e contribuem para uma humanidade mais
justa, negros e negras que ousaram, correram riscos,
sacrificaram suas vidas em prol de um mundo melhor.
Seja um empreendedor, pense grande, por mais que
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você vive na periferia, sua família seje pobre, vocês estuda em escola pública, e todos os dias é discriminado,
desacreditado, sorria, você esta no caminho certo, na
via da educação, todos os grandes empreendedores,
um dia tiveram que enfrentar todas essas dificuldades,
a diferença é que eles jamais deixaram de trilhar, permanecer na via da educação, do conhecimento.
A PSICOLOGIA COMPORTAMENTAL
O comportamento humano é responsável pela
formação da personalidade; ou influenciamos ou somos
influenciados. A policia prende um ladrão de galinha, e
o coloca junto com ladrões de banco, quando esse sair
da prisão não voltará a roubar galinhas e sim bancos.
Uma criança que sofre agressão física e verbal nos
seus primeiros anos de vida, desenvolverá comportamentos agressivos, de revolta, de rejeição, desafeto,
impaciência, reprovação, incapacidade e outros. A
auto discriminação é fruto de um tratamento negativo,
gerando sentimentos de incapacidade e insegurança
na vitima, sentimento gera comportamento e comportamento gera sentimento. O racismo gera violência,
desigualdade, refletindo no desenvolvimento econômico de uma cidade, de uma nação; o conhecimento
em massa liberta nações do comunismo e sofrimento,
como ocorreu a queda dos Muros de Berlin, que fazia
de uma nação duas, gerando rivalidade entre eles. O
mal prevalece quando uma minoria tem domínio sobre a maioria leiga, ignorante. Somos a segunda maior
nação negra no mundo, porém, excluídos de nossos
direitos fundamentais pela minoria branca racista, esta
estatística ainda prevalece devido ao acesso limitado de
negros nas escolas e faculdades, a partir do momento
que negros vão ocupando seus espaços na educação,
seus comportamentos são mudados, de influenciados
passa a pertencer aos grupos dos influenciáveis. A
educação tem esse poder, ela disciplina, doutrina, num
mecanismo psicopedagógico no comportamento do
cidadão, a educação não tem cor, portanto, podemos
trilhar livremente essa via, que nos levará a lugares
altos, Martin Luther King Jr se inspirou em Mahatma
Gandhi, e foi o principal responsável pela ascensão
dos Afro americanos, tendo hoje um presidente negro,
toda ação gera uma reação, ações positivas gerarão
reações positivas, ações negativas gerarão reações
negativas; eu acredito em um mundo perfeito, onde
o bem prevalecerá, onde negros e brancos, pobres
e ricos, leigos e intelectuais, cristãos e muçulmanos,
entenderão que o respeito e liberdade de expressão
de cada individuo, família, comunidade e povos é um
direito inviolável da pessoa humana, e que; qualquer
pessoa, família, instituição, sociedade ou nação que
fere esse principio, está impedindo o ser humano de
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viver, abortando sentimentos, negando o direito natural
de expressar sua humanidade.
A educação pode reverter qualquer comportamento, pois através das palavras, penetra o mundo da
memória, assim como um hábil agricultor trabalha na
terra, para produzir o melhor fruto, assim somos nós,
pois, em todo tempo estamos semeando coisas boas ou
ruins na terra por nome memória, na vida das pessoas,
e tais sementes cedo ou tarde vão produzir. Através
de elogios, perdão, afeto, podemos influenciar positivamente vidas, e reescrever uma história de sucesso.
Não se esqueça você é um sujeito, você é um educador
em potencial onde quer que esteja, elogie, incentive,
estenda a mão, encoraje, ninguém é irrecuperável,
essa é uma teoria racista, preconceituosa. Semeia a
boa semente, juntos constituiremos um mundo melhor,
comportamento gera sentimentos e sentimentos gera
comportamento, faça a sua parte, pois você não sabe
o afeito que terá sobre a humanidade.
O PREÇO DA EDUCAÇÃO
Sonhar é de graça, realizá-lo tem um preço
Todos os que realizaram seus sonhos pagaram
um preço, a realização de um sonho é constituído com
vários ingredientes, e o principal se chama conhecimento, e para se ter conhecimento tem que pegar a
via da educação, ou seja; estudar, estudar, estudar e
estudar. Estudar é a meta do sonhador, caso contrario
o sonho é mera ilusão, é como um atleta que sonha
ser campeão olímpico, a meta dele é treinar, treinar e
treinar, treinamento físico , isso também é educação,
pois passa pelas mãos de um professor de educação
física, que lhe ensinara exercícios de aprimoramento
que melhorarão sua performance. A educação esta em
todos os lugares, no campo, na cidade, na cultura, na
arte, no meio ambiente, no esporte, e até no mundo
animal, sem conhecimentos não há crescimento, não
há vitória, não há sucesso. A dedicação (preço) aos estudos determinará o grau do seu sucesso, quero expor
5 motivos que vale a pena pagar o preço do estudo.
1º VISÃO AMPLIADA:
Você enxergará mais longe levará vantagens sobre os
demais, e andará menos.
2º PODER DE DECISÃO:
Você não perderá tempo indeciso, diante de um desafio
terá conhecimento de causa para decidir rápido e certo.
3º PODER DE LIDERANÇA:
Você será seguido, influenciará e não será influenciado,
pois ter argumento suficiente para convencer.
4º OPORTUNIDADE:
Você terá muito mais opções no mercado de trabalho,
pois é mais qualificado que os outros.
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5º QUALIDADE DE VIDA:
O estudo te proporcionará mais qualidade de vida, social, cultural, física, emocional e financeira.
Tudo aquilo que pagarmos um preço, teremos a
recompensa, a sua dedicação (preço) nos estudos sem
dúvida te levará a experiências indizíveis, te levará a
descobertas inimagináveis, o maior investimento que
você pode fazer em sua vida é a educação, a maior
ação de combate contra o racismo e o preconceito se
chama a educação.
UMA PONTE SOBRE O ABISMO
Assim como a ignorância escraviza, o conhecimento nos liberta, muitos sonhos foram frustrados
pela falta de conhecimento, jovens destruídos, famílias
separadas, vidas prematuramente ceifadas. O conhecimento é o farol para o perdido, é a bússola para o
navegador, é a ponte sobre o abismo para o viajante.
Negros, índios, brancos e amarelos; todos precisam
de conhecimento para superar seus desafios na vida,
a capacidade e potencial de cada um determinará o
tamanho do seu sucesso, mais conhecimento mais poder, menos conhecimento, menos poder de realização.
A ponte simboliza um ponto de apoio para qualquer
pessoa chegar do outro lado, sem ela é impossível uma
pessoa atravessar um abismo, um rio, um vale; ela é
a base, o fundamento entre você e o abismo, não há
outro caminho. Mas mesmo com uma grande e estruturada ponte, muitos não tem a coragem, disposição
ou iniciativa de atravessar o vale, preferem olhar para
as fraquezas e fracassos pessoais e familiar, dizem
que não tem coragem, que tem medo de altura e tudo
mais e ficam ali parados, olhando do outro lado da
ponte, imaginando um dia atravessá-la.
O que eu quero dizer é que; hoje existe vários recursos para obtermos conhecimento, na televisão, na
internet, institutos e fundações, associação, igrejas, e as
próprias escolas, EJA, Enem, cotas, etc... São pontes
disponíveis para você alcançar o sucesso, chegar do
outro lado, mas somente você pode tomar a iniciativa
de atravessar esse abismo sobre essas pontes que
estão a sua disposição. A palavra chave é determinação; assim como devemos acreditar que a ponte não
vai ruir, quebrar, e que nos conduzirá do outro lado do
vale, também precisamos acreditar que a educação
nos levará ao êxito em nossa missão.
O ABISMO
Abismo pode ser a miséria, o desemprego, a
depressão, o medo, a fome, a solidão, o racismo, a
discriminação, a baixa auto estima, ou uma doença. A
ponte tem a função além de ser uma base forte para
você atravessar o abismo, também de prevenção contra
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acidente, assim é aquele que é dotado de conhecimento, é prevenido e dificilmente cairá em armadilhas, se
envolverá em brigas no transito ou acidentes, ou pegar
uma doença contagiosa, ou fará um negócio errado,
pois é prevenido, seu olhar está além dos demais e
consegue evitar o pior. Há um provérbio que diz:
“Os olhos do sábio estão no seu coração”
Coração é a sede dos conhecimentos, das decisões, nossos olhos muitas vezes nos iludem, nos limitam e nos diminui diante dos desafios da vida, você
lembra da história de Davi e Golias, aos olhos de Davi,
seria impossível ele vencer o gigante Golias, porém
ele (Davi) sabia (conhecia) que o seu Deus que estava com ele era infinitamente maior que o gigante, e
agiu e venceu; a emoção não paralisou aquele jovem
estudioso da palavra de Deus, porém o conhecimento
que ele tinha do seu Deus o capacitou a passar sobre
aquele abismo por nome Golias. Conhecimento gera
poder, a emoção é vacilante, insegura e variável, porém
a razão (conhecimento) é firme, decisiva e verdadeira; as pessoas que não conseguem caminhar sobre
a ponte são emotivas, circunstanciais, sentimentais e
inseguras. Muitas pontes estão ao seu redor, compete
a você decidir iniciar uma caminhada brilhante sobre
ela, rumo ao seu sucesso e superar o abismo do preconceito racial e social.
FONTE INESGOTÁVEL
O conhecimento não tem fronteira, seja ele formal ou informal (autodidata), assim como não existe
limite para um pintor, cada dia ele tem uma figura nova
para pintar em seu quadro, assim como o compositor
a cada manhã tem uma melodia para escrever, assim
como o arquiteto tem um novo traçado para mais uma
engenharia, assim como o professor tem uma nova
inspiração para ensinar sua matéria, assim como o
médico chega ao hospital com sorriso renovado para
cuidar de seu paciente, assim como a dona de casa
levanta toda manhã com alegria para fazer o café para
sua família, assim como um piloto decola, na certeza
que pousará com segurança, assim é a educação; gerando disciplina, determinação, fé, amor, perseverança,
paz, alto estima, alegria, etc.
Tudo esta ligado a educação, desde o nascimento até a morte, e mesmo quando morremos deixamos
nosso legado, nossas contribuições para a eternidade,
tudo isso é fruto da educação, do conhecimento imortalizado pelas suas obras, para a humanidade, Martin
Luther King, Gandi, Madre Tereza, e muitos outros
já morreram, porém; seus feitos até hoje influenciam
multidões, muitos professores estão mortos, mas o conhecimento que transmitiram permaneceu na mente de
muitos líderes, isso é educação, é conhecimento, uma
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fonte inesgotável de benefícios que atravessa gerações.
Como uma fonte no deserto, assim é conhecimento
para a humanidade, sem ela morremos, fadados ao
instinto animal, se auto destruindo em nome da evolução e sobrevivência, sem ela andaremos sem direção
até cairmos no abismo da ignorância, sem ela fracassaremos em nossas iniciativas, tentando preservar a
humanidade e o meio ambiente, sem ela seremos os
mais miseráveis das raças, inconsequentes, suicidas.
SABEDORIA E CONHECIMENTO
Conhecimento sem sabedoria pode levar o individuo a práticas erradas. Quero usar duas personalidades da história para exemplificar essa idéia. Hitler
e Martin Luther King, Hitler usou seu conhecimento e
inteligência para destruir povos e Luther King para unir
e pacificar. Por que uma pessoa com conhecimento e
inteligência como Hitler agiu assim? A emoção e a razão são opostas, a emoção como já falamos é dirigida
pelas circunstancias, prazeres, poder, domínio, e não
distingue o bem e o mal, age mais pelo instinto, já a
razão observa os valores, as leis e normas da vida,
Hitler deixou sua emoção prevalecer, interesses pessoais, orgulho, ambição, rivalidade, complexo de superioridade e racismo. Eu diria que a sabedoria é a voz
critica do conhecimento, quando a ouvimos evitamos
de irmos por caminhos como o de Hitler, sabedoria é
separar, discernir o certo do errado e optar pelo certo,
é a voz da consciência.
Há pessoas que usam a inteligência, conhecimento para fazer o mal, são pessoas carregadas de
sentimentos perversos, geralmente nasceram num lar
violento, foram rejeitados, violados físico e verbalmente, maltratados e limitados em seus direitos. Como já
falamos, a educação preventiva pode evitar esse tipo
de personalidade, como também a psicopedagogia tem
poder de transformar indivíduos com certos desvios de
conduta, os tornando pessoas civilizadas.
A sabedoria nos leva a pensar antes de agir,
analisar nossos sentimentos e agir certo, com justiça,
temos que desenvolver um pensamento auto critico
para não agirmos precipitadamente e injustamente;
isso é sabedoria. Antes de tomar qualquer decisão
pergunte pra você mesmo: Estou sendo justo comigo?
Estou sendo justo com meu próximo? Isso pode me
prejudicar? Isso pode prejudicar meu próximo?Tudo o
que fazemos de mal mais cedo ou mais tarde colheremos os frutos.
Sabia que; pensar é uma arte de construir uma
vida de sucesso e justiça, pois só assim a consciência prevalece sobre a emoção. A força da educação
é a disciplina, gerar comportamentos saudáveis, para
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beneficiar um individuo, uma família, uma sociedade
e nação.
ÁRVORE DO CONHECIMENTO
Todos nós temos algo a passar (ensinar) para
alguém, seja uma experiência, um conhecimento, um
conselho, uma critica construtiva, um estilo, uma cultura,
enfim; todos somos professores neste mundo, a todo o
momento estamos transmitindo uma mensagem para
alguém, ou seja; semeando, direta ou indiretamente,
isso é educação. Nossa educação começa no ventre
materno, tudo o que a mãe absorve seja emocional ou
físico, é transmitido para o bebê; ao nascer à criança
irá se deparar com um ambiente familiar, uma cultura,
e será disciplinada segundo os padrões culturais, religioso, social, deste ambiente; isso é educação.
Ao chegar na escola essa criança terá o segundo
grau ou nível de aprendizado, com os professores e
colegas de sala, ali ela dará os primeiros passos de
civilização, e cidadania, o terceiro nível é no campo
do seu primeiro emprego, onde exercerá o conhecimento, disciplina e compromisso do trabalhador,
cumprir horários e obedecer ordens, o quarto nível
é o momento que você passa a ser uma referência,
um líder deixa de ser expectador na escola da vida,
e passar a ser exemplo, isso é educação; nesse ciclo
de conhecimento, a experiência fala mais alto, você
já esta maduro e a vida já não é mais um parque de
diversão em que você visita pela primeira vez, o sexto
nível é o casamento, antes era só você, agora você
terá que compartilhar sua vida com sua esposa (o) e
filhos, você passa a ser responsável pela sua sociedade, terá que tratar bem sua esposa (o) e educar
bem seus filhos, sétimo e ultimo nível, nesse ciclo
você usará todo seu conhecimento e experiência da
vida para aconselhar com sabedoria os mais novos,
isso não significa que você deixou de aprender, pelo
contrario é o momento em que aprendemos mais,
com mais aproveitamento e resultados. Concluindo;
somos como uma árvore, somos plantados neste
mundo para servir, produzir, e quando não damos
mais frutos por causa da idade, servimos de sombra
para os mais novos. Este é o ciclo da educação e do
conhecimento, por mais que seja um aposentado de
oitenta anos, porém; uma palavra de conselho pode
valer por uma vida de trabalho, isso é educação, isso
é árvore do conhecimento, seja qual for seu estágio,
seja um transmissor de otimismo, de determinação
e superação para aquele que esta cansado, ao ignorante conta-lhe uma história dos grandes líderes da
humanidade e você estará acendendo um graveto
que poderá incendiar uma vida que estava apagada;
isso é educação.
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O MAIOR EDUCADOR DE TODOS OS TEMPOS
Um homem que mudou a vida de milhares, e continua mudando pela educação, pelo seu conhecimento.
Jesus é o seu nome; desde criança ele era fascinado
pelo conhecimento, ele tinha sede por conhecimento,
aprendeu de Deus para ensinar seus discípulos e consequentemente influenciar a humanidade pelos seus
conhecimentos teológico, social, cultural, ambiental,
proféticos, familiar, econômico, administração e sobre
tudo espiritual. Na Bíblia, no Livro Apóstolo São João,
8.31,32, Jesus disse:
“Se permanecendo na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis
a verdade e a verdade vos libertará.”
Jesus ensinou doze homens baseado no conhecimento que aprendeu de Deus, e os doze transmitiu esse
conhecimento ao mundo através da Bíblia (Teologia).
Todas as coisas giram em torno da educação,
os discípulos mudaram seus comportamentos (disciplina) pelos ensinamentos do mestre dos mestres,
sem conhecimento não existe mudança. A missão de
Jesus era levar ao conhecimento para a humanidade,
o amor e misericórdia divina por meio do perdão, e ele
conseguiu atrair a humanidade por meio do ensino e
de seus 12 professores (apóstolos). Não vou entrar em
questões espirituais e nem da religião, mas analisando a trajetória do Mestre dos mestres, sua influência e
poder de persuasão na comunicação (oratória) e relacionamento, seu poder de decisão, seu conhecimento
de causa; Jesus era mestre, pois assim era chamado
pelos doutores da lei em sua época, ou seja; se fosse
hoje ele tinha formação de mestrado, pós-graduação e
doutorado com especialização cientifica, ele tinha conhecimento do corpo humano, da psicologia e sociologia. Você pode dizer; mas ele era dirigido pelo Espírito
Santo, ele tinha uma força sobrenatural sim, porém o
processo de aprendizado, ensino, foram cem por cento humano, assim como Isac Newton, Albert Einstein,
Michelangelo, Maomé, Buda, Leonardo da Vinci e outros notáveis líderes da humanidade, o que eu quero
chamar sua atenção neste capítulo, colocando Jesus
como o maior educador de todos os tempos, é que;
ele teve que caminhar por sobre a ponte da educação,
mesmo sendo fruto de uma criação divina, estudou,
adquiriu conhecimento e transmitiu para a humanidade, a força da educação é gerar comportamento para
um fim, um propósito, uma missão ou meta.
Deus disse para Josué (Josué 1.8): “Medita na
minha palavra para fazer prosperar o teu caminho.”
Deus estava falando pra Josué; o caminho do
sucesso é aprender os meus ensinamentos e praticá-los, isso é educação.
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Hoje se fala muito em qualificação profissional,
existem muitas vagas de emprego com ótimos salários, porém não se encontra pessoas qualificadas para
ocupar a função, ou seja; faltam pessoas estudadas,
educadas, disciplinadas naquela área.
Jesus foi o ser humano que mais sofreu discriminação social, racial na humanidade, porém venceu
o racismo, a exclusão social e cultural, a pobreza, o
medo, a concorrência, a solidão, a dor e até a morte;
pois o conhecimento o capacitou (disciplinou), a superar
suas emoções e fraquezas humanas, o conhecimento
que ele aprendeu de seu Pai (Deus) e transmitiu a seus
discípulos, o capacitou a cumprir sua missão e superar
cada um dos desafios que surgiram, isso é educação.
UMA PALAVRA AOS PROFESSORES
Jesus foi um sacerdote que durante três anos
ensinou seus discípulos e multidões que o seguiam,
os mandamentos de Deus; hoje o mundo não esta em
total caos por que o cristianismo tem ensinado a praticar a paz, o amor e o perdão, isso é educação. Caro
professor, você tem um oficio sacerdotal, a educação
é o fundamento de uma sociedade e nação civilizada,
a educação corrige, transforma, recupera, enriquece
e integra; a educação é o fundamento da profecia que;
mais cedo ou mais tarde, irá produzir os frutos por ela
proferida, você é o sacerdote que pode influenciar
uma geração a valorizar mais o seu próximo do que os
bens materiais, valorizar mais o meio ambiente do que
o lucro, valorizar mais a alma do que o corpo. Pense
nisso. Isso é educação.
Você tem uma semente por nome ensinamento
(palavra), você tem o poder de transformar o futuro de
uma criança, que nasceu em um lar violento, de uma
criança que foi abusada verbalmente e violentada fisicamente, você tem o poder de plantar essa semente
na mente e no coração desses alunos, que muitas vezes saem de seus lares chorando, desesperançados,
machucados, com fome e sede, não de água e nem
de comida, mas de uma simples palavra de elogio, de
um abraço, de um sorriso sincero, de um olhar que diz;
eu confio em você, você é um sucesso. Pense nisso.
Joel Penha – Nascido na comunidade São Benedito
e tataraneto da ex-escrava Eva Maria de Jesus,; a Tia
Eva. É gestor cultural e formado em teologia/psicologia
eclesiástica pelo ITQ, (Instituto Teológico Quadrangular), orador motivacional, escritor dos livros; Ouse a
crer, Unção, Campo de Batalha e Educação: A ponte
para a superação da desigualdade racial. Presidente
fundador da ONG Projetarts Brasil, autor dos projetos;
Festival de Integração Brasil/Paraguay em Ponta Porã
(sócio-cultural), Negro Nota 10 ( educativo), Concurso
de Redação/Cultura Negra – Histórias, Conquistas e
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Contribuições dos povos afro-brasileiros (educativo),
Corrida da Integração Norte/Sul (esportivo) e Prêmio
Nelson Mandela/Gente que faz (homenagem). Em
2011 recebeu o Prêmio Aparício Luis Xavier de Oliveira
(Mister Apa), homenagem que a Câmara Municipal de
Campo Grande faz a personalidades e empreendedores
que lutam pelos direitos do povo negro, combatendo
a discriminação racial e preconceito. Atualmente desenvolve projetos de políticas públicas para os povos
afro-descendentes.
Introdução
O foco deste livro, tem como base fundamental
tocar a Autoestima do leitor, inspirá-lo a trilhar a via da
educação, como fonte principal de superação e capacitação, para combater o preconceito e discriminação
racial. Quando falo que o maior desafio de superação
do racismo, está na baixa Autoestima do povo negro,
não estou negando a existência da discriminação racial,
mas abrindo uma alternativa, por meio da educação,
que é fonte geradora da autoestima e alto valorização
intelectual do ser humano, como um dos principais
meios para a superação da discriminação racial.
A função de todo sistema racista e preconceituoso
é desqualificar, desvalorizar, inutilizar o indivíduo, seja
diante da sociedade ou diante do próprio discriminado;
porém a força do racismo não está no racista e sim no
sistema intimidatório, que contamina o comportamento
do povo negro, gerando complexo de inferioridade intelectual, produzindo baixa Autoestima, neutralizando
sua capacidade de liderança intelectual, somos produtos daquilo que é ou nos foi acrescentado pela nossa
família e sociedade, e a herança negativa emocional
e intelectual que o negro herdou da escravidão, afetou
decisivamente seu comportamento, gerando complexo
de inferioridade e automaticamente a Autodiscriminação (Auto-desvalorização). “A educação é a arma que
destrói com esse sistema, gerando Autoestima,
Motivação, Perseverança e Determinação; servindo de base e de ponte intelectual, capacitando o
negro a mostrar que a competência e a capacidade
não vem da cor ou raça, e sim do conhecimento”.
A Senzala da Mente
“Aquilo que alimentamos na mente, determinará
nosso sucesso ou fracasso”.
Senzala (prisão) era um grande galpão escuro,
úmido, com pouca higiene, destinado a morada dos escravos homens, em sua frente havia um grande tronco
com uma corda pra enforcar e surrar negros, chamado
pelourinho; muitas vezes os negro s ficavam acorrentados dentro da senzala pra não fugir, ou como forma
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de castigo. Quando houve a abolição da escravatura,
além dos negros ficarem a mercê do acaso, sem garantia social, educacional, habitacional, saúde e trabalho, estavam sem personalidade e identidade própria,
trezentos anos de escravidão, onde os negros eram
tratados como malditos pela classe européia, mera mercadoria, comparados com animais; eram avaliados pelo
esteriótipo; dentes bons, canelas finas e calcanhares
altos, sistema racista e preconceituoso, evidente até
hoje em nosso meio. O transporte dos africanos para
o Brasil eram feitos nos porões dos navios negreiros,
amontoados, em condições desumana, no começo
muitos morriam antes de chegar ao Brasil, os corpos
eram lançados ao mar. Além de trabalharem muito, cerca de quatorze a dezesseis horas, a alimentação era
precária e somente duas vezes por dia, os senhores
(donos dos escravos) buscavam destruir os valores do
negro, forçando-o a aceitar a idéia da superioridade
da raça branca. Isso é apenas um prevê resumo, das
condições de vida que os escravos africanos viviam,
a conseqüência que a escravidão gerou para o povo
afro-brasileiro são irreparáveis, pois afetou não somente a vida sócio-econômica da população negra,
mas sobre tudo sua personalidade e identidade. “A
educação é a única arma ou recurso, que tem o
poder de inverter essa situação, pois a educação
não tem fronteira, não tem cor, não tem partido”;
os efeitos que a escravidão gerou no povo negro só
pode ser destruído pela educação, pois; a maioria dos
negros ainda vivem escravos, presos na senzala da
mente (escravidão mental), se alto escravizam, reflexo dos trezentos anos de escravidão no Brasil. Todos
foram libertos da escravidão, mas muitos ainda vivem
na senzala da mente, e só a educação tem o poder de
tirá-los deste porão escuro, e levá-los ao mundo maravilhoso da liberdade e inclusão social e econômica.
A FORÇA PODE NOS LEVAR A VENCER ALGUMAS BATALHAS, PORÉM O CONHECIMENTO; NOS
FARÁ REINAR SOBRE NOSSOS ADVERSÁRIOS.
Joel Penha
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Cumprimento o Senador Ruben Figueiró
pela abordagem deste tema e, na forma regimental, a
solicitação de V. Exª será atendida.
Eu queria fazer uma saudação especial aos visitantes que estão conhecendo o plenário do Senado
Federal. Sejam muito bem-vindos.
O Senador Ruben Figueiró, que acabou de falar
sobre educação, é Senador do PSDB do Mato Grosso do Sul.
Pela ordem, Senador Cristovam Buarque.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Senadora, eu estou inscrito, mas gostaria de
pedir para falar pela Liderança. E, se for autorizado,
eu trago daqui a pouco a autorização.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Se V. Exª tiver interesse neste momento,
pode falar; se não, chamo o orador inscrito, que serei eu, uma vez que os oradores seguintes não estão
presentes.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Não tem nenhum problema. A
Srª fala...
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – Eu falo e V. Exª, em seguida.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Terei o prazer de assisti-la e
depois pela Liderança.
A SRª PRESIDENTE (Ana Amélia. Bloco Maioria/
PP – RS) – O prazer é meu, Senador. É pela Liderança
do PDT. Obrigada, Senador.
Convido o Senador Ruben Figueiró para ocupar
a presidência.
A Srª Ana Amélia deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, a Srª Senadora Ana
Amélia, do PP do grande Estado do Rio Grande do Sul.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Caro Presidente desta sessão, estimado Senador
Ruben Figueiró, Srªs e Srs. Senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado,
nossos visitantes.
Há pouco, na abertura da sessão de hoje, o Senador que me antecedeu nesta tribuna falou sobre uma
figura, talvez uma das mais emblemáticas e importantes do século XX que o mundo todo reverencia. E as
razões são enormes, do tamanho da grandeza desta
figura que honra a política, o ex-Presidente e pacificador da África do Sul, Nelson Mandela.
Na sexta-feira, vários Senadores ocuparam a tribuna para reverenciar a memória desse grande líder e
que se tornou um grande amigo do Brasil. E aqui presente o Presidente da Comissão de Relações Exteriores, nosso jovem e talentoso Senador Ricardo Ferraço,
faço essa abordagem para dizer que também assinei
com muito bom grado a iniciativa do Senador Paulo
Paim, que, na sexta-feira, fez um requerimento de voto
de pesar a ser encaminhado pelo Senado Federal à
família do grande líder sul-africano Nelson Mandela.
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Mais do que um exemplo de vida, ele foi um exemplo de liderança política que encantou o mundo, não só
pela sua capacidade, mas pelo sofrimento, depois de 27
anos em três prisões no seu país, trabalhos forçados,
saúde debilitada. Suportou brava e heroicamente até
os 95 anos de idade, e sucumbiu a uma tuberculose
que o atormentava fazia muito tempo.
Eu tive a honra, como jornalista, Senador Ruben
Figueiró, caros colegas Senadores, de ter acompanhado a primeira visita oficial de um Presidente brasileiro
à África do Sul. Isso foi em 1996, quando o então Presidente Fernando Henrique Cardoso esteve lá. Ali, vi
de perto aquela figura doce, ao mesmo tempo forte,
ao mesmo tempo frágil fisicamente. Fazia dois anos
que Mandela havia sido eleito. Tivemos a honra também de ir até o bairro de Soweto e à residência onde
Mandela viveu com a família. É um bairro gigantesco,
em Joanesburgo. A visita oficial foi em Pretória, uma
cidade muito bonita, que é iluminada pelos jacarandás
que foram levados do Brasil para aquela cidade. Ali,
deu para perceber exatamente que estávamos diante,
no Congresso Nacional africano, daquele personagem
que marcaria o século XX e o século XXI.
No final da Copa do Mundo de 2010, no Estádio
Soccer City, Mandela entrou em um carrinho de golfe,
e foi a sua última aparição pública em uma cerimônia oficial. Naquele estádio lotado, 85 mil torcedores,
a maioria sul-africanos, mas de todas as partes do
mundo, que amam o futebol, gritavam e ovacionavam
aquele líder que já estava fisicamente muito fragilizado.
Ele já estava com 92 anos de idade e, com a mesma
forma doce e meiga, passou por ali, exaltado e com
vibração. Aquele cenário bonito daquela festa que o
mundo todo gosta, que é a festa do futebol, foi, por assim dizer, a última demonstração da força da imagem
desta figura Nelson Mandela. Ele que já havia inspirado o filme Invictus, que usava o esporte como forma
de integração racial.
Faço um corte agora e saio de Joanesburgo, no
final da Copa de 2010, e venho para Joinville, nesse
domingo, lá em Santa Catarina. Senador Cristovam,
as cenas não combinam em nada com o esporte, não
combinam em nada com aquilo que nós queremos
mostrar ao mundo, como mostrou a África do Sul em
2010 e como nós mostraremos ao mundo em 2014,
no ano que vem, que está tão próximo.
“Isso não é futebol, é barbárie.” Essa foi a manchete que o jornal espanhol Marca estampou, nesta
segunda-feira, referindo-se à briga entre as torcidas na
Arena Joinville, no duelo, no Brasileirão, o Campeonato Brasileiro de Futebol, entre o Atlético do Paraná e o
Vasco da Gama, do Rio de Janeiro. Na mesma capa,
o diário espanhol traz que, pelo menos, quatro pes-
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soas ficaram feridas com gravidade e que não havia
policiamento para separar os torcedores.
El Mundo Deportivo, outro diário espanhol, cita a
preocupação do ex-jogador do Barcelona e atual Presidente do Vasco, Roberto Dinamite, com a segurança
dos jogadores para continuar a partida.
“Selvageria Mundial” foi o título do jornal esportivo argentino Olé. O texto lembra que, apenas dois
dias após o sorteio das chaves da Copa do Mundo de
2014, a sede do mundial é palco de cenas de terror.
O jornal italiano La Gazzetta dello Sport mostra
fotos do torcedor sendo espancado no chão e comenta
que aquele foi o ponto máximo da violência no estádio. Na França, o L’Equipe diz que o jogo válido pelo
Campeonato Brasileiro tornou-se um drama que foi
além do campo.
De fato, nada combina com o espírito de brasilidade, com o espírito de receber, com o espírito de
celebrar o esporte que é a paixão nacional, o futebol.
Eu sou uma torcedora, como grande parte dos brasileiros, mas eu não sou fanática. O fanatismo, talvez,
e a paixão exacerbada não justificam, sob nenhum
aspecto, a violência que ocorre e que aconteceu no
estádio em Joinville, uma cidade que eu conheço, uma
cidade pacata, uma cidade próspera, uma cidade que
é um exemplo de empreendedorismo, de desenvolvimento e de integração.
Ex-Prefeito de Joinville, ex-Governador de Santa
Catarina, temos aqui o grande Senador Luiz Henrique
da Silveira, que, talvez, esteja tão triste quanto todos os
outros joinvilenses. Uma cidade que tem o balé Bolshoi
e um festival de dança que o Brasil inteiro admira, Joinville, infelizmente, foi o palco dessa cena de barbárie.
Nós queremos, sinceramente, Senador Ruben
Figueiró, caros Senadores, fazer um esforço aqui no
Congresso, se for possível, para que o ambiente da
disputa esportiva, em 2014, seja de paz, de concórdia
e de confraternização.
Hoje, ouvi algumas preocupações. Porto Alegre
vai sediar quatro jogos. Mas o mais emocionante deles ou o que vai provocar a maior movimentação, sem
dúvida, será o último jogo, lá no Rio Grande do Sul,
entre a Argentina e a Nigéria.
Argentina é nossa vizinha, país amigo que tem
fronteira com o Rio Grande do Sul. Muitos, milhares
de torcedores argentinos, certamente atravessarão a
fronteira para assistir, em nosso Estádio Beira Rio, a
esse jogo que deverá ser emocionante. O bonito futebol argentino estará lá presente. Então, nós não queremos repetir, em 2014, nenhuma cena, nem mesmo
parecida com a que aconteceu ontem, que andou pelo
mundo inteiro, a cena daquilo que a imprensa internacional chama de barbárie e de selvageria. Nós temos
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de resguardar todos: os torcedores, os jogadores, os
dirigentes, os turistas, os torcedores de futebol que
gostam de esporte, para que seja um espetáculo verdadeiramente bonito e consagrador em nosso País.
Aliás, eu queria até registrar, neste momento,
a manifestação da Presidente da República, Dilma
Rousseff, que condenou hoje as cenas de violência
que marcaram o jogo entre o Atlético Paranaense e o
Vasco nesse domingo. Em sua conta pessoal, no microblogue twitter, a Presidente da República afirmou
que vai conversar com o Ministro dos Esportes, Aldo
Rebelo, para assegurar a presença da Polícia dentro
das arenas de futebol. Aliás, isso está transcrito numa
informação distribuída pelo G1, que é um portal de informações do jornal O Globo.
Na avaliação da Presidente, não é possível mais
conviver com essa violência nos estádios. Todos nós
concordamos que a Presidente da República, como
autoridade maior do nosso País, tem a responsabilidade de assegurar.
Ela disse: “São chocantes as cenas de brigas entre torcedores no jogo. Essa violência vai contra tudo o
que acreditamos ser o futebol: um esporte de paixão,
mas também de tolerância. Paz nos estádios. O País
do futebol não pode mais conviver com a violência
nos estádios”, escreveu a Presidente na rede social.
Aliás, na noite de domingo, o Ministro do Esporte, Aldo Rebelo, divulgou nota repudiando a violência
na Arena Joinville: “Os responsáveis devem ser identificados e punidos, cumprindo-se o Estatuto do Torcedor, que prevê penas de reclusão e de banimento
dos estádios aos torcedores que cometerem atos de
violência.”, manifestou o Ministro do Esporte.
O Ministro disse que a Pasta irá procurar o Conselho Nacional do Ministério Público para buscar um
entendimento sobre a presença da polícia nos estádios.
A tenente-coronel da Polícia Militar de Santa
Catarina, Claudete Lehmkuhl, informou ao portal G1
que, no momento da briga, não havia policiais militares
dentro do estádio. Segundo essa autoridade da Polícia
Militar catarinense, o motivo para a ausência de policiamento foi uma determinação do Ministério Público
do Estado. Segundo ela, após a briga entre as torcidas, 160 policiais militares começaram a atuar dentro
da Arena Joinville e 20, fora do estádio.
Em nota emitida pela Polícia Militar de Santa Catarina, às 22 horas e 50 minutos de domingo, a corporação afirmou que esteve presente na parte externa
do estádio durante o evento, atendendo a uma ação
civil pública por parte do Ministério Público, que propôs
que o Poder Judiciário proíba a participação de policiais militares em atividades que fujam da competência constitucional da corporação. A nota afirma, ainda,
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que 113 policiais militares integraram as equipes de
policiamento ostensivo a pé, montado, de carros, motocicletas, helicóptero e resgate médico. Dentre esses
policiais militares, encontrava-se um efetivo composto
pelas guarnições de policiamento tático, inclusive com
reforço das cidades vizinhas, pronto para atuar em caso
de conflito. Essa atuação deu-se justamente quando
começaram os atos de violência entre os torcedores
das duas equipes.
Na noite de domingo, o Ministério Público catarinense afirmou que não fez nenhuma recomedação
ou ação que impedisse a Polícia Militar de atuar no
interior da Arena Joinville.
A assessoria de imprensa do Ministério Público
disse que uma ação civil pública que pede mudanças
estruturais na segurança do estádio foi protocolada no
dia 2, mas o Fórum de Joinville não havia aceitado o
pedido até a noite de domingo. Ainda segundo a assessoria, a ação não pede que policiais deixem de atuar
na Arena Joinville. Além disso, a ação só passaria a
ser uma determinação depois de aceita pelo Judiciário.
Convenhamos que não há, agora, justificativas
para essas demandas entre as competências e as instâncias dos Poderes. Executivo, que faça a parte e a
qual integra a segurança pública; o Ministério Público,
que fez uma solicitação; e o Poder Judiciário, que não
havia ainda acolhido. Em caso, imagino, em discussão
na Justiça, por prudência, certamente, houve essa determinação. Mas as investigações vão determinar as
causas que originaram todo esse processo.
Trago o tema aqui, juntamente com as condolências a Nelson Mandela, porque foi num estádio de
futebol, na última Copa do Mundo, que o ambiente de
conciliação se verificou mais uma vez, com a exortação e a reverência àquele grande líder. E nós aqui, no
domingo, três dias depois da morte de Mandela, estávamos vendo essas cenas que nós todos condenamos.
Não é um ato de civilidade. Futebol não é isso.
Futebol é entendimento, é congraçamento. Futebol é
uma festa também das suas manifestações, das suas
torcidas, e isso não é uma boa imagem que possamos levar.
Com muito prazer, concedo o aparte ao Senador
Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senadora Ana Amélia, em primeiro
lugar, minhas felicitações pela oportunidade com que
conseguiu casar dois temas que parecem tão distantes e que a senhora juntou: a morte de Mandela com
a violência no estádio de Joinville. Realmente, foi um
gesto brilhante de oratória que tem tudo a ver. É uma
legitimidade porque, realmente, o Mandela foi um homem que soube usar o esporte para a paz dentro do
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seu país e que foi ovacionado dentro do estádio na
sua última aparição. Eu só queria, ao mesmo tempo
em que me solidarizo com a senhora em relação à
necessidade de pacificar nossos estádios – porque é
uma vergonha o que está acontecendo, uma tragédia,
Senador Ruben –, dizer que o que está acontecendo
nos estádios não é diferente do que está acontecendo
nas ruas. Nós, há muitos anos, já estamos numa guerra civil; numa guerra civil sem lados, numa guerra civil
sem ideologias, numa guerra civil sem propósitos, mas
numa guerra civil pelo descontentamento. Neste mesmo
dia, eu creio, em que houve a violência no estádio, um
grupo de jovens se reuniu em frente a um shopping,
propondo-se a invadi-lo. Foi preciso a polícia vir proteger o shopping em São Paulo. É claro que isso vai
continuar. É claro que, dispondo dos instrumentos de
mobilização, que são hoje os computadores conectados
pela internet, qualquer jovem ou grupinho de jovens
consegue reunir um grupo maior em qualquer lugar para
fazer o que quiser. Nós estamos com o pacto social que
faz um país funcionar em uma crise muito profunda. O
tecido social está se rasgando aqui e ali, inclusive nos
estádios, inclusive em manifestações, inclusive nesses
Black Blocs e tudo isso que está funcionando por aí
de uma maneira violenta. Ou despertamos ou vai ser
muito tarde, se é que já não é muito tarde, se é que já
não passamos a linha limite entre a possibilidade de
convivência social e de violência individual de pessoas
como esses de Joinville. Não é possível que a gente
continue sem perceber a gravidade da violência. Não
bastam as estatísticas mostrando que se morre mais
aqui por ano do que morreram americanos em toda a
Guerra do Vietnã, que durou 15 anos, eu creio. Basta
assistir à televisão. Não há um dia em que uma parte
considerável do tempo não seja utilizada para transmitir
gestos brutais, violentos de brasileiro contra brasileiro,
às vezes sem nenhuma razão, às vezes para roubar
qualquer coisa, como ontem, que, por R$160,00, colocaram um homem na mala do carro e saíram com
ele sequestrado. Todos os dias! Nós precisamos despertar. Mas, pelo menos, despertemos nos estádios,
pelo menos façamos com que este País não passe
vergonha na Copa do Mundo por conta de violência
nos estádios. Urge pacificar os estádios, mas urge pacificar o Brasil inteiro.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Senador Cristovam, eu queria lhe agradecer imensamente, porque suas preocupações, suas angústias e
sua percepção sobre a realidade atual são as minhas,
e eu diria que são as de muitos brasileiros que têm
consciência do momento que estamos vivendo.
Não foi sem nenhum sentido que aconteceram,
durante a Copa das Confederações, as manifestações
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que levaram milhares de brasileiros, especialmente
jovens, às ruas. Não foram apenas, em alguns casos,
atos de radicalismo ou vandalismo, mas foi uma manifestação de protesto, também, contra isto que V. Exª
costuma falar, contra a exclusão.
Então, eu queria lhe dizer que compartilho com
essas angústias de V. Exª e queria pedir ao Presidente que o aparte do Senador Cristovam constasse, na
íntegra, neste meu pronunciamento, porque ele dá um
valor adicional a essas observações, a essas apreensões e à nossa responsabilidade também no que
pudermos fazer.
É necessário discutir as competências relativas
a um evento desses de caráter privado. A justificativa
que algumas instituições estão dando é que, como o
estádio foi alugado pelo Atlético, passaria a ser uma
responsabilidade privada e, portanto, o Atlético teria
que contratar os seguranças particulares para ali fazer
a segurança e assegurar a tranquilidade, a paz, a não
violência no estádio.
Essa é uma discussão que se dá no âmbito da
área da segurança pública. Aqui nós estamos debatendo exatamente isto que V. Exª falou: esse caldeirão
que está fervendo e que, se explodir, poderá trazer
consequências muito mais danosas, não só limitadas
ao futebol, mas, como disse V. Exª, até em relação a
tentativas de invasão de um shopping center com muitas
pessoas lá dentro. O risco de haver um tumulto e vítimas, algumas até fatais, não só feridos, é muito grande.
Essas preocupações, como eu disse, já correram
o mundo. São cenas muito trágicas. A própria FIFA,
que é detentora da realização desse evento, de Genebra, condenou a violências nos estádios brasileiros,
mas alertou que o sistema de segurança da Copa do
Mundo será completamente diferente do que existe no
Campeonato Brasileiro e que o modelo já provou que
funciona, lembrando exatamente a questão da Copa
das Confederações.
As imagens da violência no fim de semana aqui
no nosso País, especialmente em Joinville, deram a
volta ao mundo, em parte abafando o espetáculo e
cortes do sorteio da Copa da sexta-feira.
Jornais estrangeiros chegaram a apontar a batalha campal no País da Copa, enquanto a imprensa inglesa alertou para a real imagem do futebol em
nosso País.
A FIFA, em uma resposta por e-mail ao jornal O
Estado de S. Paulo, deixou claro que esses acidentes
não devem ocorrer em nenhum estádio de futebol.
Isso é muito triste para o futebol brasileiro, segundo a
entidade. A FIFA e o Comitê Olímpico condenam qualquer forma de violência. Exatamente por isso nós aqui
estamos abordando.
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Aliás, o campeonato Brasileirão deste ano foi marcado por brigas, muitas brigas em arenas. O jornal O
Estado de S. Paulo disse que as brigas entre torcidas
dentro dos estádios marcaram esse campeonato. Em
São Paulo, um confronto no Morumbi entre são-paulinos
e corintianos, em 13 de outubro, terminou com várias
pessoas feridas. A torcida do Corinthians se envolveu
em pelo menos outra briga com vascaínos no estádio
Mané Garrincha, em 25 de agosto, aqui em Brasília.
Uma semana antes, houve pancadaria entre são-paulinos e flamenguistas na entrada da arena brasiliense. Aliás, alguns deles foram aqueles mesmos
torcedores que estiveram participando em Oruro, lá
na Bolívia, daquele jogo de triste memória.
Clássicos estaduais também tiveram bastante confusão. Quando o Atlético de Minas Gerais e o
Cruzeiro se enfrentaram em outubro, no mesmo dia
de São Paulo e Corinthians, no estádio Independência, cruzeirenses brigaram entre si e jogaram bombas
em atleticanos.
No Paraná, em 6 de outubro, vários torcedores
de ambos os times ficaram feridos num clássico entre
Atlético Paranaense e Coritiba. Torcedores do Goiás
brigaram entre si na arquibancada do Serra Dourada
durante o jogo com o Internacional lá do meu Estado,
o meu Inter. O atacante Walter se revoltou com os brigões e não comemorou um gol que marcou em protesto
contra o comportamento dos vândalos.
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva basicamente tem punido os clubes dos brigões com perdas
de mando de campo. A medida, na prática, tem-se
mostrado inócua para conter a violência nos estádios.
Eu fui relatora aqui da Lei Geral da Copa, e um
dos debates que nós tivemos foi exatamente com o
Conselho Nacional do Ministério Público, que teve
uma atuação exemplar. O Ministério Público, juntamente com a CBF, havia feito um trabalho muito intenso
para reduzir a violência nos campos de futebol, que
era determinada, em muitos casos, pelo consumo de
bebida alcoólica. Depois daquele entendimento com
a CBF e os clubes e o próprio Ministério Publico, fizeram um termo de ajuste de conduta e passou-se a
abolir o consumo de bebida alcoólica. Agora, no contrato comercial com a FIFA, há, sim, a permissão para
o consumo de bebida alcoólica. Isso é cláusula contratual, é um negócio. O evento é um negócio, aliás, é
um grande negócio. Então, foi mantido, porque eu não
poderia, mesmo com toda a argumentação no Ministério Público e com a opinião pública também favorável
à proibição de bebida alcoólica, contrariar um acordo
internacional líquido e certo assinado pelo Governo
brasileiro. Eu não podia mudar as cláusulas daquele
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contrato, sob pena de uma má imagem do Brasil em
relação a esse contrato.
Então, explicamos, e ficou expressamente que a
liberação da bebida nos estádios será durante e exclusivamente os jogos da Copa de 2014. Foi a forma que
encontramos para assegurar aquele contrato e manter
as regras do jogo – como se diz, a segurança jurídica – e, por outro lado, preservar de novas violências.
Então, nós temos que continuar perseguindo
esses valores para que o futebol e a Copa de 2014
honrem o Brasil, e não um motivo de preocupação e
de violência.
Por fim, Sr. Presidente, não menos importante,
quero dizer que está marcado para o dia 11, agora – e
o Senador Paim, o Senador Alvaro Dias e o Deputado
Rubens Bueno também têm sido muito atentos neste processo –, no dia 11, o Supremo Tribunal Federal
retoma o julgamento do recurso que a Varig tem na
defasagem tarifária.
A Ministra Carmem Lúcia, que foi a Relatora, já
leu um brilhante voto, na sustentação que nós assistimos lá, todo ele, conferindo o direito não só à Varig,
mas também aos assegurados do Aerus. Essa é a
questão. Então, essa causa vai ser retomada depois
de sete meses de um pedido de vistas que o Ministro
Joaquim Barbosa solicitou. Ele teve essa autoridade.
Então, agora, vamos aguardar a Suprema Corte
de Justiça do País. Muitos já morreram e, inclusive, no
período dos sete meses, morreram comissários da Varig
esperando uma solução para esse problema que tem
um alcance social mais do que qualquer outro. O Estado falhou, e eles não podem ser penalizados por isso.
Quero, então, registrar e esperar que o Supremo
Tribunal Federal consiga, definitivamente, pôr um ponto
final nisso, que é também a aspiração dos membros e
dos associados do fundo Aerus.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senadora, se for possível um aparte e se o Presidente nos permitir.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pois não, Senador.
O SR. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– É para me solidarizar. Creio que V. Exª, com muita
oportunidade, traz este tema à tribuna. Nós estamos
acompanhando. V. Exª, eu e outros Parlamentares
acompanhamos o drama dos aposentados do Aerus
há muitos anos, sabemos do sofrimento deles. Sem
dúvida, muitos já se foram, carregando a injustiça para
a eternidade. E nós esperamos, agora, o Supremo Tribunal Federal. É a grande esperança, certamente. O
Governo tem decepcionado muito, tem desencantado,
o Governo tem prometido e não tem cumprido. Então,

Dezembro de 2013

nós imaginamos que a grande esperança reside logo
ali, no Supremo Tribunal Federal. Espero que, no dia
11, quarta-feira, nós possamos ter uma boa notícia do
Supremo Tribunal Federal, para que essa notícia possa
fazer a alegria tardia dos aposentados do Aerus antes que o Natal chegue. Parabéns a V. Exª, Senadora
Ana Amélia.
A SRª ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Muito obrigada, Senador Alvaro Dias.
Eu queria lhe agradecer muito por essa referência.
Muitos, lamentavelmente, não conseguirão ver porque
já faleceram. Nesse período de sete meses, pelo menos um comissário de bordo da Varig faleceu, e eu fiz
o registro daqui da tribuna.
São centenas e milhares que estão aguardando.
Cada vez que eu pego um voo, Senador Ruben Figueiró, há sempre um comissário que, por não poder viver
com a miserável esmola que lhe é conferida, tem de
continuar trabalhando, e a primeira coisa que pergunta
é: “Senadora, como está o nosso processo?”
Quando pego voo vindo de São Paulo para Brasília, quando pego voo daqui para Porto Alegre, ou de
Brasília para qualquer outro lugar, sempre há uma pessoa que trabalhou na Varig, e levantam essa questão.
Esse é mais um motivo da relevância desse ato,
e não só dos que estão aguardando em casa. Já fizeram greve de fome, já fizeram várias mobilizações. No
Aeroporto Santos Dumont, houve greve de fome. Eles
ficaram na sede da entidade para tentar sensibilizar.
Conseguiram, através daquela greve de fome, fazer
com que o Governo formasse um grupo de trabalho,
e a Advocacia-Geral da União está trabalhando nisso.
Esperamos que, agora, com essa decisão do
Supremo, de fato, haja um ponto final nisso.
Agradeço muito a referência do Senador Alvaro
Dias, que, antes de mim, junto com o Senador Paim...
Porque eu cheguei aqui em 2011 e peguei essa causa em 2011, quando a própria Ministra Carmen Lúcia
disse que estava pronto para fazer um acordo. Aliás,
o Governo pediu o acordo, e o acordo foi tentado. Aí a
Ministra teve de recomeçar tudo de novo, num processo
em que ela tinha demorado, no mínimo, três anos para
estudar e montar toda a argumentação para o voto dela.
Quando eu fui lá, ela declarou que tinha perdido todo
o serviço de análise e julgamento. Agora, esperamos
que isso esteja chegando ao fim.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Srª Senadora Ana Amélia, quero
me solidarizar com as homenagens que V. Exª prestou a Nelson Mandela. Aliás, no início do meu pronunciamento, também tive oportunidade de reverenciar
a memória daquele ilustre homem do nosso mundo.
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Quero também cumprimentá-la pela manifestação
que fez, candente, precisa, sobre os incidentes que
ocorreram lá em Joinville, Santa Catarina. Eu mesmo tive oportunidade de assistir a um trecho do jogo
entre o Atlético Paranaense e o Vasco. Para mim, foi
surpreendente aquele instante em que tudo se paralisou. Eu nem sabia por quê. Aí eu vi uma corrente de
torcedores de um lado e do outro se procurando para
se confrontarem, e aconteceu aquele triste episódio.
Realmente, isso deslustra muito o futebol brasileiro e a impressão que o exterior tem das nossas
torcidas, mas eu tenho absoluta certeza de que isso
não vai acontecer. É um triste exemplo.
Terceiro, quero também me solidarizar com a
manifestação de V. Exª, do Senador Alvaro Dias, com
relação aos aposentados da Varig. Espero que a decisão do Supremo Tribunal lhes seja favorável, porque
é uma questão de justiça.
A Mesa tem um requerimento do eminente Senador Paulo Paim, também assinado pelos Senadores
Ricardo Ferraço, José Sarney, Valdir Raupp, Ruben
Figueiró, Maria do Carmo Alves e Ana Amélia.
Eu convido os demais Senadores que se encontram nesta Casa, para se associarem a essa homenagem que o Senado Federal prestará à família de
Nelson Mandela.
Está aqui sobre a Mesa, à disposição de V. Exªs.
Consulto ao eminente Senador Cristovam Buarque, que está inscrito para falar nesse instante, se
falará pela inscrição ou pela liderança do PDT.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Fora do microfone.) – Pela liderança.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Pela liderança.
Tem V. Exª a palavra.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF. Pela Liderança. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente Ruben Figueiró, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, nesses últimos dias, Senador, o
mundo assistiu – e, para surpresa nossa, assistiu como
se fosse natural – à imensa solidariedade internacional
em torno de uma figura humana.
Nós tomamos como natural essa solidariedade
geral, em todas as partes do globo, em relação a Nelson Mandela. Mas esse é um fenômeno muito raro. Eu
creio que nunca aconteceu isso. Quando Gandhi sofreu
o atentado e faleceu, não havia as comunicações que
há hoje, além disso era uma coisa da Índia, uma parte
do mundo a que a Inglaterra inteira era contra, porque
queria manter o império. Quando Luther King foi assassinado, ainda assim, era uma questão de uma parte
do mundo. João Paulo II era uma questão do Ocidente. A maior parte da população é budista, é hinduísta.
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O que houve com Mandela é um fato inusitado
em relação a qualquer outro personagem histórico, e
tenho certeza de que o Senador Paim está de acordo
comigo. Por isso cabe a pergunta: o que fez Mandela
chegar ao ponto de ser Mandela? Por quê? Qual é a
diferença dele?
Nós podemos ir atrás, por exemplo, do heroísmo:
27 anos isolado, e resistindo, resistindo. Nós podemos
ir para o lado da integridade física, mental, política de
sair do isolamento de 27 anos íntegro. Nós podemos
ir ao lado do seu espírito de bondade, a ponto de se
relacionar bem com seu carcereiro, de visitar a viúva
do primeiro-ministro que o mandou para a prisão, sem
mágoas. Nós podemos falar da sua lucidez, de como ele
decidia, como falava; do seu apego ao legítimo. Mesmo
quando a legalidade lhe deu direito a uma reeleição,
ele preferiu ficar sintonizado com a legitimidade de um
só mandato. Nós podemos falar da sua empatia – e
eu tive a chance de estar com ele duas vezes –, da
empatia do seu aperto de mão ou da sua voz na rádio
ou da sua aparição na televisão, conquistando todos.
Nós podemos falar de muitos aspectos que fizeram Mandela ser Mandela, mas nada disso, Senador
Paim, nada disso teria dado a dimensão que ele adquiriu
se ele não tivesse tido a possibilidade e a competência
de abolir o apartheid na África do Sul.
Se ele tivesse morrido na prisão, ficaria como
herói, seria um homem grande, mas não teria a imensidão que adquiriu. A imensidão veio do sucesso da
sua luta, ao fazer com que naquele país o acesso fosse
igual para brancos e negros, no sentido de brancos e
negros poderem andar na mesma calçada, o que não
podiam antes; de irem ao mesmo banheiro público, o
que era proibido; de tomarem o mesmo ônibus ou se
sentar nos assentos que estivessem vagos, independentemente de serem reservados para brancos ou
negros; da possibilidade de crianças brancas e negras
estudarem juntas ou de doentes brancos irem ao mesmo hospital de negros e vice-versa.
O tamanho do Mandela vem das suas características pessoais, mas também da coincidência histórica
de ele ter conseguido ser o Presidente que aboliu o
apartheid racial na África do Sul, fazendo dele essa
figura imensa, unanimidade mundial.
A tarefa dele foi cumprida, e ficou tarefa para os
que vierem depois: a tarefa de abolir a apartação, porque o apartheid é a segregação entre raças, a apartação é a segregação entre classes sociais. Na África
do Sul, ele conseguiu fazer com que brancos e negros
tenham acesso ao mesmo, mas pobres e ricos ainda
não têm acesso ao mesmo. E essa não era uma tarefa dele. É uma tarefa dos seus seguidores, dos seus
continuadores fazer com que a escola que, antes se-
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parava brancos e negros, e que já não separa, graças
a Mandela, agora não separe ricos e brancos.
E a África do Sul está fazendo esse esforço. A
África do Sul está caminhando para o dia em que o
acesso será igual também entre classes sociais na área
de educação. Para isso, diferentemente de nós, eles
têm um ministério preocupado apenas com a educação
das crianças. Eles não estão com um ministério que
mistura crianças e universitários, em que os universitários sempre ganham. Eles têm um ministério próprio
para a educação de base. E, segundo, Senador Paim,
eles têm um sistema nacional de educação. Eles não
deixaram o sistema ser municipalizado de tal maneira
que seja desigual ao longo do território sul-africano.
Nós ainda não fizemos isso. Nós não fizemos um
ministério que cuida da educação de base. Nós ainda reagimos à ideia da federalização da educação. É
como se estivéssemos à espera do nosso Mandela,
porque o nosso apartheid racial, explícito terminou com
a República, um ano depois da abolição da escravatura. Teoricamente, brancos e negros têm acesso aos
mesmos lugares no Brasil, diferentemente da África do
Sul pré-Mandela, só que, em 125 anos de República,
que vamos completar no próximo ano, nós não demos
os passos para que, no Brasil, haja o mesmo direito
de acesso entre ricos e pobres na escola sobretudo.
O próprio Mandela tem uma frase muito boa em
que ele diz: “A educação é a arma mais poderosa que
você pode usar para mudar o mundo.”
Obviamente, “para mudar mundo” significa fazer
com que nenhuma criança tenha carimbado se vai
para uma escola boa ou não. A África do Sul tinha um
carimbo, a cor, como o Brasil tem um carimbo, a conta
bancária do pai.
Cada criança que nasce no Brasil é carimbada
se vai ter uma boa escola ou se não vai ter uma boa
escola, ainda que algumas escapem disso. Mas vem
um carimbo. E o carimbo não é exatamente pela raça;
é pela classe social. E como a maioria dos pobres brasileiros é de negros, o carimbo termina ainda contendo um rasgo de raça, de classe social, de cor, e não
apenas de conta bancária.
Eu creio que temos falado muito nesses dias em
homenagem a Mandela, mas a grande homenagem a
Mandela seria dizer: nós estamos presentes no Brasil
para acabar com a apartação, como o senhor acabou
com o apartheid, fazendo com que nenhuma criança
nasça carimbada se vai ter ou não vai ter uma boa escola. Algumas vão ter, outras, não, pelo talento, pela
vocação, pela persistência, mas não será um carimbo;
será uma vontade própria, um desejo próprio, uma característica específica, mas não um carimbo.
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Esta seria a grande homenagem a Mandela: fazer
com que, 125 anos depois da proclamação da República, acabemos com o carimbo que nós colocamos
na testa de cada criança ao nascer, dizendo se ela vai
ter uma boa escola ou não.
Eu quero dar a minha contribuição, Senador Ruben. Por isso dizia há pouco ao Senador Alvaro Dias
que apresentei uma emenda substitutiva ao Plano Nacional de Educação.
Senador Alvaro, na hora de votar, se a minha
emenda não for considerada, o que é muito provável, vou votar no seu parecer, que nós aprovamos na
Comissão de Economia, mas com a sensação de um
Parlamentar abolicionista que, em 1871, votasse na
Lei do Ventre Livre, mas tendo apresentado a sua proposta de abolição. A gente votaria pela Lei do Ventre
Livre, votaria pela Lei do Sexagenário, mas o desejo
mesmo seria a abolição.
Para mim – e posso obviamente estar enganado
do ponto de vista técnico –, essa abolição viria de um
programa que fizesse todas as escolas do Brasil públicas com a mesma qualidade, com salários iguais para
os professores, com um concurso que selecionasse
igualmente os professores de cada cidade, com exigências iguais para os professores em qualquer cidade, com equipamentos da mesma qualidade. Não vejo
outra maneira de se fazer isso a não ser colocando a
educação de base nas mãos do Governo Federal, para
quebrar a desigualdade brutal que nós temos entre as
cidades. É tão grande a desigualdade entre a receita
dos Municípios quanto é a desigualdade entre pessoas
ricas e pobres no Brasil.
Na sexta-feira, eu dei entrada, por coincidência
no dia seguinte à morte de Mandela, a uma emenda
substitutiva. Não sei dizer por que não dei entrada antes, por que não discuti isso antes. As coisas foram
levando a isso, e eu preferi apresentar emendas parciais, pequenas emendas. Quando se discutiu o projeto na Comissão de Economia, elas não foram aceitas; quando discuti na Comissão de Educação, não fui
oportuno. Eu agora vou dar entrada à minha proposta.
Há pouco deixei um exemplar com o Senador Ricardo
Ferraço, deixei outra proposta com o Senador Alvaro
Dias e vou mandar uma para cada Senador. Que pelo
menos fique registrado que eu votarei a favor da Lei
do Ventre Livre que o Senador Alvaro Dias traz com o
seu parecer, mas o meu desejo mesmo seria uma lei
de abolição da apartação educacional no Brasil.
É um gesto que eu já venho fazendo há tempo.
Por coincidência, termina sendo um gesto de simpatia,
de homenagem a essa figura que foi a maior de todas
no horizonte de vida da gente. Acho que eu nasci um
ano antes da morte de Gandhi. Posso dizer, então, que
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é a mesma geração. É claro que Martin Luther King
foi assassinado, e nós estávamos já adultos. Essas
são duas das maiores figuras, mas nenhuma foi igual
a Mandela e nenhuma certamente será no horizonte
de vida da gente.
Sr. Presidente, antes de encerrar, gostaria de
passar a palavra ao Senador Paim e, depois, ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Paulo Paim (Bloco Apoio Governo/PT – RS)
– Senador Cristovam, eu não poderia deixar de fazer
um aparte. Eu sei que hoje a Senadora Ana Amélia e
outros Senadores usaram a tribuna e fizeram também
a justa homenagem a Mandela. Como estava aqui na
sexta, eu o fiz na sexta, mas não poderia deixar de
fazer um aparte a V. Exª. Uma das frases, de fato, de
Mandela é essa que V. Exª usa com muita propriedade:
a revolução mesmo, a revolução do combate à miséria,
na busca por justiça, como disse Mandela, passa pela
educação. Mas há uma frase da atual esposa dele, da
atual companheira, que o acompanhou até o último minuto, com um carinho enorme – e o mundo reconhece.
Ela disse que um dia Mandela falou o seguinte para
ela: “Aquilo que conta na vida não é o simples fato de
termos vivido; é a diferença que fizemos na vida dos
outros.” Acho que essa frase tem uma profundidade
muito grande. Se V. Exª me permitir, tem outra dele que
eu li também e que vou ler aqui aproveitando o seu
aparte. Disse Mandela:
Quando penso no passado, no tipo de coisas
que me fizeram, fico furioso, mas, mais uma
vez, isso é apenas um sentimento. O cérebro
sempre domina e diz-me “tens um tempo limitado aqui nesta terra e deves tentar usar esse
período para transformar o teu país naquilo
que ele mais deseja”.
Ou seja, vá abolindo o sentimento de vingança e
saia de forma propositiva para transformar o teu país
naquilo que é o teu sonho. Mandela era isso, Mandela era magnífico. Era um libertador, um homem que
conseguiu reunir o mundo em torno de si e teve esta
grandeza: chegou ao poder não pelo poder nem ficou
brigando pelo poder. Ele sai do poder, não se preocupa
em fazer sucessor, não é candidato e sai pelo mundo
a pregar aquilo que ele acredita que é a igualdade, a
liberdade, a justiça, a partir, claro, da história que ele
mesmo escreveu na semeadura bonita do jardim da
vida, que ele podou, cuidou, zelou, que foi a África do
Sul. Meus parabéns a V. Exª. É um aparte simbólico,
mas não poderia deixar de fazê-lo pelo carinho que
eu tenho pelas suas posições. Muito obrigado, Senador Cristovam.
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O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado, Senador Paim.
Passo a palavra ao Senador Alvaro Dias.
O Sr. Alvaro Dias (Bloco Minoria/PSDB – PR) –
Senador Cristovam Buarque, lembro-me de afirmação
de Mandela no contexto desse debate sobre educação.
Disse ele: “Recuso-me a falar de futuro sem que estejam
presentes os que o viverão.” Creio que essa frase deve
nos inspirar no momento de votarmos, quarta-feira, o
Plano Nacional de Educação. Nós estaremos deliberando sobre o futuro do País. Estaremos deliberando,
tendo como objetivo os jovens que viverão esse futuro.
V. Exª ousa, quer avanços significativos e importantes.
Nós procuramos compatibilizar o desejo de avançar
mais com as possibilidades de aprovar alguns avanços.
E veja que fizemos no nosso relatório 101 alterações
em relação ao documento que recebemos. O Senador
Vital do Rêgo me afirma que, no substitutivo que pretende apresentar em nome do Governo, acolhe 48 das
alterações que propusemos. Mas há muito a se rejeitar,
e certamente nós não estamos melhorando o sistema
educacional ao recusarmos avanços importantes. Se
não podemos chegar onde V. Exª advoga chegar, pelo
menos um pouco antes, mais próximo de onde V. Exª
deseja chegar. E é o que tentamos com o nosso relatório, que terá certamente o apoio de V. Exª. Mas nós
lamentamos, é uma grande oportunidade que desperdiça o Senado. Certamente nós estaríamos embalando
o sistema educacional do País a um momento mais
adequado diante da grandeza deste País. Enfim, Senador Cristovam, vamos aguardar a quarta-feira, mas
desde já o nosso desencanto em relação ao desperdício de oportunidade, uma vez que nós poderíamos
decretar um salto de qualidade extraordinário no sistema educacional do Brasil. Vamos desperdiçar essa
oportunidade? Aguardamos a quarta-feira.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Sr. Presidente, em relação ao
que falou o Senador Alvaro, eu quero dizer, Senador
Alvaro, que o seu trabalho foi exemplar. Se eu tivesse
sido o relator, eu não conseguiria fazer mais. Por isso
eu prefiro me guardar para ser o provocador, e não
o relator. É uma opção. Então, não tenha dúvida, eu
vou votar com o seu relatório, mas vou deixar minha
marca, tentando fazer com que alguns aceitem e que
se discuta se não seria o momento.
E lamento se forem feitos recuos diante da proposta a que V. Exª chegou. É como se a sua proposta,
como eu disse, seja a da Lei do Ventre Livre; e eu quero a da abolição. Mas a proposta que estão querendo
apresentar é uma Lei do Ventre Livre que só começaria depois do segundo filho; o primeiro filho continu-
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aria escravo. Nós não podemos deixar um recuo em
relação a sua proposta.
Finalmente, Senador, eu quero chamar a atenção aqui para algo que eu disse: O Mandela se fez
imenso por ter conseguido abolir o apartheid; não foi
a prisão apenas.
A nossa Presidenta Dilma foi presa. Ela esteve
anos presa. Não foram 27 anos, mas ficou anos. E olhe
que o que ela sofreu na prisão – não conheço detalhes
da prisão do Mandela – pode ter sido pior do ponto de
vista da tortura, mas ela não conseguiu, não quis, não
levou adiante o fim da apartação no Brasil. Ela não fez,
nesses três anos, o dever de casa para que o acesso
à educação fosse igual para crianças ricas e crianças
pobres. Não daria tempo, em quatro anos, de fazer em
todo o Brasil, mas daria tempo de ter feito pelo menos
em umas 400 cidades brasileiras, pelo menos da maneira como eu proponho que esse programa vá sendo
implantado. Mandela ficou na história por tudo que ele
foi, mas, sobretudo, pela vitória, pelo gesto, pela capacidade, pela firmeza, pela vontade de acabar – como
acabou – com o apartheid.
Vamos nós acabar com a apartação, que é menos brutal do ponto de vista racial – embora tenha um
conteúdo também racial –, mas é igualmente brutal do
ponto de vista da exclusão.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – V. Exa, Senador Cristovam
Buarque, tem a minha integral solidariedade quanto
ao conteúdo da mensagem que faz a respeito da personalidade marcante de Nelson Mandela e também
quanto à abordagem que faz sobre a educação. Eu
sou profundo admirador da sua luta. Eu o considero
um apóstolo da educação em nosso País. Minhas homenagens permanentes a V. Exa.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Muito obrigado.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS) –
Pela ordem, Presidente. Pela ordem!
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Tem a palavra, pela ordem, a
eminente Senadora Ana Amélia.
A SRa ANA AMÉLIA (Bloco Maioria/PP – RS. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Eu fiquei muito feliz,
Senador Ruben Figueiró, porque o Senador Cristovam
Buarque, que desceu da tribuna, é um incansável defensor e batalhador da educação.
E, por falar em educação, eu recebo aqui a visita
do Vice-Prefeito do Município de Teutônia, que, junto
com outro Município, o de São Lourenço, foram os únicos dois Municípios do Rio Grande do Sul agraciados
com o prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar,
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no ano de 2013. Esse prêmio é conferido pela ONG
Ação Fome Zero.
Eu fico muito feliz de receber aqui o Vice-Prefeito Evandro Biondo, do PMDB, que, junto ao Prefeito,
Renato Altmann, do meu Partido, o PP, formam uma
parceria que continua dando certo.
Quero saudar também a Inara Böhmer, que é
a Secretária de Educação, porque um prêmio dessa
natureza orgulha aos gaúchos.
Eu queria que mais Municípios, Senador Paim
– que também concorda com a saudação a vocês –,
também tivessem esse prêmio Gestor Eficiente da
Merenda Escolar, porque isso é muito importante, é a
base também de uma boa educação e da inclusão de
que tanto fala o Senador Cristovam aqui.
Então, eu faço questão de fazer este registro em
homenagem aos vitoriosos, às crianças de Teutônia e
ao Município de Teutônia.
Muito obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – A Mesa se solidariza com a
homenagem que V. Exª, Senadora Ana Amélia, presta ao Sr. Vice-Prefeito de Teutônia e a Srª Secretária
de Educação.
Sejam bem-vindos a esta Casa da República
do Brasil.
Com a palavra, o Senador Ricardo Ferraço, como
orador inscrito.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde a última semana – sobretudo no último
fim de semana –, vêm ocorrendo manifestações em
nosso País sobre essa marcante liderança, eu diria, da
civilização humana que foi Nelson Mandela.
Assistimos, na sexta-feira, muitas manifestações
aqui do Senado. E hoje V. Exª também faz registros
sobre a obra extraordinária de Nelson Mandela, por
tudo o que representou, não apenas para a África do
Sul, mas por tudo o que deixou de legado para a civilização humana: as características da sua luta, da sua
jornada empreendida com absoluta perseverança e
determinação, não obstante as enormes dificuldades
que viveu ao longo da sua construção pelas liberdades, pela justiça social, trabalhando vigorosamente e
conseguindo virar a página perversa do apartheid na
África do Sul.
Nesse mesmo fim de semana, nós tivemos a
conclusão da Rodada de Bali, na Indonésia, liderada
pelo nosso Embaixador brasileiro Roberto Azevedo,
Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio.
Foi uma reunião com a representação de 159 países, Estados que para lá enviaram suas missões para,
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na prática, combaterem um tipo de apartheid que gera
consequências em todo o mundo: a ausência de uma
integração plena no comércio multilateral que possa
possibilitar a ascensão econômica, a ascensão social, a
prosperidade de muitos países em fase de construção
e que possa gerar oportunidades. Quando você solta
os gargalos e os elos dos impedimentos na integração
do comércio multilateral, você possibilita a ascensão
de milhares, de milhões de pessoas a uma vida digna.
E, quando se fala da vida e da jornada de Nelson Mandela, fala-se de dignidade, essa é a palavra
que talvez resuma de forma incontestável a sua luta.
Trata-se do primeiro acordo da história da Organização Mundial do Comércio, uma organização
que nasceu, em 1995, como resultado da Rodada do
Uruguai, entre 1986 e 1994, em substituição ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio, criado logo no pós-Segunda Guerra.
Todos nós sabemos o quanto que os empecilhos
à livre negociação e comercialização têm impedido que
o nosso País possa participar de maneira mais ativa
de mercados importantes. Vejamos o potencial, por
exemplo, da União Europeia, que, sozinha, somente
em commodities, importa por ano mais de US$120 bilhões. Portanto, com a ausência de oportunidades, com
a existência de muitas barreiras que se apresentam
no tempo de várias formas, há o impedimento de que
nossos produtos possam alcançar esses mercados.
E esta é a tarefa da Organização Mundial do
Comércio: criar uma regra civilizatória entre os países
para que eles possam ampliar a integração e, dessa
forma, ampliar também a geração de oportunidades.
Assim, o que se conquistou em Bali, no último
fim de semana – embora aquém das expectativas, é
verdade –, de forma original, nem por isso deixou de
ser merecidamente saudado como avanço, um avanço
de singular importância e significado.
A alternativa, que seria sair de Bali sem um entendimento, era por demais sombria, quase seria,
certamente, o começo do fim do desejado sistema
multilateral de comércio com base em regras e atento
a diferentes graus de desenvolvimento dos diversos
atores internacionais. Evidente que essas regras não
podem ser simétricas, porque é preciso que você considere a condição específica de cada país, de cada
economia, pois não é possível ter a mesma regra para
circunstâncias e conjunturas diferenciadas.
Não concluir minimamente esse tratado em Bali
seria como se voltássemos ao estado da pedra: a lei
do mais forte contra o mais fraco ou de todos contra
todos. A Organização Mundial do Comércio tem a tarefa
de criar regras que possam estabilizar a relação entre
os países, considerando, evidentemente, seus diversos
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níveis de crescimento, mas não apenas isso, mas também de desenvolvimento, o que é muito mais amplo.
Na qualidade de Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, acompanhei,
naturalmente, com toda atenção, os preparativos e
os desdobramentos dessa etapa vital da reunião da
Organização Mundial do Comércio, na Indonésia. Sabemos que, se Bali fracassasse, isso representaria
uma ferida quase irreversível, possivelmente mortal,
para todo sistema multilateral de comércio tal como
hoje o conhecemos. Isso porque, além das pressões
advindas de uma conjuntura econômica internacional
pouco favorável, na qual ainda são sentidos os solavancos e rescaldos da crise econômica que abateu o
mundo a partir de 2008, é do conhecimento de todos
que o mapa-múndi comercial está em processo de
radical e veloz redesenho. Nele se mostra patente a
preferência por grandes acordos bilaterais, regionais,
birregionais ou até mesmo plurirregionais de que são
exemplos os tratados de livre comércio em gestação
entre os Estados Unidos da América e a União Europeia, por exemplo; o Tratado de Parceria Transpacífica
que congrega os tigres asiáticos, a China e o Japão,
além de potências ocidentais, incluindo Estados Unidos e a União Europeia; e tantas outras tentativas, até
arrojadas e ousadas, como se se preparassem para
o mundo sem o arranjo verdadeiramente global para
regular, fomentar, o comércio internacional.
Aqui mesmo na América do Sul, com extraordinária preocupação, que, pela primeira vez – creio eu
–, nós estamos assistindo a uma divisão clara entre
a América do Sul do Atlântico e América do Sul do
Pacífico.
O pessimismo que rondava a Rodada de Bali
era, naturalmente, justificado e chegou a merecer, por
parte do Embaixador Roberto Azevêdo, diretor-geral
da instituição, uma evidente ameaça de cancelamento
da reunião na Indonésia.
O Embaixador Roberto Azevêdo tinha a clara
percepção de que o fracasso da Rodada de Bali, da
Organização Mundial do Comércio, representaria mais
que o simples adiamento das promessas que inspiraram o lançamento da Rodada já em 2001. Pasme, Sr.
Presidente, em 2001! O fracasso em Bali sacramentaria
a visão de que o comércio e o próprio sistema multilateral organizado em torno da Organização Mundial do
Comércio se teriam inviabilizado ou, ainda, se tornado irrelevantes. Vale lembrar que, desde 2008, essas
negociações estavam emperradas. As conferências
ministeriais realizadas em Genebra, em 2009 e 2011,
terminaram em impasse.
De fato, embora muito aquém das ambições desejadas na Rodada de Doha, a realidade é que o
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acordo costurado pelo Embaixador brasileiro, Roberto
Azevêdo, na undécima hora da Conferência de Bali,
assegura uma sobrevida importante à Organização
Mundial do Comércio.
O resultado mais festejado da referida conferência foi o acordo de desburocratização do comércio, que
prevê a redução de barreiras alfandegárias e a consequente facilitação à entrada de bens nos diversos países membros da Organização Mundial do Comércio.
Estima-se, por diversas fontes de elevada reputação e credibilidade, que o acordo alcançado em
Bali tenha o potencial, nos avanços vindouros e consequentes, de injetar na economia mundial US$1 trilhão, além de criar cerca de, pelo menos, 21 milhões
de empregos, dos quais, 18 milhões de empregos e
oportunidades nos países desenvolvidos.
É disso que se trata. Essa é a consequência efetiva da possibilidade e da janela aberta nessa reunião
na Indonésia, em Bali, coordenada e liderada pelo
Embaixador brasileiro Roberto Azevêdo.
Evidentemente, agora, com a conclusão da Rodada de Bali, as nossas atenções estarão na direção
de continuar acompanhando a conclusão, por assim
dizer, das nossas propostas que deverão ser entregues agora, até o final do mês de dezembro, numa
negociação aberta, desde 2004, entre o Brasil e os
países que compõem o Mercosul e a União Europeia.
Um acordo muito importante para que possamos expandir as fronteiras e as relações comerciais do nosso
País. Evidentemente que não podemos estar a desejar
acordo por acordo. É claro que o acordo que nos interessa, o acordo que interessa não apenas ao Brasil,
mas o acordo que interessa ao Mercosul é o que está
sendo construído, concebido, liderado pelo Chanceler
Figueiredo e pelo Ministro Fernando Pimentel.
Portanto, acordo por acordo, não faz e não tem
sentido – e a meu juízo, o Ministro Pimentel tem liderado com absoluta firmeza a necessidade de não
perdermos a oportunidade desse mandato que se encerra agora no mês de dezembro –, em que pesem as
diferenças conjunturais das economias dos países que
têm assento no Mercosul – Brasil, Argentina, Bolívia,
Venezuela –, em que pesem as nossas diferenças, é
fundamental que, sobretudo a Argentina, possa apresentar a sua lista e, se não o fizer, que o Brasil possa
seguir adiante, não perdendo, portanto, a oportunidade
daquilo que representa o mercado da União Europeia
para os brasileiros. Ora, se a Argentina, em razão de
escolhas, a meu juízo, equivocadas, que fez na sua
macroeconomia, não está em condições de acompanhar o Brasil, o Brasil deve ir, o Brasil não pode prescindir do seu acesso, não pode prescindir de assinar
esse tratado, esse acordo, e os outros países vão no
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tempo em que considerarem adequados; mas seria,
de fato, uma enorme frustração se nós, mais uma vez,
encerrássemos essas nossas negociações sem que
isso pudesse representar novas expectativas e horizontes para o Brasil e para os países que compõem
conosco o Mercosul.
É importante frisar que essa é uma negociação
que ocorre, Senador Cristovam Buarque, desde 2004.
Estamos, portanto, há muitos anos trabalhando nessa
negociação; e é importante frisar que outras negociações regionais estão acontecendo e com muito mais
velocidade. Vejam, por exemplo, o acordo da Aliança
para o Pacífico,
Em poucos meses, Chile, Colômbia, Peru e México conseguiram consignar uma plataforma de negociação coletiva de modo a ampliar os espaços dos
seus arranjos econômicos. E nós estamos, desde 2004
– estamos em 2013 –, lá se vão nove anos! Esse é um
tempo incompatível com a velocidade dos dias atuais.
Então, após a conclusão da reunião da Organização Mundial do Comércio na Indonésia, nós vamos acompanhar com muita intensidade aquilo que o
nosso País estará fazendo ainda neste mês em prol
de ampliar as expectativas dos arranjos econômicos
brasileiros. É o mês de dezembro, é o deadline para
que possamos concluir a nossa negociação entre o
Mercosul e a União Europeia.
Ouço com prazer o Senador Cristovam Buarque.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Ricardo Ferraço, este é uma
tema que deveria merecer uma atenção muito maior de
todos nós. Dezembro é o deadline para essa relação
Mercosul e Comunidade Econômica, mas nós precisamos, ao longo dos próximos meses, ou até anos, mas
não muitos, discutir qual é a estratégia que a gente
quer nas relações globais do Brasil no comércio internacional na linha do que o senhor falou. Não estamos
vendo qual é a posição do Brasil em relação à cooperação do Atlântico Norte. Qual vai ser a repercussão
disso para o Brasil? Não estamos vendo – o senhor
citou também – como vamos estar diante dessa Aliança do Pacto do Pacífico. Vamos ficar excluídos, veja
bem, do Atlântico Norte e do Pacífico? Vamos ficar limitados apenas ao Mercosul? Ou melhor, o Mercosul
vai ficar limitado apenas ao Mercosul? Isso é extremamente perigoso! Essa data limite de dezembro é um
pedacinho muito pequeno, a meu ver, do que temos
que construir olhando o longo prazo de 20, 30 50 ou
mais anos das relações econômicas do Brasil no exterior. E nós não estamos vendo esse debate ser feito
pelas autoridades do Governo, que, pelo menos, não
repartem conosco as suas preocupações. Não estamos sabendo quais são as linhas básicas. A sensação
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que temos é de que estamos prisioneiros de pensar o
mundo como ele era 30 anos atrás, quando começou
o Mercosul. Não é mais daquele jeito. Então, quanto
ao próprio Mercosul, sem virarmos as costas para os
outros, sem cairmos na tentação de nos ligarmos individualmente aos outros blocos, precisamos trabalhar a
relação dos nossos países que hoje estão no Mercosul
com os outros grandes blocos que estão surgindo e
que podem nos deixar isolados.
O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – O Mercosul, Senador Cristovam Buarque, a meu juízo, é mais do que importante para o nosso País. Nos últimos dez anos, a corrente de negócios
cresceu muito, cresceu dez vezes, cresceu mais do que
o fluxo e a corrente de negócios entre muitos blocos.
Em que pese tudo isso, o Mercosul é insuficiente
para o tamanho de um País como o nosso, que, por ser
a mais importante economia da América do Sul, precisa
ir adiante. Em que pese o Mercosul ser importante, ele
é insuficiente para que nós possamos seguir adiante.
É como se o Mercosul fosse destino e não opção, até
porque grande parte daquilo que o Mercosul importa
do nosso País são produtos manufaturados. Noventa
por cento daquilo que o Mercosul importa do Brasil são
produtos manufaturados, ou seja, aproximadamente
um quarto daquilo que nós produzimos em nossas
indústrias é exportado para o Mercosul.
Isso causa uma extraordinária preocupação porque a conjuntura econômica em alguns dos nossos
parceiros é bastante fragilizada. Então, é preciso, concordando com V. Exª, colocarmos um olhar para muito
além daquilo que nós estamos conseguindo consolidar
com os nossos parceiros do Mercosul.
Por isso se faz importante essa aliança com os 28
países que compõem a União Europeia, porque pode
representar uma expansão da presença do nosso País
e dos nossos arranjos econômicos.
O Ministério das Relações Exteriores começa a
sinalizar com uma referência à construção do chamado
Livro Branco da Política Externa Brasileira. Em bom
momento, o Ministério da Defesa o fez.
Nada mais é do que um plano estratégico para
a política externa brasileira, até porque política externa não é matéria de Governo, é matéria de Estado e
precisa ser compreendida como um ciclo muito mais
amplo do que este ou aquele governo.
É nossa pretensão, evidentemente, compartilhar
com os nossos pares na Comissão e fazer um profundo
debate. Estamos organizando isso, inclusive em parceria com a UnB, com o Departamento de Políticas
Internacionais, para que, em conjunto, nós possamos
passar em revista a política externa brasileira, suas
escolhas, suas opções, suas ameaças e suas opor-
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tunidades, à luz daquilo que está acontecendo e com
muita velocidade nesse novo redesenho da política
externa global.
Eu espero que no ano de 2014 nós possamos já
iniciar um calendário com esses debates na Comissão de Relações Exteriores, trazendo para dentro do
Senado o debate a respeito da construção do Plano
Estratégico da Política Externa Brasileira, que precisa
ouvir não apenas o Congresso Nacional, mas as entidades, ouvir também a Academia, ouvir a sociedade
para que possa ser uma política apropriada por todos
aqueles que têm responsabilidade coletiva neste País,
sobretudo com este tema, que é um tema decisivo para
o futuro do nosso País.
Ouço, com prazer, a eminente Senadora Ana
Amélia.
A Srª Ana Amélia (Bloco Maioria/PP – RS) –
Caro Senador Ricardo Ferraço, ilustre Presidente da
Comissão de Relações Exteriores, amanhã, o Senado paraguaio deve votar a presença da Venezuela no
Mercosul. É um ato relevante por todo o problema que
aconteceu com a saída do país do bloco, e a aprovação
é um sinal de boa vontade e de disposição do novo governo paraguaio, sob a liderança do Presidente Horacio
Cartes, que esteve aqui nesta Casa e foi recepcionado pelos Senadores, no sentido de um fortalecimento,
com a presença de todos, a despeito das divergências
ideológicas que eventualmente possa fazer. Está-se falando agora da relevância das questões comerciais, e
o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, manifestou a necessidade desse acordo
entre a União Europeia e o Mercosul, que se arrasta
há muito tempo. Já como jornalista, Senador Ferraço,
eu acompanhava essas questões, e o que se dizia era
o seguinte: o grande nó estava no setor agropecuário,
porque a Europa é altamente protecionista, e evidentemente nós somos concorrentes naquilo que a Europa
quer continuar protegendo, o que, aliás, nós deveríamos fazer. Mas eu penso que por essas iniciativas,
primeiro, do Paraguai, abrindo a entrada da Venezuela,
e a manifestação e o interesse da União Europeia de
aproximar os dois blocos, porque os acordos são entre
blocos, e se o Brasil assumir essa liderança, como ele
reconheceu – a posição brasileira é extremamente favorável a esse acordo –, e se fecharmos, dependendo
da lista de exceções que teremos, vai ser um acordo
de grande significado. E queria concordar com V. Exª
na referência à capacidade que está tendo o principal
líder da OMC, o Embaixador Roberto Azevêdo. Eu
acho que a presença brasileira num organismo dessa
envergadura, para nós, é extremamente importante,
especialmente nesse momento. Parabéns, Senador
Ricardo Ferraço.
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O SR. RICARDO FERRAÇO (Bloco Maioria/
PMDB – ES) – Eu quero crer que, inclusive para o futuro do Mercosul, esse acordo com a União Europeia
em bases que possam atender aos nossos interesses
mútuos, aos interesse mútuos do Mercosul, do Brasil,
aos interesses mútuos da União Europeia, são decisivos
para que o Mercosul possa justificar a sua existência.
O Brasil hoje está limitado a praticamente três acordo
internacionais: com Egito, com Israel e com Irlanda. São
acordos importantes, mas absolutamente insuficientes
para justificar e sustentar o vigor da economia que é
o sétimo ou o oitavo Produto Interno Bruto no mundo.
Portanto, sem perder a visão de longo prazo, sem
perder a visão estratégica das escolhas que estamos
fazendo, e as suas consequências em relação ao nosso
isolamento ou a nossa integração com a corrente global
de comércio internacional, nós não podemos perder a
oportunidade de encerrarmos esse mês de dezembro
pelo menos entregando a nossa lista.
O Mercosul precisa entregar a sua lista. Eu tenho
visto um esforço por parte do Chanceler Figueiredo,
por parte do Ministro Pimentel da Indústria e do Comércio, e é fundamental, sobretudo para a Argentina,
onde hoje nós temos mais dificuldade e que ainda não
entregou a sua lista. Se a Argentina não entregar a
sua lista, isso pode emperrar as negociações, porque
o mandato concedido é para a negociação em bloco.
E se a Argentina não entregar a sua lista ou se a sua
lista for incompleta, essa negociação pode estar fadada ao fracasso.
Portanto, precisamos entregar as nossas propostas e aí, sim, precisamos sentar à mesa com a
União Europeia por tudo o que ela pode representar
de oportunidade e de possibilidade para os diversos
arranjos econômicos do nosso País.
Muito obrigado a S. Exª Senadora Ana Amélia
pelo aparte.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Ricardo Ferraço,
desejo cumprimentá-lo pelo discurso que pronunciou.
Quero dizer a V. Exª que a exaltação que fez com
relação à Rodada de Bali foi extremamente interessante
e esclareceu aspectos que nós aqui desconhecíamos.
A importância dela tem uma transcendência muito
grande, sobretudo com relação ao nosso País. E creio
que agora as portas estão abertas para o negócio internacional, digamos assim.
Quero dizer a V. Exª também, quando aborda a
questão do Mercosul, que eu tenho uma opinião um
pouco diferente. Eu sinceramente não vejo hoje mais
razão de o Brasil estar no Mercosul. Os obstáculos
que a nossa parceira Argentina tem criado para o
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Brasil resultam nessas dificuldades que V. Exª está
relatando agora.
Eu almejo, sinceramente, que seu otimismo se
realize e que a Argentina entregue essa famosa lista,
mas o kirchnerismo é uma coisa que me parece inarredável. V. Exª precisa convencer primeiro a Presidente
Cristina. Se o conseguir, nós, realmente, teremos um
acordo com a União Europeia.
V. Exª tem meus cumprimentos.
O próximo orador inscrito é o eminente Senador
Alvaro Dias.
Tem V. Exª a palavra pelo tempo que o desejar.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Muito obrigado, Presidente Ruben Figueiró, Srs. Senadores, Srªs Senadoras, antes da aridez do tema que
pretendo abordar hoje, a saudação a paranaenses que
visitam o Congresso Nacional: Amauri Paske, o Danilo
e o Henrique, acompanhados da sergipana Ina.
Sejam bem-vindos ao Senado Federal!
Sr. Presidente, quantas vezes comparecemos a
esta tribuna para denunciar a existência, nos porões
da política suja, de uma fábrica de dossiês para achincalhar biografias mesmo que bem escritas ao longo
do tempo. Quantas vezes viemos a esta tribuna para
protestar contra especialistas que, se aproximando o
período eleitoral, acionam a usina de dossiês com a
calúnia e a difamação como armas a alvejar adversários.
Hoje venho à tribuna exatamente para confirmar
a existência dessa usina de dossiês sustentada pelo
Governo. A revista Veja traz...
Eu sei que muitos não gostam que eu suba a
esta tribuna com a revista Veja em mãos, mas é inevitável. Não é por prazer; é por dever. A revista Veja faz
referência a livro a ser publicado pelo ex-Secretário
Nacional de Justiça Romeu Tuma Júnior, Assassinato
de Reputações – Um Crime de Estado.
Romeu Tuma Júnior faz referência a essa fábrica
de dossiês instalada e operando a pleno vapor no núcleo do Governo Federal, uma usinagem por demais
conhecida.
As revelações feitas pelo Delegado Romeu Tuma
são gravíssimas, trouxeram à tona fatos gravíssimos.
Aliás, o ex-secretário de Justiça retira, deste incrível
armário de crimes praticados nos últimos anos, alguns
esqueletos que ainda não haviam sido retirados e tenta dizer ao País que há capítulos não escritos na história do mensalão e do assassinato de Celso Daniel,
quando prefeito de Santo André. São capítulos ainda
não escritos e que o País espera sejam ou possam ser
escritos. Quem sabe o livro bomba anunciado neste
final de semana possa determinar o início de revelações importantes para o País.
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Aliás, nós estamos hoje protocolando, Sr. Presidente, um requerimento para ouvir Romeu Tuma Júnior
no Senado Federal. Queremos um depoimento oficial,
para, na sequência, se necessário, adotarmos as providências necessárias para a responsabilização civil
e criminal, se criminosos existirem em razão destas
revelações bombásticas veiculadas pela revista Veja
no final de semana.
O Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB, está
encaminhando ao Ministro José Eduardo Cardozo, da
Justiça, um ofício em que pede a instauração dos procedimentos para a investigação oficial. Se o Sr. Romeu
Tuma Júnior se dispuser a comparecer à Comissão de
Constituição e Justiça do Senado e falar sobre essas
denúncias, ser questionado sobre elas, eventualmente
apresentar documentos que comprovem a sua veracidade, já que, como um policial de larga experiência,
certamente não faria denúncias irresponsáveis, é possível que possua material de prova consistente, que
ofereça a ele a autoridade suficiente para denunciar
com a coragem com que está denunciando.
O livro de Tuma Júnior expõe práticas rotineiras
e orquestradas, que demonstram uma faceta abominável da engrenagem oficial. Ou seja, o PT usa o Governo para disseminar dossiês apócrifos e perseguir
os seus adversários.
A democracia não pode conviver com essa arquitetura marginal, ditando os traços da máquina de
Estado. Ações ilícitas dessa natureza atentam contra
o Estado democrático de direito e solapam as instituições democráticas.
Por essa razão, o requerimento que protocolamos hoje faz referência, Sr. Senador Ruben Figueiró, à
matéria publicada pela Veja, intitulada “O livro bomba”,
cujo teor são as revelações de Romeu Tuma Júnior.
Segundo a matéria:
Durante três anos, o Delegado de Polícia Romeu Tuma Júnior conviveu diariamente com
as pressões de comandar essa estrutura, cuja
mais delicada tarefa era coordenar as equipes,
para rastrear e recuperar no exterior dinheiro
desviado por políticos e empresários corruptos.
Pela natureza de suas atividades, Tuma ouviu
confidências e teve contato com alguns dos
segredos mais bem guardados do País, mas
também experimentou um outro lado do poder
– um lado sem escrúpulos, sem lei, no qual o
Governo é usado para proteger os amigos e
triturar aqueles que são considerados inimigos.
Entre 2007 e 2010, período em que comandou
a Secretaria, o Delegado testemunhou o funcionamento desse aparelho clandestino, que
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usava as engrenagens oficiais do Estado, para
fustigar os adversários.
A máquina de moer reputações seguia um
padrão. O Ministério da Justiça recebia um
documento apócrifo, um dossiê ou um informe
qualquer sobre a existência de conta secreta
no exterior em nome do inimigo a ser destruído.
A ordem era abrir imediatamente uma investigação oficial, depois alguém dava uma dica
sobre o caso a um jornalista. A divulgação se
encarregava de cumprir o resto da missão.
Enfim, são revelações que mostram a apropriação da máquina do Estado por um grupo que a coloca
a seu próprio serviço.
O requerimento apresentado, solicitando a realização de audiência pública, se reveste de grande
oportunidade uma vez que o delegado Romeu Tuma
Júnior diz estar disposto a demonstrar que, na Secretaria Nacional da Justiça, foi instado a dar curso a
dossiês fabricados contra adversários.
Portanto, nós não queremos antecipar providências judiciárias. Nós queremos ouvir o ex-secretário para
que ele possa detalhar as denúncias, ser questionado
e, se possível, se puder, apresentar material de prova
que dê consistência às suas denúncias.
Eu vejo que, na matéria, ele faz referência a um
dossiê que foi amplamente divulgado no País à época
da CPI dos Cartões Corporativos. Ensejou, inclusive,
um inquérito na Polícia Federal. Diz ele:
O PT usava o meu laboratório para fazer dossiês. A ex-Ministra Erenice Guerra foi inocentada, em 2012, desse tipo de acusação. Mas
eu sustento, com o nome que herdei do meu
pai: havia, sim, uma fábrica de dossiês em
via de ser normatizada, que inviabilizei com
a mudança do laboratório para a estrutura da
secretaria. Estavam usando o meu laboratório para fazer um dossiê contra a finada Ruth
Cardoso, mulher do ex-Presidente Fernando
Henrique, e, obviamente, contra o governo do
seu marido.
À época, soube-se que o objetivo desse dossiê
era amedrontar a oposição, que presidia a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Cartões Corporativos. Esse dossiê foi sutilmente remetido a órgãos de
imprensa e, inclusive, ao meu gabinete, através do
computador de um dos meus assessores. Depois, foi
veiculado amplamente no País, ensejando a abertura
de inquérito da Polícia Federal, como diz Tuma Júnior,
concluído em 2012, sem a responsabilização daqueles
que formataram esse dossiê no âmbito da Casa Civil
do governo de então.
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Enfim, é preciso que esses fatos sejam esclarecidos devidamente: grampo telefônico, dossiês, a
tentativa de inibir a oposição, de calar a oposição, a
tentativa de comprometer Ministros do Supremo Tribunal Federal. Enfim, são revelações que ganham o
contorno de bombásticas, mas que não podem permitir a passividade, o silêncio, a omissão, a conivência
e a cumplicidade das autoridades do Legislativo e do
Poder Judiciário especialmente.
Eu concedo ao Senador Cristovam Buarque um
aparte, com satisfação.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/PDT – DF) – Senador Alvaro Dias, ontem à noite,
quando eu li essa matéria, eu confesso que fiquei estarrecido e, ao mesmo tempo, com o choque daquilo que
chamam por aí de já visto, no passado. Eu lembrei com
muita semelhança, Senador Ruben, dos depoimentos
do Deputado Roberto Jefferson, naquela época. É a
declaração acusativa de alguém de dentro do Governo; não são acusações de jornalistas ouvindo pessoas,
muitas vezes fontes não divulgadas, protegidas pelo
sigilo. Não. Desta vez, não é um trabalho de jornalistas,
ouvindo informações de pessoas, de quem ninguém
sabe exatamente quem é. Não, é alguém de dentro do
Governo, em um livro. Ou seja, traz a responsabilidade
do nome e traz o privilégio do cargo que ocupava. Eu
me lembrei muito, Senador Alvaro Dias, de Roberto
Jefferson, quando fez aquelas declarações bombásticas de R$4 milhões para comprar Deputados, e que
ninguém levou a sério. Eu lamento que não esteja aqui
alguém do Governo para se manifestar. Inclusive, eu
creio que deveria ser do máximo interesse do Partido
dos Trabalhadores convocar para que seja ouvido aqui o
Delegado Tuma. Ninguém deve ter mais interesse nisso
do que o Partido dos Trabalhadores para desmoralizar
as declarações dele, para mostrar que o que ele disse
não resiste a uma análise. Eu espero que o Partido
dos Trabalhadores tome a iniciativa antes mesmo do
PSDB. Se não tomar, eu acho que o PSDB tem toda
a razão, todo o direito de fazer isso o mais rápido possível também. Ali, há declarações – estou falando de
uma matéria –que realmente são muito preocupantes.
Imagine quando o livro inteiro for lido! O que não há ali
que possa nos surpreender? Eu insisto que o Partido
dos Trabalhadores deveria convocar ou convidar, se for
o caso, o Delegado Tuma para se explicar, para dizer,
provando, aquilo que ele colocou no livro.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Muito obrigado, Senador Cristovam, pela contribuição de V. Exª.
Nós já protocolamos esse requerimento, e aproveito a sugestão de V. Exª para apelar a fim de que o
PT possa permitir, inclusive, que esse requerimento

Dezembro de 2013

seja aprovado extrapauta na próxima quarta-feira, para
que Tuma Júnior possa comparecer, o mais rapidamente possível, ao Senado, já que estamos no final deste
período, deste ano legislativo. Seria muito importante.
É exatamente o que nós desejamos: aprofundar os esclarecimentos e, quem sabe, se for possível, conhecer
provas que possam dar consistência a essas denúncias, que certamente não são irresponsáveis, porque
quem tem larga experiência policial, como Tuma Júnior,
certamente não faria denúncias sem ter a consciência
de estar denunciando com responsabilidade.
Eu concedo, ao Senador Roberto Requião, com
prazer, o aparte que solicita.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – O Senador Alvaro Dias sabe que eu acredito que
uma das funções do Congresso Nacional é a fiscalização do Executivo. Então, eu me coloco numa posição
favorável a qualquer aprofundamento da investigação.
Mas eu pessoalmente gostaria de chamar a Veja também para depor, seus responsáveis. O proprietário da
Veja faleceu, mas estão lá os seus filhos. Eu conheço
em profundidade essa história de destruição de reputações. V. Exª lembra, quando eu fui o Relator da CPI
dos Títulos Públicos, a famosa CPI dos Precatórios,
em que mostrei a lavagem de dinheiro, a remessa para
o exterior, que a Veja me dedicou três ou quatro páginas, com fotografia de corpo inteiro da minha mulher,
dizendo que eu tinha remetido dinheiro para o exterior,
um processo de lavagem de dinheiro. O jornalista era
um tal de Oltramari, se não me engano, se não me
esqueci do nome dele. Ele entrou em contato comigo.
Eu mostrei a origem do dinheiro, era a venda de um
apartamento do meu sogro em São Paulo, e a minha
mulher tinha mandado, em um banco oficial, a parte
da sua irmã, que morava e ainda mora, nos Estados
Unidos, casada com um americano. Não adiantou rigorosamente nada. Depois da Veja, nós merecemos
também algumas páginas da IstoÉ no mesmo sentido.
Bom, eu vim a descobrir que o tal do Oltramari, depois,
era ligado ao Marconi Perillo e ao Cachoeira, naquele
processo de corrupção do governo do Perillo. E nós
nunca conseguimos levantar isso. Então, essa prática
de destruição de reputações é uma prática da Veja
também. Seria interessante a gente verificar essa tal
usina de dossiês. Que contato essa usina de dossiês
tem com Oltramari, com o Civita, com a revista Veja,
com a Época e a IstoÉ. Eu nunca consegui uma resposta, tanto que, desde aquela época, eu brigo pelo
direito de resposta, preenchendo a lacuna deixada
pelo fim da Lei de Imprensa para que a gente possa
defender a reputação das pessoas acusadas. Este
processo de destruição de reputações é um processo
muito conhecido. As denúncias da Veja são graves, mas
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não são menos graves a história do seu envolvimento
nesse tipo de patifaria. Se me fosse possível, eu faria
um adendo convocando a Veja e IstoÉ para explicar a
indústria de fabricação de dossiês falsos para desmoralizar acusações sérias e desmontar reputações. Mas,
de qualquer forma, coerente com a minha posição, eu
me somo à tarefa do Congresso Nacional e do Senado
da República de aprofundar quaisquer investigações.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Senador Requião, da mesma forma, eu não colocaria
nenhum obstáculo à convocação de representantes da
imprensa para esclarecer denúncias que são veiculadas
com grande repercussão no País. Mas, nesse caso, há
um livro, o livro de autoria de Romeu Tuma Júnior. É
nesse livro que faz as denúncias, independentemente
da entrevista concedida à revista. Nós estamos pretendendo priorizar o essencial. Nesse caso, o essencial é o que Tuma denuncia através de um livro, que
denominou de Assassinato de Reputações. O título do
livro: Assassinato de Reputações.
Eu concedo ao Senador Casildo Maldaner, com
prazer, o aparte.
O Sr. Casildo Maldaner (Bloco Maioria/PMDB
– SC) – Eu quero aproveitar esse momento Senador
Alvaro Dias, para colocar duas situações: uma que V.
Exª provoca, quer dizer, traz um relato de uma revista
de circulação nacional muito conhecida e que deve
merecer um cuidado. E V. Exª propõe, inclusive, um
requerimento para que se faça uma audiência e se
ouça através do que o próprio filho do Romeu Tuma,
que é o Romeu Tuma Júnior, como delegado da Polícia Federal, delegado desse setor, encarregado, e
expõe no livro. E através da Veja, em circulação, como
conhecida, se possa trazer às claras. Ao mesmo tempo, o Senador Requião, até por circunstâncias que
têm acontecido, ele também sugere até que certas
circunstâncias, certos casos se possa também fazer
com que... Inclusive, o Senador Requião propôs aqui,
e foi aprovado na Casa, o direito à resposta, porque
muitas vezes alguma pessoa é achincalhada por uma
razão ou outra e, para conseguir que saia alguma coisa de correção no rodapé não é fácil. Requer-se na
Justiça, e leva muito tempo, é a coisa mais difícil que
tem. E, hoje, por lei, devem os órgãos de comunicação
ir fazendo, devem dar o mesmo direito de resposta no
mesmo espaço e assim por diante. Eu acho que isso
serve para nós criarmos a transparência mais forte
no Brasil. Eu quero lhe cumprimentar, porque isso aí
vai trazer às claras, vai trazer o que um delegado da
Polícia Federal e chefe de um setor escreve, e que a
revista publicou. Se por acaso aquilo que escreveu e
publicou e se o que a revista divulgou não tiver procedência, ela vai ter que dizer o porquê. Vamos criar
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uma transparência para o Brasil. Quando nós formos
ler alguma coisa num jornal, numa revista, em algum
documento, isso vai merecer mais credibilidade. Por
isso, quero cumprimentá-lo, Senador Alvaro Dias, porque aí nós vamos criar mais, vamos dizer assim... Na
Nação, muitas vezes, a gente ouve as coisas, e é dito
que isso é coisa de... Não, não é. Se falou, vamos ter
de ter cuidado. Em ambos os casos, se a revista não
confirmar as fontes, não divulgá-las, aí vai ficar complicado. Eu acho que esse vai ser um serviço para a
Nação. Acho que esse vai ser um serviço para o Brasil. Vamos colocar isso, não só para alimentar, não só
para criar espaços. Eu acho que é alguma coisa que
vem ajudar o Brasil. V. Exª, numa segunda-feira, como
hoje, traz um tema desses para começar a semana. E
isso tem importância para quem escreve, para quem
diz e para quem divulga. Antes de divulgar, vamos
assimilar. Se divulgou, deve ter responsabilidade, e
isso é bom para o Brasil. O que V. Exª traz, o Senador
Requião questionou, e isso valoriza o pronunciamento
de V. Exª, valoriza a questão abordada por V. Exª, sem
dúvida alguma. Eu sei que o Senador Requião está
querendo falar. S. Exª não pode me apartear, mas a
V. Exª sim. Acredito que S. Exª, como Vice-Presidente
do Mercosul – S. Exª foi eleito agora –, vai ajudar a
abrilhantar o tema de hoje, à tarde, inclusive com a
participação do ilustre Professor Cristovam Buarque,
que ouvi há pouco. Eu andava de carro e o escutava
pela Rádio Senado.
O Sr. Roberto Requião (Bloco Maioria/PMDB –
PR) – O Senador Alvaro Dias já entendeu que vai ter
de nossa parte, da Bancada do PMDB presente aqui,
representada por mim e pelo Senador Casildo, o mais
amplo apoio, mas eu vou me esforçar para fazer a exumação de Roberto Civita nesse processo. As calúnias
anteriores e as patifarias cometidas contra mim nunca foram respondidas. Nunca houve um espaço para
a resposta. E me refiro também à verdadeira usina de
detração em que se transformou a Veja e a Imprensa
Nacional. Mas eu jamais negaria a assinatura numa
investigação desse porte.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– O importante é não nos calarmos diante desses fatos, não ficarmos passivamente assistindo, coniventes
e cúmplices, a tudo o que ocorre. Nós não nos podemos conformar mais com esse conceito arraigado de
que, no Brasil, nos últimos anos, o crime existe, mas
não existe criminoso.
Um livro está sendo editado agora, com denúncias da maior gravidade, tentando escrever capítulos
ainda não escritos em escândalos que sacudiram o
País, como o do mensalão, o do crime de Santo André
e outros. É por essa razão que contamos com o apoio,
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sim, de partidos do Governo, para que esses fatos
sejam considerados importantes no Senado Federal.
O ex-Senador e atual Deputado Roberto Freire,
Presidente do PPS, telefonou-me hoje, sugerindo que
os partidos de oposição agissem conjuntamente. E ele
tem razão. A ação conjunta de partidos de oposição
confere importância maior a essa ação que cobra esclarecimentos. É por isso que o Senador Aloysio Nunes, Líder do PSDB, está encaminhando ao Ministro
da Justiça, José Eduardo Cardozo, um apelo para que
instaure procedimentos, a fim de que os fatos sejam
esclarecidos.
É o País que exige isso. É a democracia que requer essa postura. Essa é uma exigência da sociedade
brasileira. O Brasil não pode ser um grande armário
cheio de esqueletos. Os crimes que ocorreram devem
ser desvendados. Há crimes insolúveis. Ou o crime
de Santo André não é um crime insolúvel até hoje? O
ex-Secretário de Justiça afirma taxativamente que é
insolúvel, em função da denúncia que faz, ao denunciar que se trata de crime político o desaparecimento
do ex-Prefeito de Santo André Celso Daniel.
Eu concedo o aparte ao meu Líder, Senador
Aloysio Nunes, com prazer.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Meu caro Líder Alvaro Dias, quero cumprimentá-lo pelo discurso que faz hoje, sempre muito
oportuno, atual, eloquente, tocando um ponto muito
sensível da situação política em que vivemos, que
é a utilização não das estruturas, mas de elementos
das estruturas do Estado – não quero comprometer
a instituição Polícia Federal –, com o patrocínio de interesses puramente partidários. Agora, a reportagem
publicada na revista Veja traz, na verdade, um segredo de polichinelo. Quem é que não sabia que a fabricação de dossiês era um dos esportes prediletos do
petismo? Nós sabíamos. V. Exª citou em seu discurso
vários casos que já foram amplamente noticiados. Em
um deles, seus autores receberam do Presidente Lula,
de quem eram comensais, o epíteto carinhoso de aloprados, numa forma de passar a mão na cabeça. São
aloprados, são pobres aloprados que compraram um
dossiê fajuto contra o candidato da época ao Governo de São Paulo, José Serra, pagando mais de R$1
milhão. E, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu,
de onde veio esse dinheiro, o que aconteceu com os
aloprados. Mas não é o único caso. Todos os episódios
que foram mencionados na revista Veja foram arquicomentados, como a fabricação do dossiê em relação
às contas do Palácio da Alvorada no tempo em que o
Presidente Fernando Henrique era o primeiro magistrado da Nação, como a quebra do sigilo das contas
de familiares do...
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O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – José Serra.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – ...nosso companheiro José Serra, como
o dossiê Cayman. São coisas absolutamente conhecidas. E mais: há uma prática muito comum que, evidentemente, não é retratada nessa reportagem, que é uma
triangulação existente entre petistas, geralmente Parlamentares petistas – isso se dava no governo anterior
–, com duas ou três figuras carimbadas do Ministério
Público Federal – quem não se lembra do Procurador
Luiz Francisco? – e com órgãos de imprensa. Levavam um dossiê para um órgão de imprensa, aquilo se
transformava em notícia, e a notícia se transformava,
depois, num pedido de investigação por parte do Ministério Público. Essas investigações nunca foram concluídas, aliás, mas permaneciam sempre pairando sobre
a cabeça dos adversários: “Olha, Fulano está sendo
investigado”. Essa é uma prática recorrente. Espero
que esse requerimento, que V. Exª apresenta em boa
hora, seja aprovado. Estaremos na Comissão de Justiça para pedir ao Presidente, inclusive, que o coloque...
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB –
PR) – Extrapauta.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – Pediremos que o coloque já na pauta,
para deliberação nesta semana, para que se ouça o
Delegado Romeu Tuma, de modo, inclusive, a poder
separar, dentro da Polícia Federal, o joio do trigo: quem
são os policiais que se prestam a esse tipo de operação
na sombra, de operação de baixa Polícia, e aqueles que
são, realmente, dedicados ao cumprimento da missão
nobilíssima da Polícia Federal. Obrigado.
O SR. ALVARO DIAS (Bloco Minoria/PSDB – PR)
– Muito obrigado, Senador Aloysio. V. Exª fez referência
a outro dossiê que, certamente, é do conhecimento do
Secretário Romeu Tuma Júnior. É evidente que ele não
revelou tudo à revista Veja. Certamente, seu livro não
deve ignorar aquele episódio ocorrido em São Paulo,
quando apareceu, Senador Ruben Figueiró, no Hotel
Ibis, na capital paulista, uma mala com R$1,7 milhão,
dinheiro que foi mostrado a todo o País pelas emissoras
de TV, de onde surgiu, como disse o Senador Aloysio,
o epíteto de aloprados, uma forma carinhosa de denominar marginais a serviço de interesses eleitoreiros.
Aliás, quem foi responsabilizado? Quem comandou aquela ação? De onde veio aquele dinheiro? Isso
faz parte deste jogo brasileiro dos últimos anos: reconhecem a existência do crime, mas desconhecem a
existência dos criminosos. Os criminosos não foram
apanhados, não foram identificados, não foram responsabilizados, não foram punidos.
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É por essa razão que o Senado não se pode
omitir. Esta não é uma convocação, porque imprópria,
mas é um convite que se formula, para que o Delegado
Romeu Tuma Júnior possa apresentar aqui elementos
consistentes que reafirmem, com autoridade, as denúncias que foram veiculadas nesse fim de semana.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente, na esperança de que o País possa ter no Senado Federal
o intérprete das suas aspirações, tentando elucidar
fatos que não podem permanecer na penumbra da
ignorância. Se há capítulos não escritos do mensalão,
se há capítulos não escritos do assassinato de Santo
André, nós precisamos contribuir para que eles possam
ser escritos, em nome do respeito ao povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Alvaro Dias, a proposição de V. Exª será, naturalmente, analisada pela
Mesa, com a consideração que merece.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Eu gostaria de comunicar a V. Exªs
que se encontra sobre a mesa o seguinte comunicado.
Encerrou-se, na última sexta-feira, o prazo para
apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de 2012, de iniciativa da Presidência da
República, que aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE) e dá outras providências.
A Presidência comunica que ao Projeto foram
apresentadas as Emendas nºs 1-CAE (Substitutivo);
2-CCJ (Substitutivo); e 3-CE (Substitutivo), como conclusão, respectivamente, dos pareceres das Comissões
de Assuntos Econômicos, de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Educação, Cultura e Esporte.
Foram oferecidas, perante a Mesa, as Emendas
nºs 4-PLEN (Substitutivo) e 5-PLEN (Substitutivo), de
autoria dos Senadores Vital do Rêgo e Cristovam Buarque, respectivamente.
A matéria encontra-se incluída na pauta do dia
11 de dezembro e tramita em regime de urgência, nos
termos do Requerimento nº 1.446, de 2013.
São as seguintes as Emendas:
EMENDA
Nº 4 – PLEN (SUBSTITUTIVO)
(ao PLC nº 103, de 2012)
Aprova o Plano Nacional de Educação –
PNE e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Educação – PNE, com vigência por dez anos, a contar da
publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas
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ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.
Art. 2º São diretrizes do PNE:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – superação das desigualdades educacionais,
com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual;
IV – melhoria da qualidade da educação;
V – formação para o trabalho e para a cidadania,
com ênfase nos valores morais e éticos em que
se fundamenta a sociedade;
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – promoção humanística, científica, cultural
e tecnológica do País;
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de
recursos públicos em educação como proporção
do produto interno bruto, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX – valorização dos profissionais da educação;
X – promoção dos princípios do respeito aos
direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Art. 3º As metas previstas no Anexo desta Lei
serão cumpridas no prazo de vigência deste PNE,
desde que não haja prazo inferior definido para metas
e estratégias específicas.
Art. 4º As metas previstas no Anexo desta Lei
terão como referência a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, o censo demográfico e os
censos nacionais da educação básica e superior, os
balanços do setor público nacional e as contas nacionais, mais atualizados, disponíveis na data da publicação desta Lei.
Art. 5º A execução do PNE e o cumprimento de
suas metas serão objeto de monitoramento contínuo
e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes instâncias:
I – Ministério da Educação – MEC;
II – Comissões de Educação da Câmara dos
Deputados e de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal;
III – Conselho Nacional de Educação – CNE;
IV – Fórum Nacional de Educação.
§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no
caput:
I – divulgar os resultados do monitoramento e
das avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet;
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II – analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o
cumprimento das metas;
III – analisar e propor a revisão do percentual de
investimento público em educação.
§ 2º A cada dois anos, ao longo do período de
vigência deste PNE, o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP publicará estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no Anexo desta Lei, com
informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito nacional, tendo como referência os
estudos e pesquisas de que trata o art. 4º, sem prejuízo
de outras fontes e informações relevantes.
§ 3º Durante a vigência deste PNE, o investimento
público em educação será ampliado progressivamente,
de forma a atingir, no mínimo, os percentuais de 7%
(sete por cento) e 10% (dez por cento) do Produto Interno Bruto – PIB do País, no quinto e no décimo anos
de vigência desta Lei, respectivamente.
§ 4º A meta progressiva do investimento público
em educação será avaliada no quarto ano de vigência
do PNE e poderá ser ampliada por meio de lei, para
atender às necessidades financeiras do cumprimento
das demais metas.
§ 5º O investimento público em educação a que
se refere o art. 214, inciso VI, da Constituição Federal,
e a meta 20 do anexo desta Lei, engloba os recursos
aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal
e do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, bem como os recursos aplicados nos
programas de expansão da educação profissional e
superior, inclusive na forma de incentivo e isenção
fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no
exterior, os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de creches,
pré-escolas e de educação especial na forma do art.
213 da Constituição Federal.
§ 6º Será destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal,
além de outros recursos previstos em lei, a parcela da
participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de petróleo e gás natural, na
forma de lei específica, com a finalidade de assegurar
o cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput
do art. 214 da Constituição Federal e ao que dispõe o
§ 3º do art. 5º desta Lei.
Art. 6º A União promoverá a realização de pelo
menos duas Conferências Nacionais de Educação
até o final do decênio, articuladas e coordenadas pelo
Fórum Nacional de Educação, instituído nesta Lei, no
âmbito do Ministério da Educação.
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§ 1º O Fórum Nacional de Educação, além da
atribuição referida no caput:
I – acompanhará a execução do PNE e o cumprimento de suas metas;
II – promoverá a articulação das Conferências
Nacionais com as conferências regionais, estaduais e municipais que as precederem.
§ 2º As conferências nacionais de educação
realizar-se-ão com intervalo de até quatro anos entre
elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PNE
e subsidiar a elaboração do plano nacional de educação para o decênio subsequente.
§ 3º Serão realizadas Conferências Estaduais,
Distrital e Municipais de Educação no período de vigência do Plano Nacional de Educação, em consonância
com o estabelecido nos Planos Estaduais e Municipais
de Educação e em articulação com as Conferências
Nacionais de Educação.
§ 4º As Conferências de que trata o § 3º deste
artigo fornecerão insumos para avaliar a execução do
Plano Nacional de Educação e subsidiar a elaboração
do Plano para o decênio subsequente.
Art. 7º A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e à implementação das
estratégias objeto deste Plano.
§ 1º Caberá aos gestores federais, estaduais,
municipais e do Distrito Federal a adoção das medidas
governamentais necessárias ao alcance das metas
previstas neste Plano Nacional de Educação.
§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei
não elidem a adoção de medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem
a cooperação entre os entes federados, podendo ser
complementadas por mecanismos nacionais e locais
de coordenação e colaboração recíproca.
§ 3º Os sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios criarão mecanismos para
o acompanhamento local da consecução das metas
deste PNE e dos planos previstos no art. 8º.
§ 4º Haverá regime de colaboração específico
para a implementação de modalidades de educação
escolar que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais, linguísticas, étnico-educacionais
e territoriais das comunidades indígenas e quilombolas, assegurada a consulta prévia e informada a essas
comunidades.
§ 5º Será criada uma instância permanente de
negociação e cooperação entre a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios.
§ 6º O fortalecimento do regime de colaboração
entre os Estados e seus respectivos Municípios incluirá
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a instituição de instâncias permanentes de negociação,
cooperação e pactuação em cada Estado.
§ 7º O fortalecimento do regime de colaboração
entre os Municípios dar-se-á, inclusive, mediante a
adoção de cooperação territorial.
Art. 8º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão encaminhar ao Poder Legislativo competente seus correspondentes planos de educação,
ou a adequação dos planos já aprovados em lei, em
consonância com as diretrizes, metas e estratégias
previstas neste PNE, no prazo de um ano contado da
publicação desta Lei.
§ 1º Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação estratégias que:
I – assegurem a articulação das políticas educa
cionais com as demais políticas sociais, particularmente as culturais;
II – considerem as necessidades específicas das
populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade
educacional e a diversidade cultural;
III – garantam o atendimento das necessidades
específicas na educação especial, assegurado
o sistema educacional inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades.
IV – promovam a articulação interfederativa na
implementação das políticas educacionais.
§ 2º Os processos de elaboração e adequação
dos planos de educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que trata o caput deste artigo,
serão realizados com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil.
Art. 9º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Poder Legislativo competente
projetos de leis específicas para os seus sistemas de
ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação,
no prazo de dois anos contados da publicação desta
Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local
já adotada com essa finalidade.
Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados
de maneira a assegurar a consignação de dotações
orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas
e estratégias deste PNE e com os respectivos planos
de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.
Art. 11. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em colaboração
com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
constituirá fonte de informação para a avaliação da
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qualidade da educação básica e para orientação das
políticas públicas desse nível de ensino.
§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o
caput produzirá, no máximo a cada dois anos:
I – indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos estudantes apurado em
exames nacionais de avaliação;
II – indicadores de avaliação institucional, relativos a características do corpo docente, do corpo
técnico e do corpo discente, a infraestrutura das
escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e
os processos de gestão, entre outras relevantes.
§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para
avaliação da qualidade, como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, que agreguem
os indicadores mencionados no inciso I do § 1º, não
elidem a obrigatoriedade de divulgação, em separado,
de cada um deles.
§ 3º Os indicadores mencionados no § 1º serão
estimados por etapa, estabelecimento de ensino, rede
escolar, unidade da Federação e em nível agregado
nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada
a publicação de resultados individuais e indicadores
por turma, que fica admitida exclusivamente para a
comunidade do respectivo estabelecimento e para o
órgão gestor da respectiva rede.
§ 4º Cabem ao Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP a elaboração e o cálculo dos indicadores referidos no § 1º
e do Ideb.
§ 5º A avaliação de desempenho dos estudantes
em exames, referida no inciso I do § 1º, poderá ser diretamente realizada pela União ou, mediante acordo
de cooperação, pelos Estados e pelo Distrito Federal,
nos respectivos sistemas de ensino e de seus Municípios, caso mantenham sistemas próprios de avaliação
do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade
metodológica entre esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de proficiência
e ao calendário de aplicação.
Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono
ano de vigência deste PNE, a União apresentará, conforme disposto no art. 9º, I, da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, o projeto de lei referente ao Plano Nacional de Educação a vigorar no período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e
estratégias para o próximo decênio.
Art. 13. O poder público deverá apresentar, contados dois anos da publicação desta Lei, projeto de lei
específica para instituir o Sistema Nacional de Educação, responsável pela articulação entre os sistemas
de ensino, em regime de colaboração, para efetivação
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das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional
de Educação.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
ANEXO
Metas e Estratégias
Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5
(cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação
infantil em creches de forma a atender, no mínimo,
cinquenta por cento das crianças de até 3 (três) anos
até o final da vigência deste PNE.
Estratégias:
1.1) definir, em regime de colaboração entre a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
metas de expansão das respectivas redes públicas de
educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais;
1.2) garantir que, ao final da vigência deste PNE,
seja inferior a 10% (dez por cento) a diferença entre as
taxas de frequência à educação infantil das crianças
de até 3 (três) anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda
familiar per capita mais baixo;
1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche para
a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda
manifesta;
1.4) estabelecer, no primeiro ano de vigência do
PNE, normas, procedimentos e prazos para definição
de mecanismos de consulta pública da demanda das
famílias por creches;
1.5) manter e ampliar, em regime de colaboração
e respeitadas as normas de acessibilidade, programa
nacional de construção e reestruturação de escolas,
bem como de aquisição de equipamentos, visando à
expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil;
1.6) implantar, até o segundo ano da vigência
deste PNE, avaliação da educação infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em parâmetros
nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura
física, o quadro de pessoal, as condições de gestão,
os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade,
entre outros indicadores relevantes;
1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em
creches certificadas como entidades beneficentes de
assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede escolar pública;
1.8) promover a formação inicial e continuada
dos profissionais da educação infantil, garantindo, pro-
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gressivamente, o atendimento por profissionais com
formação superior;
1.9) estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para
profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que
incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e teorias educacionais no
atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
1.10) fomentar o atendimento das populações do
campo e das comunidades indígenas e quilombolas
na educação infantil nas respectivas comunidades, por
meio do redimensionamento da distribuição territorial
da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento das crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta
prévia e informada;
1.11) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, assegurando a
educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;
1.12) implementar, em caráter complementar,
programas de orientação e apoio às famílias, por meio
da articulação das áreas da educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento integral das
crianças de até 3 (três) anos de idade;
1.13) preservar as especificidades da educação
infantil na organização das redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos em estabelecimentos que atendam a parâmetros
nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa
escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6
(seis) anos de idade no ensino fundamental;
1.14) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças
na educação infantil, em especial dos beneficiários de
programas de transferência de renda, em colaboração
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;
1.15) promover a busca ativa de crianças em
idade correspondente à educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde
e proteção à infância, preservando o direito de opção
da família em relação às crianças de até 3 (três) anos;
1.16) estimular o acesso à educação infantil em
tempo integral, para todas as crianças de 0 (zero) a
5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
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Meta 2: universalizar o ensino fundamental de
9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.
Estratégias:
2.1) apresentar ao Conselho Nacional de Educação, por iniciativa do Ministério da Educação, até o
final do segundo ano de vigência deste PNE, ouvida
a sociedade mediante consulta pública nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para cada ano do ensino fundamental;
2.2) pactuar, entre União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, no âmbito da instância permanente de
que trata o art. 7º, § 5º, desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular
do ensino fundamental;
2.3) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde e de proteção à
infância, adolescência e juventude;
2.4) fortalecer o acompanhamento e o
monitoramento do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de
transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceito e violência na escola, visando
ao estabelecimento de condições adequadas para o
sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as
famílias e com órgãos públicos de assistência social,
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude;
2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde e de proteção à
infância, adolescência e juventude;
2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que
combinem, de maneira articulada, a organização do
tempo e das atividades didáticas entre a escola e o
ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e
das comunidades indígenas e quilombolas;
2.7) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho pedagógico,
incluindo adequação do calendário escolar de acordo
com a realidade local, identidade cultural e com as
condições climáticas da região;
2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir a oferta
regular de atividades culturais para a livre fruição dos
alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação
e difusão cultural;
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2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades escolares
dos filhos por meio do estreitamento das relações entre
as escolas e as famílias;
2.10) estimular a oferta do ensino fundamental,
em especial dos anos iniciais, para as populações do
campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades;
2.11) desenvolver formas alternativas de oferta
do ensino fundamental, garantida a qualidade, para
atender aos filhos de profissionais que se dedicam a
atividades de caráter itinerante;
2.12) oferecer atividades extracurriculares de
incentivo aos estudantes e de estímulo a habilidades,
inclusive mediante certames e concursos nacionais;
2.13) promover atividades de desenvolvimento
e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto
educacional e de desenvolvimento esportivo nacional.
Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento
escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de
vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no
ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Estratégias:
3.1) institucionalizar programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas
pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio
de currículos escolares que organizem, de maneira
flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho,
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se
a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições
acadêmicas, esportivas e culturais;
3.2) apresentar ao Conselho Nacional de Educação, por iniciativa do Ministério da Educação, até o final
do segundo ano de vigência deste PNE, proposta de
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
para cada ano do ensino médio, ouvida a sociedade
mediante consulta pública nacional;
3.3) pactuar, entre União, Estados, Distrito Federal
e Municípios, no âmbito da instância permanente de
que trata o art. 7º, § 5º, desta Lei, a implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular
do ensino médio;
3.4) garantir a fruição de bens e espaços culturais,
de forma regular, bem como a ampliação da prática
desportiva, integrada ao currículo escolar;
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3.5) manter e ampliar programas e ações de
correção de fluxo do ensino fundamental, por meio do
acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas
como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a
reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível
com sua idade;
3.6) universalizar o Exame Nacional do Ensino
Médio – ENEM, fundamentado em matriz de referência
do conteúdo curricular do ensino médio e em técnicas
estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, articulando-o com o Sistema de
Avaliação da Educação Básica – SAEB, e promover
sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação
básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro
e fora da escola, e de avaliação classificatória, como
critério de acesso à educação superior;
3.7) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação profissional,
observando-se as peculiaridades das populações do
campo, das comunidades indígenas e quilombolas e
das pessoas com deficiência;
3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento
e o monitoramento do acesso e da permanência dos
jovens beneficiários de programas de transferência
de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao
aproveitamento escolar e à interação com o coletivo,
bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do
trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em
colaboração com as famílias e com órgãos públicos
de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;
3.9) promover a busca ativa da população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde
e de proteção à adolescência e à juventude;
3.10) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de jovens,
na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos,
e adultos, com qualificação social e profissional para
aqueles que estejam fora da escola e com defasagem
no fluxo escolar;
3.11) redimensionar a oferta de ensino médio nos
turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender
a toda a demanda, de acordo com as necessidades
específicas dos alunos;
3.12) desenvolver formas alternativas de oferta
do ensino médio, garantida a qualidade, para atender
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aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades
de caráter itinerante;
3.13) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e discriminação racial,
por orientação sexual ou identidade de gênero, criando
rede de proteção contra formas associadas de exclusão;
3.14) estimular a participação dos adolescentes
nos cursos das áreas tecnológicas e científicas.
Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou comunitários, nas formas complementar
e suplementar, e de escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nos termos do artigo
208, inciso III, da Constituição Federal, e do artigo
24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, aprovada por meio do Decreto Legislativo
nº 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda
constitucional, e promulgada pelo Decreto nº 6.949,
de 25 de agosto de 2009, e nos termos do Decreto nº
7.611, de 17 de novembro de 2011, que dispõe sobre
a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências.
Estratégias:
4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as matrículas dos estudantes da educação regular
da rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem
prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação
básica regular e as matrículas efetivadas, conforme o
censo escolar mais atualizado, na educação especial
oferecida em instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o
poder público, com atuação exclusiva na modalidade,
nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007;
4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE,
a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a
3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional;
4.3) implantar, ao longo deste PNE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada
de professores para o atendimento educacional espe-
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cializado nas escolas urbanas, do campo, indígenas e
de comunidades quilombolas;
4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a
todos os alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de
avaliação, ouvidos a família e o aluno;
4.5) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados com
instituições acadêmicas e integrados por profissionais
das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e
psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da
educação básica com alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação;
4.6) manter e ampliar programas suplementares
que promovam a acessibilidade nas instituições públicas para garantir o acesso e a permanência dos alunos
com deficiência por meio da adequação arquitetônica,
da oferta de transporte acessível, da disponibilização
de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar,
em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino,
a identificação dos alunos com altas habilidades ou
superdotação;
4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS como primeira
língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa
como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em
escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas,
nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de
dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção
Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem
como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdocegos;
4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de
deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado;
4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários de programas
de transferência de renda, juntamente com o combate
às situações de discriminação, preconceito e violên-
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cia, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração
com as famílias e com órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância, à adolescência e
à juventude;
4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas
à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como
das condições de acessibilidade dos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação;
4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas
interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com deficiência e
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, que requeiram medidas de
atendimento especializado;
4.12) promover a articulação intersetorial entre os
órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social
e direitos humanos, em parceria com as famílias, com
o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar na educação de jovens e adultos das pessoas com deficiência
e transtornos globais do desenvolvimento com idade
superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de
forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;
4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do
processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de
professores do atendimento educacional especializado, de profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores
e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdocegos, professores de Libras, prioritariamente surdos,
e professores bilíngues;
4.14) definir, no segundo ano de vigência deste
PNE, indicadores de qualidade, política de avaliação e
supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação;
4.15) promover, por iniciativa do Ministério da
Educação junto aos órgãos de pesquisa, demografia
e estatística competentes, a obtenção de informação
detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência,
com transtornos globais do desenvolvimento e com
Altas Habilidades/Superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;
4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e demais cursos de formação para profissionais
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da educação, inclusive em nível de pós-graduação,
observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias
de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o Poder Público, visando ampliar
condições de apoio ao atendimento escolar integral
das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
matriculadas nas redes públicas de ensino;
4.18) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o Poder Público, visando
ampliar a oferta de formação continuada e a produção
de material didático acessível, assim como, serviços
de acessibilidade, necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na rede
pública de ensino;
4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o Poder Público a fim de
favorecer a participação das famílias e da sociedade
na construção do sistema educacional inclusivo.
Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo,
até os oito anos de idade, durante os primeiros cinco
anos de vigência do plano; no máximo, até os sete
anos de idade, do sexto ao nono ano de vigência do
plano; e até o final dos seis anos de idade, a partir do
décimo ano de vigência do plano.
Estratégias:
5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental
articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos professores
alfabetizadores e apoio pedagógico específico, a fim
de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
5.2) instituir instrumentos de avaliação nacional
periódicos e específicos para aferir a alfabetização das
crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular
os sistemas de ensino e as escolas a criar os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar
todos os alunos até o final do terceiro ano do ensino
fundamental;
5.3) selecionar, certificar e divulgar tecnologias
educacionais para alfabetização de crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagó-
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gicas, bem como o acompanhamento dos resultados
nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como
recursos educacionais abertos;
5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias
educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos,
consideradas as diversas abordagens metodológicas
e sua efetividade;
5.5) apoiar a alfabetização de crianças do campo,
indígenas, quilombolas e de populações itinerantes,
com a produção de materiais didáticos específicos, e
desenvolver instrumentos de acompanhamento que
considerem o uso da língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas;
5.6) promover e estimular a formação inicial e
continuada de professores para a alfabetização de
crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada
de professores para a alfabetização;
5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com
deficiência, considerando as suas especificidades,
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas;
Meta 6: oferecer educação em tempo integral
em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte
e cinco por cento) dos alunos da educação básica.
Estratégias:
6.1) promover, com o apoio da União, a oferta
de educação básica pública em tempo integral, por
meio de atividades de acompanhamento pedagógico
e multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas,
de forma que o tempo de permanência dos alunos
na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser
igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo
o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada
de professores em uma única escola;
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento
em tempo integral, prioritariamente em comunidades
pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social;
6.3) institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação
de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de
informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e ou-
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tros equipamentos, bem como de produção de material
didático e de formação de recursos humanos para a
educação em tempo integral;
6.4) fomentar a articulação da escola com os
diferentes espaços educativos, culturais e esportivos,
e equipamentos públicos como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas
e planetários;
6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à
ampliação da jornada escolar de alunos matriculados
nas escolas da rede pública de educação básica por
parte das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em
articulação com a rede pública de ensino;
6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que
trata o art. 13 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de
2009, em atividades de ampliação da jornada escolar
de alunos das escolas da rede pública de educação
básica, de forma concomitante e em articulação com
a rede pública de ensino;
6.7) atender às escolas do campo, de comunidades indígenas e quilombolas, na oferta de educação
em tempo integral, com base em consulta prévia e
informada, considerando-se as peculiaridades locais;
6.8) garantir a educação em tempo integral para
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
na faixa etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos,
assegurando atendimento educacional especializado
complementar e suplementar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas;
6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de
permanência dos alunos na escola, direcionando a
expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar,
combinado com atividades recreativas, esportivas e
culturais.
Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica
em todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as
seguintes médias nacionais para o IDEB:
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Estratégias:
7.1) estabelecer e implantar, mediante pactuação
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação
básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento
dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local;
7.2) assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PNE, pelo
menos 70% (setenta por cento) dos alunos do
ensino fundamental e do ensino médio tenham
alcançado nível suficiente de aprendizado em
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo
e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o
nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PNE, todos
os estudantes do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente
de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de
seu ano de estudo e 80% (oitenta por cento),
pelo menos, o nível desejável;
7.3) constituir, em colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional
com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura
das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis,
nas características da gestão e em outras dimensões
relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;
7.4) induzir processo contínuo de autoavaliação
das escolas de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as
dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada
dos profissionais da educação e o aprimoramento da
gestão democrática;
7.5) formalizar e executar os planos de ações
articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e
às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas
à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar, à
ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física
da rede escolar;
7.6) associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas intermediárias, nos
termos estabelecidos conforme pactuação voluntária
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entre os entes, priorizando sistemas e redes de ensino
com Ideb abaixo da média nacional;
7.7) aprimorar continuamente os instrumentos
de avaliação da qualidade do ensino fundamental
e médio, de forma a englobar o ensino de ciências
nos exames aplicados nos anos finais do ensino fundamental e incorporar o Exame Nacional de Ensino
Médio, assegurada a sua universalização, ao sistema
de avaliação da educação básica, e apoiar o uso dos
resultados das avaliações nacionais pelas escolas e
redes de ensino para a melhoria de seus processos e
práticas pedagógicas;
7.8) desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como
da qualidade da educação bilíngue para surdos;
7.9) orientar as políticas das redes e sistemas de
ensino, de forma a buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores
índices e a média nacional, garantindo equidade da
aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último
ano de vigência deste PNE, as diferenças entre as
médias dos índices dos Estados, inclusive do Distrito
Federal, e dos Municípios;
7.10) desenvolver estudos para aperfeiçoar o
sistema de avaliação da educação básica, buscando a contextualização dos indicadores e levando em
consideração os múltiplos fatores que interferem na
atuação da escola, em especial as condições socioeconômicas dos estudantes;
7.11) melhorar o desempenho dos alunos da
educação básica nas avaliações da aprendizagem
no Programa Internacional de Avaliação de Alunos –
PISA, tomado como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com
as seguintes projeções:

7.12) incentivar o desenvolvimento, selecionar,
certificar e divulgar tecnologias educacionais para a
educação infantil, o ensino fundamental e o ensino
médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras
que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares
livres e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas;
7.13) garantir transporte gratuito para todos os
estudantes da educação do campo na faixa etária da
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educação escolar obrigatória, mediante renovação e
padronização integral da frota de veículos, de acordo
com especificações definidas pelo Instituto Nacional
de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial –
INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às necessidades dos
entes federados, visando a reduzir a evasão escolar
e o tempo médio de deslocamento a partir de cada
situação local;
7.14) desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do
campo, que considerem as especificidades locais e as
boas práticas nacionais e internacionais relacionadas
à multisseriação e à pedagogia da alternância;
7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência
deste PNE, o acesso à rede mundial de computadores
em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final
da década, a relação computador/aluno nas escolas
da rede pública de educação básica, promovendo a
utilização pedagógica das tecnologias da informação
e da comunicação;
7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão
escolar mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos
recursos, visando à ampliação da transparência e ao
efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
7.17) ampliar programas e aprofundar ações de
atendimento ao aluno, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares
de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde;
7.18) assegurar a todas as escolas públicas de
educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário e manejo
dos resíduos sólidos e garantir o acesso dos alunos
a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e
artísticos, a equipamentos e laboratórios de ciências
e, em cada edifício escolar, a acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.19) institucionalizar e manter, em regime de
colaboração, programa nacional de reestruturação
e aquisição de equipamentos para escolas públicas,
visando à equalização regional das oportunidades
educacionais;
7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente
escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando inclusive mecanismos para implementação
das condições necessárias para a universalização das
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso
a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
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7.21) estabelecer, no âmbito da União, em regime
de colaboração com os entes federados subnacionais,
no prazo de dois anos contados da publicação desta
Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da
educação básica, a serem utilizados como referência
para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da
qualidade do ensino;
7.22) informatizar integralmente a gestão das
escolas públicas e das secretarias de educação dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem
como manter programa nacional de formação inicial
e continuada para o pessoal técnico das secretarias
de educação;
7.23) garantir políticas de combate à violência na
escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção
dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências
adequadas para promover a construção da cultura de
paz e um ambiente escolar dotado de segurança para
a comunidade;
7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens que
se encontram em regime de liberdade assistida e em
situação de rua, assegurando os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente de que trata a Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990;
7.25) garantir nos currículos escolares conteúdos
sobre a história e as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos
da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e da Lei nº
11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a
implementação das respectivas diretrizes curriculares
nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns
de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil;
7.26) consolidar a educação escolar no campo,
de populações tradicionais, de populações itinerantes e
de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando
a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e
preservação da identidade cultural; a participação da
comunidade na definição do modelo de organização
pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares
de organização do tempo; a oferta bilíngue da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental,
em língua materna das comunidades indígenas e em
língua portuguesa; a reestruturação e a aquisição de
equipamentos; a oferta de programa para a formação
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inicial e continuada de profissionais da educação; e o
atendimento em educação especial;
7.27) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para as
escolas do campo e para as comunidades indígenas
e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando
o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua
materna de cada comunidade indígena, produzindo e
disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os alunos com deficiência;
7.28) mobilizar as famílias e setores da sociedade
civil, articulando a educação formal com experiências
de educação popular e cidadã, com os propósitos de
que a educação seja assumida como responsabilidade
de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;
7.29) promover a articulação dos programas da
área da educação, de âmbito local e nacional, com
os de outras áreas como saúde, trabalho e emprego,
assistência social, esporte, cultura, possibilitando a
criação de rede de apoio integral às famílias, como
condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.30) universalizar, mediante articulação entre
os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da
educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações
de prevenção, promoção e atenção à saúde;
7.31) estabelecer ações efetivas especificamente
voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos profissionais da educação, como condição
para a melhoria da qualidade educacional;
7.32) fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação
da educação básica, com participação, por adesão, das
redes municipais de ensino, para orientar as políticas
públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento
das informações às escolas e à sociedade;
7.33) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e
da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de
professores, bibliotecários e agentes da comunidade
para atuar como mediadores da leitura, de acordo com
a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;
7.34) instituir, em articulação com os Estados, os
Municípios e o Distrito Federal, programa nacional de
formação de professores e de alunos para promover e
consolidar política de preservação da memória nacional;
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7.35) promover a regulação da oferta da educação
básica pela iniciativa privada, de forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação;
7.36) estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo
a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
comunidade escolar.
Meta 8: elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo
a alcançar no mínimo 12 (doze) anos de estudo no
último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no
País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres,
e igualar a escolaridade média entre negros e não
negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE.
Estratégias:
8.1) institucionalizar programas e desenvolver
tecnologias para correção de fluxo, acompanhamento
pedagógico individualizado, recuperação e progressão
parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades
dos segmentos populacionais considerados;
8.2) implementar programas de educação de
jovens e adultos para os segmentos populacionais
considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associada a outras estratégias
que garantam a continuidade da escolarização, após
a alfabetização inicial;
8.3) estimular a participação em exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio
e garantir acesso gratuito a esses exames;
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas de
serviço social e de formação profissional vinculadas
ao sistema sindical, de forma concomitante ao ensino
ofertado na rede escolar pública, para os segmentos
populacionais considerados;
8.5) promover, em parceria com as áreas de
saúde e assistência social, o acompanhamento e o
monitoramento do acesso à escola específicos para
os segmentos populacionais considerados, identificar
motivos de absenteísmo e colaborar com os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de
frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses estudantes
na rede pública regular de ensino;
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência
social, saúde e proteção à juventude.
Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (no-
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venta e três inteiros e cinco décimos por cento) até
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta
por cento) a taxa de analfabetismo funcional.
Estratégias:
9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de
jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à
educação básica na idade própria;
9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos
com ensino fundamental e médio incompletos, para
de identificar a demanda ativa por vagas na educação
de jovens e adultos;
9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;
9.4) criar benefício adicional no programa nacional
de transferência de renda para jovens e adultos que
frequentarem cursos de alfabetização;
9.5) realizar chamadas públicas regulares para
educação de jovens e adultos, promovendo-se busca
ativa em regime de colaboração entre entes federados
e em parceria com organizações da sociedade civil;
9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização de
jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;
9.7) executar ações de atendimento ao estudante
da educação de jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento
gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde;
9.8) assegurar a oferta de educação de jovens e
adultos, nas etapas de ensino fundamental e médio,
às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e implementação de diretrizes
nacionais em regime de colaboração;
9.9) apoiar técnica e financeiramente projetos
inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às
necessidades específicas desses alunos.
9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que
integrem os segmentos empregadores, públicos e
privados, e os sistemas de ensino, para promover a
compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações de alfabetização e de
educação de jovens e adultos;
9.11) implementar programas de capacitação
tecnológica da população jovem e adulta, direcionados
para os segmentos com baixos níveis de escolarização
formal e alunos com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a rede federal de educação profissional
e tecnológica, as universidades, as cooperativas e as
associações, por meio de ações de extensão desen-
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volvidas em centros vocacionais tecnológicos, com
tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão
social e produtiva dessa população;
9.12) considerar nas políticas públicas de jovens e
adultos, as necessidades dos idosos, com vista à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo,
ao acesso a tecnologias educacionais, a atividades
recreativas, culturais e esportivas, à implementação
de programas de valorização e compartilhamento dos
conhecimentos e experiência dos idosos, e à inclusão
dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas.
Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens
e adultos, na forma integrada à educação profissional,
nos ensinos fundamental e médio.
Estratégias:
10.1) manter programa nacional de educação de
jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a
estimular a conclusão da educação básica;
10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial
e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador;
10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, em cursos
planejados, de acordo com as características do público
da educação de jovens e adultos e considerando as
especificidades das populações itinerantes e do campo
e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive
na modalidade de educação a distância;
10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos
jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens
e adultos articulada à educação profissional;
10.5) implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão
e à melhoria da rede física de escolas públicas que
atuam na educação de jovens e adultos integrada à
educação profissional, garantindo acessibilidade à
pessoa com deficiência;
10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a formação
básica e a preparação para o mundo do trabalho e
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática,
nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da
cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e
o espaço pedagógicos adequados às características
desses alunos;
10.7) fomentar a produção de material didático, o
desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equi-
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pamentos e laboratórios e a formação continuada de
docentes das redes públicas que atuam na educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial
e continuada para trabalhadores articulada à educação
de jovens e adultos, em regime de colaboração e com
apoio das entidades privadas de formação profissional
vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência,
com atuação exclusiva na modalidade;
10.9) institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico
que contribuam para garantir o acesso, a permanência,
a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional;
10.10) orientar a expansão da oferta de educação
de jovens e adultos articulada à educação profissional,
de modo a atender às pessoas privadas de liberdade
nos estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e implementação de
diretrizes nacionais em regime de colaboração;
10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores,
a serem considerados na articulação curricular dos
cursos de formação inicial e continuada e dos cursos
técnicos de nível médio.
Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade
da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) de
gratuidade na expansão de vagas.
Estratégias:
11.1) expandir as matrículas de educação profis
sional técnica de nível médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, levando
em consideração a responsabilidade dos Institutos
na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos
produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem
como a interiorização da educação profissional;
11.2) fomentar a expansão da oferta de educação
profissional técnica de nível médio nas redes públicas
estaduais de ensino;
11.3) fomentar a expansão da oferta de educação
profissional técnica de nível médio na modalidade de
educação a distância, com a finalidade de ampliar a
oferta e democratizar o acesso à educação profissional
pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;
11.4) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino
médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico
integrado ao itinerário formativo do aluno, visando à
formação de qualificações próprias da atividade pro-
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fissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;
11.5) ampliar a oferta de programas de reconheci
mento de saberes para fins da certificação profissional
em nível técnico;
11.6) ampliar a oferta de matrículas gratuitas de
educação profissional técnica de nível médio pelas
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, criando mecanismos que garantam o acompanhamento periódico da evolução da
oferta e a transparência da destinação dos recursos
da contribuição compulsória dessas entidades;
11.7) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições
privadas de educação superior, inclusive por meio de
financiamento estudantil;
11.8) institucionalizar sistema de avaliação da
qualidade da educação profissional técnica de nível
médio das redes escolares públicas e privadas;
11.9) expandir o atendimento do ensino médio
gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas
e quilombolas, de acordo com os seus interesses e
necessidades.
11.10) expandir a oferta de educação profissional
técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
11.11) elevar gradualmente a taxa de conclusão
média dos cursos técnicos de nível médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica para 90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos
presenciais, a relação de alunos por professor para
20 (vinte);
11.12) elevar gradualmente o investimento em
programas de assistência estudantil e mecanismos
de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e
à conclusão dos cursos técnicos de nível médio;
11.13) reduzir as desigualdades étnico-raciais e
regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a
adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
11.14) estruturar sistema nacional de informação
profissional, articulando a oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas junto a entidades empresariais e de trabalhadores.
Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% (cinquenta por cento)
e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da
população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,
assegurando a qualidade de oferta.
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Estratégias:
12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura
física e de recursos humanos das instituições públicas
de educação superior, mediante ações planejadas e
coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;
12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de educação
superior, da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade
Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à população
na idade de referência e observadas as características
regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE, uniformizando a expansão no território nacional;
12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão
média dos cursos de graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), ofertar,
no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos
e elevar a relação de estudantes por professor para
18 (dezoito), mediante estratégias de aproveitamento
de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a
aquisição de competências de nível superior;
12.4) fomentar a oferta de educação superior
pública e gratuita prioritariamente para a formação de
professores para a educação básica, sobretudo nas
áreas de ciências e matemática, bem como para atender ao défice de profissionais em áreas específicas;
12.5) ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas
de educação superior e beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, de que trata a Lei nº
10.260, de 12 de julho de 2001, na educação superior,
de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e
ampliar as taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes, indígenas e de estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar
seu sucesso acadêmico;
12.6) expandir o financiamento estudantil por
meio do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES,
de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001,
com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador;
12.7) assegurar, no mínimo, dez por cento do total de créditos curriculares exigidos para a graduação
em programas e projetos de extensão universitária,
orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de
grande pertinência social;
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12.8) admitir que a prestação de serviço voluntário, amparada na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de
1998, desde que simultânea aos estudos e acompanhada pela instituição de ensino, seja utilizada para
obtenção de créditos curriculares exigidos para a graduação, conforme os critérios estabelecidos pelas instituições de ensino superior;
12.9) ampliar a oferta de estágio como parte da
formação na educação superior;
12.10) ampliar a participação proporcional de
grupos historicamente desfavorecidos na educação
superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
12.11) assegurar condições de acessibilidade
nas instituições de educação superior, na forma da
legislação;
12.12) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as
necessidades econômicas, sociais e culturais do País;
12.13) consolidar e ampliar programas e ações de
incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos
de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional
e internacional, tendo em vista o enriquecimento da
formação de nível superior;
12.14) instituir avaliação quinquenal da relevância e oportunidade dos cursos oferecidos na educação
superior pública, em função da estratégia de desenvolvimento do País e da empregabilidade dos profissionais diplomados;
12.15) expandir atendimento específico a populações do campo, comunidades indígenas e quilombolas, em relação a acesso, permanência, conclusão
e formação de profissionais para atuação nestas populações;
12.16) mapear a demanda e fomentar a oferta
de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do
desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a
melhoria da qualidade da educação básica;
12.17) institucionalizar programa de composição
de acervo digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a
acessibilidade às pessoas com deficiência;
12.18) consolidar processos seletivos nacionais
e regionais para acesso à educação superior como
forma de superar exames vestibulares isolados;
12.19) estimular mecanismos para ocupar as
vagas ociosas em cada período letivo na educação
superior pública;
12.20) estimular a expansão e reestruturação das
instituições de educação superior estaduais e munici-
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pais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo Federal, mediante termo
de adesão a programa de reestruturação, na forma de
regulamento, que considere a sua contribuição para a
ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores
na oferta e qualidade da educação básica;
12.21) reestruturar com ênfase na melhoria
de prazos e qualidade da decisão, no prazo de dois
anos, os procedimentos adotados na área de avaliação, regulação e supervisão, em relação aos processos de autorização de cursos e instituições, de
reconhecimento ou renovação de reconhecimento
de cursos superiores, de credenciamento ou recredenciamento de instituições, no âmbito do sistema
federal de ensino.
Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior
e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo
docente em efetivo exercício no conjunto do sistema
de educação superior para 75% (setenta e cinco por
cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco
por cento) doutores.
Estratégias:
13.1) aperfeiçoar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, de que trata a
Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as
ações de avaliação, regulação e supervisão;
13.2) ampliar a cobertura do Exame Nacional
de Desempenho de Estudantes – ENADE, de modo a
ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à aprendizagem resultante
da graduação;
13.3) induzir processo contínuo de autoavaliação
das instituições de educação superior, fortalecendo a
participação das comissões próprias de avaliação, bem
como a aplicação de instrumentos de avaliação que
orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente;
13.4) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior – CONAES, integrando-os às demandas e
necessidades das redes de educação básica, de modo
a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico
de seus futuros alunos, combinando formação geral e
específica com a prática didática, além da educação
para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência;
13.5) elevar o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de modo que realizem,
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efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a
programas de pós-graduação stricto sensu;
13.6) substituir o Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes – ENADE aplicado ao final do primeiro
ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do
Ensino Médio – ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação;
13.7) fomentar a formação de consórcios entre
instituições públicas de educação superior, com vistas
a potencializar a atuação regional, inclusive por meio
de plano de desenvolvimento institucional integrado,
assegurando maior visibilidade nacional e internacional
às atividades de ensino, pesquisa e extensão;
13.8) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais nas
universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75%
(setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a
melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo
que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta
por cento) dos estudantes apresentem desempenho
positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento)
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
– ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos
75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75%
(setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada
área de formação profissional;
13.9) promover a formação inicial e continuada
dos profissionais técnico-administrativos da educação
superior.
Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir
a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e
25.000 (vinte e cinco mil) doutores.
Estratégias:
14.1) expandir o financiamento da pós-graduação
stricto sensu por meio das agências oficiais de fomento;
14.2) estimular a integração e a atuação articulada
entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior – CAPES e as agências estaduais
de fomento à pesquisa;
14.3) expandir o financiamento estudantil por
meio do Fies à pós-graduação stricto sensu;
14.4) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias,
recursos e tecnologias de educação a distância;
14.5) implementar ações para redução de desigualdades étnico-raciais e regionais e para favorecer o
acesso das populações do campo e das comunidades
indígenas e quilombolas a programas de mestrado e
doutorado;
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14.6) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado,
nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores públicas;
14.7) manter e expandir programa de acervo digital de referências bibliográficas para os cursos de
pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência;
14.8) estimular a participação das mulheres nos
cursos de pós-graduação stricto sensu, em particular
aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática,
Física, Química, Informática e outros no campo das
ciências.
Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
no prazo de um ano de vigência deste PNE, política
nacional de formação dos profissionais da educação
de que tratam os incisos I, II e III do art. 61 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando-lhes
a devida formação inicial, nos termos da legislação,
e formação continuada em nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva área
de atuação.
Estratégias:
15.1) atuar em regime de cooperação, com base
em plano estratégico conjunto da União e dos entes
federados, que apresente diagnóstico das necessidades estaduais e municipais de formação de profissionais da educação, envolvendo as instituições públicas
de nível médio e superior, segundo sua capacidade
de atendimento, e defina obrigações recíprocas entre
os partícipes;
15.2) consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura com
avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação
da Educação Superior – SINAES, na forma da Lei nº
10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede
pública de educação básica;
15.3) ampliar programa permanente de iniciação
à docência a estudantes matriculados em cursos de
licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no magistério da educação básica;
15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em cursos
de formação inicial e continuada de profissionais da
educação, bem como para divulgar e atualizar seus
currículos eletrônicos;
15.5) implementar programas específicos para
formação de profissionais da educação para as escolas
do campo, de comunidades indígenas e quilombolas
e para a educação especial;
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15.6) promover a reforma curricular dos cursos
de licenciatura e estimular a renovação pedagógica,
de forma a assegurar o foco no aprendizado do aluno,
dividindo a carga horária em formação geral, formação
na área do saber e didática específica e incorporando
as modernas tecnologias de informação e comunicação e em articulação com a base nacional comum
dos currículos da educação básica, de que tratam as
estratégias 2.1, 2.2, 3.2 e 3.3 deste PNE;
15.7) garantir, por meio das funções de avaliação,
regulação e supervisão da educação superior, a plena
implementação das respectivas diretrizes curriculares;
15.8) valorizar as práticas de ensino e os estágios
nos cursos de formação de nível médio e superior dos
profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre a formação acadêmica e
as demandas da educação básica, em sintonia com
as recomendações legais e as diretrizes curriculares
nacionais;
15.9) implementar cursos e programas especiais
para assegurar formação específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes,
com formação de nível médio na modalidade normal,
não licenciados ou licenciados em área diversa da de
atuação docente, em efetivo exercício;
15.10) fomentar a oferta, nas redes estaduais e
na rede federal, de cursos técnicos de nível médio e
tecnológicos de nível superior, destinados à formação
inicial, nas diversas áreas de atuação, dos profissionais
a que se refere o inciso III do art. 61 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996;
15.11) implantar, no prazo de um ano de vigência
desta Lei, política nacional de formação continuada
para os profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime
de colaboração entre os entes federados;
15.12) instituir programa de concessão de bolsas
de estudos para que os professores de idiomas das
escolas públicas de educação básica realizem estudos
de imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham
como idioma nativo as línguas que lecionem;
15.13) valorizar o itinerário de formação profissional docente, tendo como ponto de partida os cursos
de nível médio na modalidade normal, admitidos para
o ingresso nas carreiras do magistério para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, nos
termos do art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996;
15.14) desenvolver modelos de formação docente
para a educação profissional, que valorizem a experiência prática, por meio da oferta nas redes federal e
estaduais de educação profissional de cursos voltados
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à complementação e certificação didático-pedagógica
de profissionais experientes;
Meta 16: Formar, até o último ano de vigência
deste PNE, 50% (cinquenta por cento) dos professores que atuam na educação básica em curso de
pós-graduação stricto ou lato sensu em sua área de
atuação, e garantir que os profissionais da educação
básica tenham acesso à formação continuada, considerando as necessidades e contextos dos vários sistemas de ensino.
Estratégias:
16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de
educação superior, de forma orgânica e articulada às
políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios;
16.2) consolidar política nacional de formação de
professores da educação básica, definindo diretrizes
nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e
processos de certificação das atividades formativas;
16.3) expandir programa de composição de acervo
de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de
dicionários e programa específico de acesso a bens
culturais, incluindo obras e materiais produzidos em
Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem
disponibilizados para os professores da rede pública
de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação;
16.4) ampliar e consolidar portal eletrônico para
subsidiar a atuação dos professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos
e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com
formato acessível;
16.5) ampliar a oferta de bolsas de estudo para
pós-graduação dos professores e demais profissionais
da educação básica;
16.6) fortalecer a formação dos professores das
escolas públicas de educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e
Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais
pelo magistério público.
Meta 17: valorizar os profissionais do magistério
das redes públicas de educação básica de forma a
equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste PNE.
Estratégias:
17.1) constituir, por iniciativa do Ministério da
Educação, até o final do primeiro ano de vigência deste
PNE, fórum permanente, com representação da União,
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dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos
trabalhadores da educação, para acompanhamento
da atualização progressiva do valor do piso salarial
nacional para os profissionais do magistério público
da educação básica;
17.2) constituir como tarefa do fórum permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio
de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD, periodicamente divulgados pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística;
17.3) implementar, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, planos de
carreira para os profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica, observados os critérios
estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008,
com implantação gradual do cumprimento da jornada
de trabalho em um único estabelecimento escolar;
17.4) ampliar a assistência financeira específica
da União aos entes federados para implementação de
políticas de valorização dos profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional profissional;
17.5) promover estudos para compatibilizar a valorização salarial dos profissionais do magistério público
e as necessidades de expansão da oferta escolar com
os requisitos estabelecidos pela Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000.
Meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, a
existência de planos de carreira para os profissionais
da educação básica e superior pública de todos os
sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos
profissionais da educação básica pública, tomar como
referência o piso salarial nacional profissional, definido
em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.
Estratégias:
18.1) estruturar as redes públicas de educação
básica de modo que, até o início do terceiro ano de
vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do magistério e 50%
(cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes
de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício
nas redes escolares a que se encontrem vinculados;
18.2) implantar, nas redes públicas de educação
básica e superior, acompanhamento dos profissionais
iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais
experientes, a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após
o estágio probatório e oferecer, durante este período,
curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos
a serem ensinados e as metodologias de ensino de
cada disciplina;
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18.3) realizar, por iniciativa do Ministério da Educação, a cada dois anos a partir do segundo ano de
vigência deste PNE, prova nacional para subsidiar os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante
adesão, na realização de concursos públicos de admissão de profissionais do magistério da educação
básica pública;
18.4) considerar, para fins de pontuação em prova
de títulos de concurso público para ingresso na carreira
do magistério público, o tempo de serviço voluntário
prestado sob a forma de monitoria em instituição pública de educação básica ao amparo da Lei nº 9.608,
de 18 de fevereiro de 1998;
18.5) prever, nos planos de carreira dos profissionais da educação dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação;
18.6) realizar anualmente, a partir do segundo
ano de vigência deste PNE, por iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo
dos profissionais não docentes da educação a que se
refere o inciso III do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996;
18.7) considerar as especificidades socioculturais
das escolas do campo e das comunidades indígenas
e quilombolas no provimento de cargos efetivos para
essas escolas;
18.8) priorizar o repasse de transferências federais
voluntárias na área de educação para os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado
lei específica, estabelecendo planos de carreira para
os profissionais da educação;
18.9) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todos os
sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos
de Carreira.
Meta 19: garantir, em leis específicas aprovadas
no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, a efetivação da gestão democrática
na educação básica e superior pública, informada pela
prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos
sistemas de ensino e nas instituições de educação, e
forma de acesso às funções de direção que conjuguem
mérito e desempenho à participação das comunidades
escolar e acadêmica, observada a autonomia federativa e das universidades.
Estratégias:
19.1) priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria na área de sua
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abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e
que considere, conjuntamente, para a nomeação dos
diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de
mérito e desempenho, bem como a participação da
comunidade escolar;
19.2) ampliar os programas de apoio e formação
aos conselheiros dos conselhos de acompanhamento
e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e
aos representantes educacionais em demais conselhos
de acompanhamento de políticas públicas, garantindo
a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico
adequado, equipamentos e meios de transporte para
visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho
de sua funções;
19.3) incentivar os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios a constituírem Fóruns Permanentes de
Educação, com o intuito de coordenar as conferências
municipais, estaduais e distrital bem como efetuar o
acompanhamento da execução deste PNE e dos seus
planos de educação;
19.4) estimular, em todas as redes de educação
básica, a constituição e o fortalecimento de grêmios
estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes,
inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação
orgânica com os conselhos escolares, por meio das
respectivas representações;
19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de
educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
19.6) estimular a participação e a consulta de
profissionais da educação, alunos e seus familiares na
formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos
escolares, assegurando a participação dos pais na
avaliação de docentes e gestores escolares;
19.7) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;
19.8) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como aplicar prova
nacional específica, a fim de subsidiar a definição de
critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos
resultados possam ser utilizados por adesão.
Meta 20: ampliar o investimento público em educação de forma a atingir, no mínimo, o patamar de
7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto – PIB
do País no quinto ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao
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final do decênio, observado o disposto no § 5º do art.
5º desta Lei.
Estratégias:
20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, etapas e
modalidades da educação básica, observando-se as
políticas de colaboração entre os entes federados, em
especial as decorrentes do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que tratam da
capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada
ente federado, com vistas a atender suas demandas
educacionais à luz do padrão de qualidade nacional;
20.2) aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de
acompanhamento da arrecadação da contribuição
social do salário-educação;
20.3) destinar à manutenção e desenvolvimento
do ensino, em acréscimo aos recursos vinculados nos
termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma
da lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração
de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no inciso
VI do caput do art. 214;
20.4) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único
do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000, com a redação dada pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, a transparência e
o controle social na utilização dos recursos públicos
aplicados em educação, especialmente a realização
de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros
de conselhos de acompanhamento e controle social
do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da
Educação, as Secretarias de Educação dos Estados
e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União,
dos Estados e dos Municípios;
20.5) desenvolver, por meio do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP), estudos e acompanhamento regular dos investimentos e custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades;
20.6) definir o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como
indicador prioritário para o financiamento de todas as
etapas e modalidades da educação básica;
20.7) formular, no âmbito do MEC e em parceria
com a sociedade civil, a metodologia de cálculo do
CAQ, considerando os investimentos em qualificação
e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição
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de material didático-escolar, alimentação e transporte
escolar, e outros insumos indispensáveis ao processo
de ensino-aprendizagem, a qual será acompanhado
pelo FNE, pelo CNE e pelas Comissões de Educação
da Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e
Esportes do Senado Federal;
20.8) definir, no âmbito do MEC, no prazo de
dois anos da vigência deste PNE, o conceito de Custo
Aluno-Qualidade Inicial – CAQi, o qual será referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos
na legislação educacional e terá seu financiamento
calculado com base nos insumos indispensáveis ao
processo de ensino-aprendizagem, a ser implementado até o terceiro ano de vigência da Lei, devendo o
valor correspondente ser progressivamente ajustado
até a implementação plena do CAQ, no oitavo ano de
vigência deste PNE;
20.9) regulamentar o parágrafo único do art. 23
e o art. 211 da Constituição Federal, no prazo de dois
anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as
normas de cooperação entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação
em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição
das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União
no combate às desigualdades educacionais regionais,
com especial atenção às regiões Norte e Nordeste;
20.10) aprovar Lei de Responsabilidade Educacional, a ser amplamente discutida com os diversos
setores da sociedade, com os gestores da educação
e com a comunidade educacional;
20.11) encaminhar, até 31 de dezembro de 2019,
projeto de lei para prorrogar o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação, com aperfeiçoamentos
que aprofundem o regime de colaboração e a participação financeira da União para garantir equalização
de oportunidades educacionais e padrão mínimo de
qualidade do ensino, nos termos do art. 211 da Constituição Federal;
20.12) definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do
decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica
e o compromisso técnico e de gestão do sistema de
ensino, a serem pactuados na instância prevista no §
5º do art. 7º desta Lei.
Meta 21: Aumentar a produção científica brasileira
de nível internacional para que o País figure no grupo
dos dez maiores produtores de conhecimentos novos
no mundo, com ênfase na pesquisa, desenvolvimento
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e estímulo à inovação, bem como atingir a proporção
de quatro doutores por cem mil habitantes.
Estratégias:
21.1) consolidar programas, projetos e ações que
objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação brasileira, incentivando a atuação em rede
e o fortalecimento de grupos de pesquisa;
21.2) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as instituições
de ensino, pesquisa e extensão;
21.3) ampliar o investimento em pesquisas com
foco em desenvolvimento e estímulo à inovação, bem
como incrementar a formação de recursos humanos
para a inovação, de modo a buscar o aumento da
competitividade das empresas de base tecnológica;
21.4) ampliar o investimento na formação de doutores, de modo a atingir a proporção de quatro doutores
a cada cem mil habitantes;
21.5) aumentar qualitativa e quantitativamente
o desempenho cientifico e tecnológico do País e a
competitividade internacional da pesquisa brasileira,
ampliando a cooperação científica com empresas,
Instituições de Ensino Superior – IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas – ICTs;
21.6) fortalecer as redes físicas de laboratórios
multifuncionais das IES e ICTs nas áreas estratégicas
definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação;
21.7) estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos humanos que
valorize a diversidade regional e a biodiversidade da
região amazônica e do cerrado, bem como a gestão de
recursos hídricos no semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região;
21.8) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito
das IES e das ICTs, de modo a incrementar a inovação e a produção e registro de patentes.
Justificação
Registramos, ao apresentar a presente emenda
substitutiva global ao Projeto de Lei da Câmara nº 103,
de 2012, alguns avanços no texto elaborado pelo Relator da matéria na Comissão de Educação, Cultura e
Esporte (CE), em face dos textos aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).
Lamentamos, contudo, que práticas regimentais
não recomendáveis, como o início da reunião antes
da hora previamente divulgada e a aprovação, em
menos de cinco minutos, de projeto de lei de tamanha magnitude, tenham impedido que o necessário e
democrático debate tivesse sido travado no âmbito da
comissão de mérito que é a Comissão de Educação,
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Cultura e Esporte do Senado Federal. Essas práticas
definitivamente não elevam, muito ao contrário, o prestígio institucional do Senado Federal.
Como dizíamos, houve avanços, entretanto, foram
inseridas algumas modificações que afetam estruturalmente nossa concepção quanto à abrangência dos
preceitos contidos no art. 214 da Constituição Federal
e, mais, que desconsideram e, portanto, se afastam
da realidade da educação em nosso país.
Sentimos, pois, a necessidade de construir e
oferecer a esta Casa um texto que, a um só tempo,
contemplasse os avanços obtidos na CE e resgatasse
dispositivos elaborados pela CAE e pela CCJ. Nesse
sentido, em face da complexidade e abrangência da
matéria, apresentamos esta Emenda Substitutiva que,
temos certeza, apresenta alternativa concreta na construção de consensos em prol da educação brasileira.
Passamos a analisar, com a necessária síntese,
os pontos de convergência e de divergência com o
texto apresentado pelo Senador Álvaro Dias.
A alteração empreendida no inciso III do art. 2º
do projeto de lei, que elimina a menção expressa às
espécies de discriminação que se almeja combater
contraria orientação contida no rol de objetivos fundamentais da Constituição Federal que elenca e identifica
essas espécies discriminatórias. Propomos a retomada
do texto da CCJ no ponto.
Somos favoráveis à alteração empreendida no art.
4º do projeto de lei com vista a adotar também como
referência na aferição das metas do PNE os balanços
do setor público nacional e as contas nacionais.
Estamos de acordo que, na avaliação do cumprimento das metas, as informações sejam organizadas
por ente federado e consolidadas em âmbito nacional
(art. 5º, § 2º).
A primeira grande divergência encontra-se nos
§§ 3º e 5º do art. 5º do PLS, divergência essa que irá
repercutir em diversas estratégias. A Constituição Federal e todas as avaliações feitas por organismos nacionais e internacionais especializados na avaliação
da situação educacional de um país referem-se a investimento público em educação. Basta que se analise
o art. 213 da CF, seus incisos e parágrafos para que
se chegue a essa inafastável conclusão. Propomos a
retomada do texto da CCJ neste ponto.
A questão do financiamento da educação não
parece adequadamente tratada pelos §§ 6º e 7º do
art. 5º. Tenta o ilustre relator na CE reabrir discussão
sobre a destinação de recursos da exploração do petróleo, matéria já debatida pelo Congresso Nacional
na legislação específica que rege a matéria. É insustentável constitucionalmente e, no mérito, que a cada
novo debate sobre financiamento de políticas públicas
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essa discussão seja reaberta em sede equivocada. Não
há, sob pena de violação da juridicidade da norma e
violação da Lei Complementar nº 95, de 1998, que se
tratar do mesmo assunto em leis distintas. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal foram sábios
quando destinaram parte significativa dos recursos do
pré-sal para a educação em nosso país. Não há que
se reabrir eternamente esse debate.
É importante registrar que o projeto com a redação conferida pela CCJ traz em seu art. 5º complexo
e abrangente mecanismo de monitoramento contínuo
e avaliação do adimplemento das metas por atores
institucionais qualificados, o que, no nosso entender,
torna desnecessárias as alterações promovidas pelos
§§ 8º e 9º do art. 5º.
Propomos a recuperação dos §§ 3º e 4º do art.
6º do PLC nos termos da Emenda nº 02 – CCJ, suprimidos pelo texto do Senador Álvaro Dias, pois entendemos que esses dispositivos articulam de forma
lógica as Conferências e Planos Nacional, Estaduais,
Distrital e Municipais de Educação.
Acolhemos as alterações propostas quanto ao
fortalecimento da cooperação dos entes federados
no § 6º do art. 7º.
Eliminamos as sanções – suspensão das transferências voluntárias (art. 8º, § 3º), a tipificação como
crime de responsabilidade (art. 10, parágrafo único) e a
responsabilização de gestores estaduais e municipais
(art. 13, parágrafo único) – aos gestores, especialmente
os municipais e os estaduais de pequenos Municípios
e Estados que, não dispondo de apoio suficiente nos
respectivos Poderes Legislativos, se vejam impossibilitados de aprovar as leis específicas que tratem de
Planos de Educação e de Sistemas de Ensino.
Essas sanções são desarrazoadas e desconsideram as correlações de força política nos Estados
e Municípios, além de violar o pacto federativo e a
independência dos Poderes. Propomos a supressão
desses dispositivos.
Esses são os principais pontos relacionados ao
texto do PLC nº 103, de 2012.
No que concerne ao anexo, que contém as metas e estratégias, temos as seguintes ponderações.
Apoiamos as alterações promovidas nas estratégias das Metas 2, 3 e 4 que incentivam a cooperação
institucional, federativa e a participação da sociedade
e da família.
Com relação à Meta 4, decidimos combinar o
texto aprovado pela CCJ com a proposta apresentada pelo Senador Álvaro Dias na CE, detalhando sua
abrangência e fazendo referência expressa aos dispositivos constitucionais, inclusive os da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, inter-
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nalizada em nosso ordenamento com status de norma
constitucional e, ainda, ao Decreto nº 7.611, de 17 de
novembro de 2011, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá
outras providências.
Ainda na Meta 4, concordamos com a redação
proposta à estratégia 4.2 no sentido da universalização, apenas vinculamos essa estratégia à dimensão
temporal do PNE e aos dispositivos da Lei nº 9.394, de
20 de dezembro de 1996 (LDB). Rejeitamos a redação
proposta à estratégia 4.8 por ser muito genérica e inadequada. Na redação da estratégia 4.7, aproveitamos
a menção feita pelo texto apresentado pelo Senador
Álvaro Dias sobre as escolas inclusivas.
Rejeitamos a Meta 5 e as estratégias 5.1 e 5.2
por reduzir prazos sem considerar a realidade objetiva
de diversos Estados e Municípios.
No que tange à Meta 6 e às estratégias 6.1, 6.2,
6.3, 6.7 e 6.8, recuperamos o texto aprovado na CCJ
que faz referência à educação em tempo integral, com
previsão de permanência dos estudantes por sete
horas nas escolas, com acompanhamento pedagógico, oferta de novos conteúdos, direito à alimentação,
implementada em diversos países desenvolvidos, em
contraposição à educação integral, de natureza mais
subjetiva e de mais difícil aferição. Acolhemos, de outro
lado, a redação proposta à estratégia 6.9 que prevê a
compatibilização da jornada escolar com atividades,
recreativas, esportivas e culturais.
Refutamos a redação proposta à Meta 7, pois faz
referência a um sistema que ainda não foi implementado. Da mesma forma, propomos a supressão da estratégia 7.3 porque prevê o fomento da qualidade apenas
do ensino da Matemática na educação básica. Rejeitamos também a redação conferida à estratégia 7.9, pois
fixa, sem fundamento algum, o número de duzentos e
cinqüenta municípios como foco de atuação prioritária.
Temos restrições ao texto proposto para as estratégias
7.5 e 7.19. A gestão democrática, no âmbito do PNE,
deve ser perseguida tanto no ensino público quanto
no privado. A estratégia 7.39 que objetiva garantir nos
currículos escolares o ensino do empreendedorismo,
com vistas à criação de uma cultura da inovação e
de reforço de valores éticos nas práticas de mercado,
no mundo do trabalho e da produção foi afastada por
conter viés excessivamente mercantil da educação, o
que a torna inadequada para os fins do PNE. Ainda
com relação à Meta 7, acrescentamos, por sugestão
da Senadora Kátia Abreu, a estratégia 7.36 que almeja
o estabelecimento de políticas de estímulo às escolas
que melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a
valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
comunidade escolar.
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Refutamos o texto das Metas 11 e 12 tendo em
vista, mais uma vez, a desconsideração da realidade na proposta de expansão das novas matrículas
no segmento público. Assim como consideramos
inviável, na presente conjuntura, a redação proposta para os cursos superiores a distância, contida na
estratégia 12.22.
Na Meta 15, optamos pela redação conferida pelo
texto da CCJ que assegura aos profissionais da educação referidos a devida formação inicial prevista em lei.
Refutamos a alteração proposta à estratégia 17.4,
pois, na linha do que já argumentado, estabelece condicionantes à transferência de recursos voluntários, o
que pode tornar insustentável a situação dos entes
federados, em prejuízo da população.
Referentemente à Meta 20, rejeitamos as alterações que descaracterizam o conceito previsto em
nossa Constituição e internacionalmente aceito de investimento público em educação; ademais, afastamos
as alterações que: mitiguem o pacto federativo (estratégia 20.2); rediscutam destinação de recursos decorrentes da exploração de petróleo, de outros minerais e
de recursos hídricos para fins de geração de energia
elétrica, por entender que essas matérias já foram ou
serão exaustivamente discutidas em marcos regulatórios específicos (estratégia 20.4); que modifiquem o
modelo do Custo Aluno Qualidade (CAQ) construído
no âmbito da CCJ, que leva em consideração as necessidades da educação, e as balizas constitucionais,
especialmente aquelas referentes ao FUNDEB (estratégias 20.7, 20.8, 20.9 e 20.10).
Por fim, acolhemos sugestão apresentada pelo
Senador José Sarney, no sentido de inserir uma nova
meta – a Meta 21 – que objetiva estimular o aumento
da produção científica brasileira de nível internacional,
para que o País figure no grupo dos dez maiores produtores de conhecimentos novos no mundo, com ênfase
na pesquisa, desenvolvimento e estímulo à inovação,
bem como atingir a proporção de 4 doutores por 100
mil habitantes.
Temos convicção, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, que o texto resultante desta emenda
substitutiva terá o condão de promover as transformações necessárias, quantitativas e qualitativas, na educação do País, transformações factíveis, realizáveis,
concretas e não promessas utópicas e inalcançáveis
que floreiam discursos, iludem os desinformados, mas
que não geram os impactos esperados na realidade.
Essas são, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, os fundamentos da presente emenda substitutiva, que esperamos ver acolhida por Vossas Excelências.
Sala das Sessões, – Senador Vital do Rêgo.
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EMENDA
Nº 5 – PLEN (SUBSTITUTIVO)
(ao PLC nº 103, de 2012)
Dê-se ao Projeto de Lei da Câmara nº 103, de
2012, a seguinte redação:
“Aprova o Plano Nacional de Educação
(PNE).
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Nacional de Educação (PNE) – Novo Sistema de Educação Básica, na
forma do Anexo.
Art. 2º Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
ANEXO
PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
1. Objetivo para os Próximos 20 anos:
O objetivo do PNE delineado nesta proposta é dar
o salto rumo à universalização da qualidade da educação brasileira, a fim de que, após vinte anos de implementação (2014-2033) do Novo Sistema de Educação
Básica, ela esteja entre as melhores do mundo, conforme medida pelo Programa Internacional de Avaliação
de Alunos (PISA), conduzido pela Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Isto implicará no avanço da atual posição ocupada pelo
Brasil, passando da 58º colocação no PISA 2012, divulgado em 2 de dezembro de 2013, para o 10º lugar,
e levando o País a atingir mudanças substanciais em
suas notas nas três áreas avaliadas pelo programa:
a. Meta para Matemática: subir de 391 para 523
b. Meta para Ciências: subir de 405 para 522
c. Meta para Leitura: subir de 410 para 511
Objetiva-se também que essas metas sejam almejadas não apenas para a média do sistema educacional, mas também que o aumento na qualidade da
educação se dê para cada uma de nossas escolas,
com condições de acesso e qualidade equivalentes
para todas as crianças, independentemente da renda
familiar e do município onde vivem.
2. Estratégia
O perfil de excelência a ser buscado já é quase atingido atualmente pelas escolas públicas federais brasileiras. O norte deste PNE orienta-se para elevar a qualidade
da educação no Brasil, por meio da expansão das atuais
escolas federais para todo o País, do aprimoramento da
carreira docente e dos equipamentos escolares e da
implantação da jornada integral em toda a rede pública.
A estratégia a ser adotada consiste na substituição gradual do atual sistema educacional das redes
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municipais e estaduais por uma rede nacional (federal)
ao longo dos próximos 20 anos. Para tanto, a União
adotará, sob sua responsabilidade, o financiamento e
avaliação de todas as escolas de educação básica, da
educação infantil até o ensino médio. A implementação
se dará por cidade: todas as escolas de cada uma das
cidades selecionadas, anualmente, serão adotadas pela
União e passarão a ter educação equivalente às atuais
escolas federais, modernizadas e em tempo integral,
elevando-se todo o sistema ao padrão de qualidade
dos países mais avançados em matéria de educação.
Para serem beneficiadas por essa estratégia e
terem suas escolas contempladas pelo Novo Sistema
educacional proposto, as cidades apresentarão suas candidaturas, por meio de manifestação formal do Prefeito,
da totalidade de seus Vereadores e de outras lideranças
definidas em regulamento expedido pelo Governo Federal. Da mesma forma, nas cidades selecionadas em que
existirem escolas estaduais, a adesão ao Novo Sistema
dependerá da manifestação formal do Governador e da
totalidade dos Deputados Estaduais. Este processo implicará a substituição total dos atuais sistemas e redes
de ensino pelo novo sistema federal. Durante a vigência
deste PNE, no prazo de dez anos, o Governo Federal
adotará cerca de dois mil municípios. Os demais municípios serão contemplados no PNE subsequente.
3. Metodologia:
A concepção deste plano consiste em dois movimentos:
(a) fazer uma revolução em cidades pré-selecionadas – Cidades com Escola Básica Ideal
(CEBI); e
(b) avançar na qualidade de todo o Sistema Educacional Vigente (SEV).
Todas as escolas do Brasil serão melhoradas, ao
mesmo tempo em que todas as escolas de determinadas cidades sofrerão radical revolução: passarão a
ter seus professores selecionados pelo Governo Federal, com plano de carreira nacional, que contemple
salários atraentes, com regime especial de formação
e exigências específicas de dedicação e estabilidade
responsável; os prédios escolares serão reconstruídos
e receberão os mais modernos equipamentos pedagógicos; todas as crianças terão pelo menos seis horas
de atividade escolar por dia. O resultado será que, no
curto prazo de dois anos, o ensino nessas cidades iniciará a marcha para ter a qualidade dos países mais
avançados. Em um período de cerca de 20 anos, as
CEBIs poderão chegar a todo o território nacional,
substituindo plenamente o SEV.
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No primeiro ano, serão atendidas 3,5 milhões de
crianças em 200 cidades pré-selecionadas, com população média de 70 mil habitantes, a um custo anual de R$
9.500 por aluno, totalizando R$ 40,3 bilhões nesse ano.
Neste custo está incluído o pagamento dos salários da
carreira nacional docente, no valor mensal de R$ 9.500
– que equivale à remuneração docente em países como
Coreia do Sul, Finlândia e Chile – para 120 mil novos
professores, em dez mil escolas, além do custo da nova
infraestrutura de ponta associada ao ensino de qualidade.
Nesse mesmo ano, todo o Sistema Educacional
Vigente (SEV) também dará um salto, será um Novo-SEV, graças à elevação do salário de todos os professores, do atual valor médio de R$ 1.527 para R$ 4.000,
com um novo regime de formação e dedicação, além
de investimentos na infraestrutura escolar em todas as
cidades. O custo adicional será de R$ 118,7 bilhões
no primeiro ano. Ao longo dos anos de implementação deste PNE, enquanto o custo do Novo Sistema irá
crescer, este custo adicional diminuirá.
Nos anos posteriores, ocorrerá a ampliação das
CEBIs, até a revolução chegar a todas as cidades, todas as escolas, todas as crianças do Brasil. Na medida
em que aumentam o número de alunos atendidos e os
custos para as CEBIs, o sistema tradicional vai sendo
reduzido, até sua total substituição. Teremos feito a
Revolução Republicana na Educação, dando o salto
que outros países do nosso porte já fizeram.
As cidades serão escolhidas com base em critérios como: (i) tamanho – cidades de porte pequeno; (ii)
história – cidades com alguma tradição educacional;
(iii) compromisso – cidades cujos prefeitos e governadores dos respectivos estados apresentem histórico
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de compromisso com a educação e vontade de participar do financiamento dessa Revolução Educacional. A adesão será voluntária e deverá contar com o
apoio da sociedade, além do prefeito, do governador,
de todos os vereadores e deputados estaduais e das
entidades representativas de professores.
4. Custo
Se assumirmos conservadoramente o crescimento do PIB em 3% ao ano, o custo da Revolução
Republicana na Educação – no seu último ano de implementação (daqui a 20 anos), quando todo o Novo
Sistema de Educação Básica houver substituído o
sistema tradicional vigente – será de 6,4% do PIB,
conforme os gráficos abaixo.
Descontados os gastos atuais com a educação básica o custo líquido da revolução será de aproximadamente
4% do PIB. O custo total, incluindo gastos com a educação superior, será de aproximadamente 8,3% do PIB.
Esse custo está adequado às possibilidades econômicas nacionais, quando se compara não apenas
com o PIB, mas também com outros dados da economia brasileira como, por exemplo, relativos ao ano de
2010, tais como: a receita total do setor público (União,
Estados e Distrito Federal, Municípios), que atingiu R$
1.350 bilhões; o desembolso do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômicos e Social (BNDES), que foi de
R$ 168,4 bilhões; os investimentos do Setor Produtivo
Estatal (incluindo Petrobras e Eletrobras), que chegaram a R$ 81,5 bilhões; e as exonerações de impostos
à industria, em valor aproximado de R$ 114 bilhões.
Custos para a Educação Básica:

Dezembro de 2013

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

4. O Benefício
Diversas pesquisas comprovam que o investimento em educação resulta em elevado retorno econômico, social, financeiro e fiscal. Em consequência, o
peso dos custos será decrescente ao longo dos anos,
ao se considerar o impacto da melhoria da educação
sobre a taxa de crescimento do PIB, assim como pelo
efeito de redução quase automática nos custos dos
programas sociais. A Revolução na Educação traria um
retorno muitas vezes superior aos investimentos que
ela exige, não apenas do ponto de vista da dignidade,
da eficiência, da justiça, mas também das finanças
públicas nacionais.
5. Financiamento
A implantação deste PNE – Novo Sistema de
Educação Básica custará R$ 9.500 por ano por aluno.
Considerando as tendências demográficas, teremos em
2034 um total de 46,5 milhões de crianças em idade
escolar, o que implica um custo total anual estimado
em aproximadamente R$ 441,3 bilhões.
Levando em consideração o valor total atualmente
aplicado em educação (da ordem de 5,7% do PIB), o
montante de recursos que faltará será da ordem de R$
127,1 bilhões por ano. Este é o valor necessário para
financiar a Educação Básica e a Educação Superior
que o Brasil idealiza. Considerando os R$ 35 bilhões
anuais prometidos (e estimados) como receitas de petróleo (considerando inclusive os campos do Pré-Sal),
ficará faltando um montante de aproximadamente R$
92 bilhões/ano.
Para cobrir estes custos serão utilizadas, isoladamente ou em conjunto, as seguintes fontes:
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i) recursos obtidos com a emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional, de maneira análoga ao que vem sendo feito desde 2008 para
financiamento via BNDES de empresas do setor
produtivo (em um valor médio anual da ordem
de pelo menos R$ 90 bilhões, considerando-se
o período 2009-2012). Desta forma, ficariam faltando apenas R$ 2,1 bilhões por ano. Trata-se
de valor inferior, por exemplo, aos R$ 4 bilhões
de isenção concedida atualmente no imposto de
renda de pessoa física (IRPF) para financiar a
educação privada. Note-se que esse tipo de subsídio será desnecessário com a implantação de
escolas com educação ideal. Portanto, sobraria
R$ 1,9 bilhão;
ii) redução para R$ 900 milhões dos atuais gastos
médios de R$ 3,0 bilhões por ano com publicidade que os três níveis da administração (federal,
estadual e municipal) praticam.
Poderão ser utilizadas ainda as seguintes estratégias de financiamento:
iii) redução pela metade das atuais renúncias e
desonerações fiscais, que hoje alcançam o patamar de R$ 146,0 bilhões por ano, e que beneficiam a produção e a venda de bens industriais,
especialmente automóveis;
iv) criação de Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF), com os devidos
cuidados e condicionalidades, para uso exclusivo e efetivo em educação básica. Somente esta
fonte tem potencial para financiamento da ordem
de R$ 40,0 bilhões, considerando a alíquota de
apenas 0,38% sobre a receita envolvida em transações financeiras;
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v) investimento na educação dos ganhos com
produtividade, em grande parte obtidos graças
à educação dos trabalhadores, por meio de um
compromisso nacional. Em cálculos preliminares
e supondo que o PIB cresça a 3% ao ano e a população, 0,9%, estima-se que o ganho com produtividade será da ordem de 2,1% do PIB. Haverá, neste caso, espaço para pensar em recursos
adicionais da ordem de R$ 110 bilhões anuais a
partir de 2034. Para tanto, governo e sociedade
deverão abrir ampla discussão sobre qual deve ser
a fração que o governo, consumidores e produtores assumirão em relação ao ônus desta medida e
como criar um sistema de incentivos corretos para
um contínuo aumento da produtividade.
Com vontade política da parte das lideranças e da
população será perfeitamente possível, com sacrifícios
de curto prazo em outros setores, fazer a revolução
educacional de que o Brasil precisa.
Justificação
No atual ritmo, a evolução do sistema vigente é
mais lenta do que o aumento nas exigências e a consequência é o aumento na brecha educacional que
hoje caracteriza um verdadeiro apagão intelectual, em
um país que tem a 7ª economia mundial. Daqui para
frente, essa brecha ameaçará o próprio sistema econômico que, por falta de inovação, se verá impedido
de ingressar na Economia do Conhecimento como um
sistema criador e produtor de bens de alta tecnologia.
A falta de educação provocará um atraso econômico
e sua distribuição desigual termina sendo o berço da
desigualdade social com todas as suas consequências.
Assim, continuarão a ser exigidos amplos programas
de transferência de renda a custos financeiros elevados, condenando a população não educada a uma dependência estrutural do poder público e o conjunto da
sociedade a diversas formas de ineficiências, a mais
grave delas a violência social nas ruas.
A continuidade de um Brasil democrático, justo,
eficiente, com presença internacional, vai depender
de um salto na educação brasileira. Para tanto, é preciso fazer o que fizeram no passado os países hoje
desenvolvidos e outros como Coreia do Sul, Irlanda,
Espanha e Cingapura que, há poucos anos, estavam
atrás do Brasil e hoje nos superam, em muito, na renda per capita, na equidade, na produção de bens de
alta tecnologia, na qualidade de vida.
A Gestão
A implantação do novo sistema com qualidade
de maneira igualitária em todo o País, exige colocar
a educação básica como responsabilidade da União.
Em razão disso, este PNE estabelece como meta a
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criação de um ministério dedicado exclusivamente à
educação básica.”
Justificação
Nesta semana em que fazemos o debate final
do Plano Nacional de Educação – PNE 2011/2020, a
OCDE apresenta os resultados do PISA 2012 mostrando a ordem de classificação das escolas no mundo
mostrando a situação vergonhosa de nossa Educação Básica. Por outro lado, a Times Higher Education
(THE) aponta que o Brasil tem apenas quatro entre as
cem melhores universidades dos países emergentes
e pobres em ascensão. Ficando atrás de países como
Turquia, África do Sul e China. E o Brasil não possui
nenhuma universidade classificada dentre as duzentas
melhores do mundo.
A continuar neste ritmo, o Brasil está duplamente
condenado: a ficar para trás no cenário mundial – com
todas as consequências de uma economia atrasada
científica e tecnologicamente – e a ter sua sociedade
dividida entre educados e não educados.
O que surpreende é que, apesar de termos piorado na classificação geral e de termos conseguido
somente um milimétrico avanço do Brasil em relação
a nós próprios, as autoridades do Governo Federal comemoraram o atraso e o Congresso Nacional debate
um PNE tímido e sem ambição.
É como se no século XIX o governo Imperial comemorasse redução na maldade do tratamento aos
escravos e o Parlamento debatesse a Lei dos Sexagenários fugindo-se da necessidade de fazer a Abolição.
É por não me contentar com a timidez da proposta
do PNE em discussão que eu apresento esta Emenda.
Para implementar a revolução que propomos,
apresentamos diversas alternativas de financiamento. Se nenhuma delas for adotada, não haverá como
realizar as metas da educação de que o nosso país
precisa e merece. O Brasil continuará com seu futuro
comprometido por falta de uma população com educação básica de elevada qualidade. As portas para o
mundo da inovação continuarão fechadas, como ficaram ao longo da História, em que, via de regra, usamos nossos ganhos para o consumo imediato, como
fizemos em outros momentos históricos com o açúcar,
a borracha, o café, o ouro e a prata, e mesmo com a
industrialização, fazendo do Brasil um país rico, mas
sempre atrasado. Para ver quais serão as consequências de não executar um ousado plano alternativo para
a educação básica, basta comparar o que aconteceu
com países que investiram substancialmente e solidamente em educação nas últimas décadas e o que
aconteceu com o Brasil: ficamos para trás! Há quarenta
anos a renda per capita da Coréia do Sul era metade
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da brasileira. Hoje a nossa equivale a cerca de metade
da renda per capita deles.
Mais do que realizar pequenos avanços, esta
proposta legislativa visa prover um Plano Nacional de
Educação (PNE) que permita pagar a dívida histórica
do Brasil com sua população e prepará-lo para dar o
salto ao mundo do conhecimento, ao mesmo tempo
resolvendo as principais causas de nossos problemas
centrais: a ineficiência, a péssima qualidade média da
educação básica e a perversidade de como o acesso
a ela se distribui.
Sala das Sessões, – Senador Cristovam
Buarque.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Com a palavra, pela ordem, o
eminente Senador Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu me dirijo à Mesa e queria uma resposta
de V. Exª.
A empresa Zarcone, uma das empresas que prestam serviços terceirizados a esta Casa – as benditas
terceirizadas; não vou usar outro termo –, está sem pagar aos funcionários os salários do mês de novembro.
Eles não têm vale-transporte, não têm vale-alimentação
e não receberam também os salários, Sr. Presidente.
Há um desespero, essa moçada depende disso. Para
eles, R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00 é dinheiro. É o dinheiro do lanche, é o dinheiro do almoço, é o
dinheiro do transporte!
Eles me fizeram um apelo quando cheguei aqui,
hoje pela manhã, no sentido de que, pelo amor de
Deus, a Casa tomasse providências. É um absurdo a
empresa não dar o vale-refeição e o vale-transporte. O
salário, que deveria ter sido pago até o quinto dia, não
foi pago, e amanhã já será dia 10. Então, estão sem
salário, sem vale-transporte e sem vale-alimentação.
É gravíssimo isso!
Como nós, que cobramos tanto, que somos fiscalizadores da lei e que fizemos as leis, vamos admitir
que nossos funcionários estejam sem salário?
É uma postura, para mim, covarde dessa empresa, que deve ter recebido, e muito bem, do Senado e
não paga os funcionários da Casa, que, em média,
ganham R$1 mil, R$700,00, um salário mínimo. Nem
pagam o vale-refeição ou o vale-transporte! Eles estão
arrumando dinheiro para pegar ônibus para vir trabalhar, senão perdem o dia e perdem o fim de semana
remunerado.
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Então, é o apelo que faço a V. Exª: que chame
aos fatos essa tal de Zarcone, para que responda. Tenho a certeza de que o Senado pagou a essa empresa, que não pagou seus funcionários, que estão aqui
desesperados. Recebi uma comitiva hoje pela manhã
e outra agora.
Então, esse é o apelo que faço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Paulo Paim...
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio
Governo/PDT – DF) – Peço a palavra pela ordem, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Antes de responder ao Senador Paim, concedo a palavra ao Senador Cristovam
Buarque.
O SR. CRISTOVAM BUARQUE (Bloco Apoio Governo/PDT – DF. Sem revisão do orador.) – Quero me
somar à preocupação do Senador Paim. É inadmissível
que esta Casa, com os recursos que ela custa ao Erário público, com nossos salários, com nossos custos,
nossos funcionários do quadro, tenhamos servidores,
como o ascensorista que, nesta manhã, para vir para
cá, teve que pedir dinheiro emprestado para comprar
passagem de ônibus. É inadmissível! É inadmissível!
Eu diria mais: é uma imoralidade da parte da empresa,
e com essa imoralidade estamos sendo coniventes.
Por isso o Senador Paim trouxe o assunto, e não
podemos deixar passar um dia, dois que sejam, sem
que isso seja resolvido. Essa empresa tem que pagar,
ou o Senado tem que assumir. O que não se pode fazer é deixar pessoas trabalhando na Casa do povo,
onde temos nossos bons salários, nosso serviço de
saúde, e essas pessoas que trabalham aqui, sem as
quais não podemos agir corretamente, até porque não
haveria limpeza, ficam sem dinheiro para o transporte,
sem vale-alimentação e com salário atrasado.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Presidente, o Senador Aloysio me socorre aqui,
ele que já foi Ministro da Justiça, no sentido de que
isso é apropriação indébita. É caso de polícia, porque
eles arrecadaram o dinheiro, receberam-no da Casa
e ficaram com o dinheiro dos funcionários.
Esse é o apelo que faço a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – A denúncia de V. Exª, Senador
Paulo Paim, que tem o apoio do Senador Cristovam
Buarque, é da maior gravidade. A Mesa, por exemplo,
determina que a Diretoria-Geral da Casa tome providências enérgicas para coibir o abuso imediatamente.
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Com a palavra o próximo orador inscrito, o eminente Senador Casildo Maldaner, do PMDB de Santa
Catarina.
Tem V. Exª a palavra pelo tempo que desejar.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, caros Colegas, vou
fazer alguns comentários sobre um tema não só do
meu Estado, mas do Brasil.
Eu já vinha, há dias, meditando. Recolhemos
dados em nosso gabinete. Sempre tenho falado aqui
do peso do agronegócio, da evolução econômica, do
setor industrial de Santa Catarina, em que a diversidade se destaca, mas não poderia deixar de trazer
alguns dados também sobre outra indústria que, de
certo modo, não usa chaminé, como se diz na gíria,
que é a do turismo.
O turismo é algo por meio do qual as pessoas
veem o Brasil: frequentam os locais, procuram conhecer, admirar, enchem os olhos. Deixam recursos com
hospedagem, com alimentação, adquirem alguns bens,
enfim, desfrutam, mas não levam o produto, porque
se trata da beleza, de admirar. Elas enchem os olhos,
pagam, mas não levam. Fica aqui.
Então, é uma espécie de indústria que não polui,
que não tem chaminés. É alguma coisa que vale a pena
conservar, vale a pena cuidar, vale a pena oferecer infraestrutura cada vez melhor para quem não usufruiu
ainda, não conheceu diversas coisas diferentes, não
fez um turismo interno.
Quem não conhece as belezas do Nordeste, do
Centro-Oeste? Quem não conhece as características
de um litoral? Quem não conhece, no Sul, os cânions,
por exemplo, coisas diversas? E assim não só em relação ao turismo interno como também em outros países.
Acho que é alguma coisa que cada vez mais cresce. Hoje há longevidade. A média de vida, cada vez
mais, melhora. As pessoas investem em si e chegam
ao ponto, quando se aposentam ou mesmo antes, de
conhecer, ou com filhos, ou na meia idade, ou depois,
algumas belezas; curtir, como se diz, tirar uma semana
ou quinze dias de férias. Acho que isso faz parte de
alguma coisa que precisamos fomentar e colocar como
uma das prioridades em todos os setores.
Então, trago algumas considerações em relação
a isso.
Há poucos dias, o Ministro do Trabalho, Manoel
Dias, disse que o Ministério está tentando criar um programa para que até os trabalhadores de restaurantes,
os trabalhadores de pousadas, os trabalhadores que
servem na alta temporada, que precisam se dedicar
ao trabalho em alguns meses de grande movimento,
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possam, na baixa temporada, esses mesmos trabalhadores – vamos supor, lá do Sul, do nosso litoral – sair
e conhecer outras regiões do Brasil.
O Ministério está criando um fomento, Sr. Presidente, para que os trabalhadores possam se deslocar
com suas famílias; para que tenham um bônus para ir,
dependendo da distância, de avião. Seria um bônus
para que conheçam hotéis. Há aqueles que, sendo do
litoral do Sul, não conhecem as praias do Nordeste ou
da Amazônia. Manteríamos, com isso, em épocas de
baixo movimento, a circulação com aqueles que não tiveram o direito de conhecer, de usufruir ou de participar.
Assim, eu diria que vai ser bom para o turismo
interno, para o litoral. Quem não conhece o interior poderá conhecê-lo em momentos de baixo movimento.
Com isso, cria-se uma atividade, geram-se recursos, cria-se o movimento. Os do Nordeste vão para o
Sul e vice-versa. Acabam ocupando também os hotéis,
e isso vale a pena.
Na última quinta-feira, chegou ao Brasil o turista de número 6 milhões. Foi na última quinta-feira, na
semana passada: o turista de número 6 milhões. O
número é um recorde histórico e rompe a marca dos 5
milhões de visitantes, em que o País estava desde 2005.
O fato foi comemorado pela Embratur, órgão
responsável pela promoção do Brasil no exterior, com
direito a telas espalhadas pela área de desembarque
do aeroporto e mimos como brigadeiros e o mapa da
cidade. A Embratur coordenou esse movimento, criou
um fato, marcou. Foi algo diferente.
Não há dúvida de que devemos celebrar o incremento do número de desembarques internacionais,
em boa parte fomentado pela Jornada Mundial da Juventude e pela presença do Papa, que movimentou o
País em julho.
A festividade, contudo, não deve esconder que
ainda estamos a uma distância abissal da imensa potencialidade do Brasil no setor e dos grandes dividendos gerados mundo afora.
Temos um País de dimensões continentais: são
mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quinto
maior Território do mundo. Maior, inclusive, que a soma
de todos os países que compõem a União Europeia.
Somente de litoral, são quase 7.500 quilômetros,
banhados pelo Oceano Atlântico – mais de 9.000 quilômetros, se considerarmos as saliências e as reentrâncias, por onde se espalham praias, falésias, dunas, mangues, recifes, baías, restingas, entre outras
formações.
Somam-se a esse belo litoral as belezas da Amazônia, do Norte e do Nordeste, do Centro-Oeste de V.
Exª, meu caro Presidente, o bioma único do Pantanal
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– que V. Exª conhece tão bem –, as riquezas históricas
de Minas, a multifacetada metrópole que é São Paulo,
de Aloysio Nunes, a nossa eterna cidade maravilhosa
do Rio, o mosaico cultural do Vale Europeu de nossa
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul – por que não
dizer, do Senador Paulo Paim, que aí se encontra –,
além da nossa gastronomia única, da nossa música
e nossas festas, e veremos uma pequena amostra do
fantástico potencial turístico do Brasil. É uma coisa
interessante! Desde já me desculpo, porque, por falta
de tempo – V. Exª até disse que eu poderia ocupar a
tribuna por mais tempo, mas existe um limite; foi bondade de V. Exª –, tenho consciência de que deixei de
lado muitos destinos, regiões e Estados repletos de
belezas e encantos.
Os números no setor, no entanto, não têm correspondido à altura, quando comparados a outras nações. A Organização Mundial do Turismo, organismo
ligado à ONU, registrou, em 2012 – no ano passado,
portanto –, a movimentação de 1,3 bilhão de turistas.
Desse total, o Brasil recebeu pouco mais de 0,5% – ou
seja, 5,7 milhões de visitantes.
Quando falamos na receita gerada pela atividade,
a proporção é a mesma. Ficamos com US$6,6 bilhões,
de um total de US$1,37 trilhão gastos no período.
Alguns fatores contribuem decisivamente para
a composição desse quadro. Obviamente, o cenário
econômico internacional tem influência direta, determinando as possibilidades e o alcance das intenções dos
visitantes estrangeiros. Mas não podemos negar que a
infraestrutura desempenha um papel fundamental na
capacitação do turismo nacional. Nossos aeroportos
ainda são acanhados. Como alternativa aos aviões,
nos deslocamentos internos, sobram ao turista os ônibus, opção desconfortável, quando o objetivo é vencer
distâncias maiores.
Dispomos de poucas opções para o turismo marítimo, especialmente com relação aos cruzeiros, que
movimentam importantes fatias do mercado internacional. Contam-se nos dedos as cidades que dispõem de
estrutura apta a receber, com conforto, transatlânticos
com turistas. No Brasil, podemos contar nos dedos.
A segurança em nossas cidades também é fator
determinante. Nada mais frustrante que correr riscos,
ao patrimônio e à vida, durante o precioso período de
lazer. Tem que se cuidar até disso! Não se pode sair
e dizer: “Vou curtir”.
É claro que, em Campo Grande, em Dourados,
no Estado de V. Exª, ou em alguns lugares do Pantanal, para descansar, isso é possível, mas, no Brasil,
no geral, como um todo, não. Não dá, Senador Figueiró. Não dá!
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Gosto de lembrar uma história que ouvi há pouco tempo. Um visitante brasileiro, acompanhado da
esposa, chegou, no início da noite, ao seu hotel, em
uma cidade alemã. Querendo jantar em determinado
restaurante, próximo dali, perguntou ao recepcionista
se poderia ir caminhando. A reação do funcionário foi
de surpresa com a pergunta, uma vez que a questão
da segurança nem sequer estava entre o rol de preocupações concernentes à sua atividade. Nem estava!
O recepcionista ficou surpreso com aquela pergunta,
“se poderia ir caminhando”. Pela surpresa do recepcionista do hotel, para ir ali, logo ali, à noite, para jantar,
por que isso? Aí, naturalmente, o turista brasileiro contou o que pode ocorrer aqui. Ele ficou muito surpreso:
“Aqui, não. Vá, vá curtir. Não se preocupe”.
A Copa do Mundo, no próximo ano, e as Olimpíadas, em 2016, indubitavelmente trarão considerável
incremento às nossas estatísticas internas. Sem dúvida. O grande desafio, contudo, é transformar essas
oportunidades em melhorias perenes, que possam
contribuir para a consolidação do País na rota do turismo internacional.
Nós temos que ter cuidado com isso. Temos que
levar a sério! Temos que nos preparar. Temos que nos
preocupar com isso para não criarmos uma imagem
cada vez mais frustrante. Agora, temos que estar 24
horas mergulhados nisso, procurando não fazer nada
desprevenidos. Não pode ocorrer o que houve lá em
Joinville, ontem, por exemplo.
Não podia ocorrer o que houve lá em Joinville
ontem, por exemplo; não pode ocorrer um negócio desses. Jamais pode se alugar ou se locar: “Deixa que a
segurança é por nossa conta; nós vamos contratar os
seguranças”. Isso para realizar uma partida dificílima,
que poderia decidir o primeiro quadro nacional entre
um time do Rio e um de Curitiba, uma decisão. “Deixa
que os seguranças nós contratamos.”!
Isso não dá, de jeito nenhum, deve ser preparado previamente: “Nós precisamos de tantos homens”.
Não pode. Disseram que já estava locado o estádio, em
outras vezes, já haviam locado o estádio de Joinville,
que já era por conta, já havia um contrato realizado há
mais tempo, e que a segurança era por conta deles.
Mas num caso como esse não dá, não é possível. Nós
temos que pensar um pouco adiante, nos reflexos disso.
Nós todos temos que pensar assim, no Brasil inteiro.
Temos que ter um cuidado danado. Se não, já viu: vai
chegar o ano que vem, vão chegar as Olimpíadas, e
se nós não nos prepararmos, Senador Aloysio Nunes,
vai ser uma decepção.
Eu diria que, com as medidas corretas, o setor
pode dar uma contribuição valiosa ao desenvolvimento
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econômico e social. Trata-se de indústria limpa, como
eu disse no início, de alto valor agregado, envolvendo
a extensa cadeia produtiva, intensiva de mão de obra.
Como resultado, geração de emprego e de renda, além
da arrecadação de impostos e do desenvolvimento
sustentável.
E nós temos que dar um exemplo ao Brasil; aliás,
ao mundo, não só ao País. Portanto, eu não poderia
deixar de trazer, nesta tarde, Sr. Presidente, algumas
considerações sobre esse marco que nós tivemos este
ano, quando se comemorou a chegada ao Rio do turista
de número 6 milhões. A Embratur fez uma festa, e tal,
e tal, porque completou 6 milhões, e não sei o quê, e
tal. Isto é bonito: tapete vermelho, rosas, quitutes, abre
o espumante, o champanhe, e tal.
Vender isso ao mundo é bonito, mas temos que
ter cuidado e oferecer segurança, para não ocorrer o que houve com esse brasileiro que esteve na
Alemanha. Pertinho do hotel e do estádio, havia um
restaurante que tinham recomendado a ele, porque
não é distante, e ele perguntou se podia ir a pé. E o
recepcionista da pousada, do hotel, ficou com surpreso: “Mas que pergunta! Por que isso? É logo ali”.
Mas diante da pergunta: “Dá para ir caminhando?”,
ele ficou surpreso.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – V. Exª me permite?
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria /
PMDB – SC) – Com muita honra, Senador Aloysio
Nunes.
O Sr. Aloysio Nunes Ferreira (Bloco Minoria/
PSDB – SP) – V. Exª aborda o tema do turismo sob diferentes ângulos, que são usualmente empregados para
analisar o impacto positivo desse ramo de atividade, e
aborda com a vivacidade, a competência de sempre. V.
Exª lembrou, agora há pouco, a chegada do turista de
número 6 milhões no Rio de Janeiro. Será que ele foi
tomar banho de mar no Rio de Janeiro? Qual a condição das águas daquelas praias belíssimas? São quase
todas poluídas por falta de um sistema adequado de
saneamento básico. O meu Estado, o Estado de São
Paulo, tem um litoral muito bonito, e há um investimento
forte do Governo de São Paulo, através da empresa
de saneamento estadual, a Sabesp, para criar lá uma
rede de esgoto capaz de atender a população que ali
mora e também a população flutuante, além de fornecer
água em condições adequadas, inclusive durante as
temporadas de férias, para atender a população que
para ali acorre. Mas é um investimento constante, são
anos e anos de investimento, de avaliação, de crítica,
de busca de financiamentos. Estamos caminhando.
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Mas, veja V. Exª, este fim de semana, estive em um
lugar belíssimo em Alagoas, norte de Maceió, um dos
lugares mais bonitos do mundo, e creio que dificilmente
se encontrará um lugar tão bonito quanto aquele, uma
praia. A praia é linda, mas por quanto tempo continuará
preservada, como é hoje, da poluição? Não sei, porque, nas cidades que pontuam o litoral, não há redes
de esgoto. A população se serve de fossas ou, então,
o esgoto vai para os córregos, que acabam parando
no mar. Eu penso que esse é o retrato do Brasil. Não
é só o Rio de Janeiro ou o meu Estado, o Estado de
São Paulo, que ainda têm problemas de poluição nas
praias. As praias do litoral norte ainda hoje, muitas
delas, creio que a maioria delas, as mais procuradas,
estão muito poluídas, não obstante o esforço que o
Governo vem desenvolvendo, um esforço eficaz. Vamos trazer turistas? Vamos. Vamos acolhê-los? Vamos.
É uma indústria limpa, gera empregos, multiplica os
empregos, como pude ver agora mesmo, na viagem
que fiz neste fim de semana e que relato a V. Exª. Há
uma profusão de pequenas atividades, de pequenas
oficinas, construção civil, lojas, vendedoras de produtos de beleza, restaurantes, pousadas, uma quantidade enorme aproveitando aquele recurso natural que
nós temos. Mas até quando, se não tratarmos, se não
investirmos na qualidade de vida das pessoas que
moram lá, que moram lá, para que o turista, quando
chegue, encontre uma cidade arrumada, um povo educado, um povo com saúde, a praia limpa, a natureza
preservada? Infelizmente, meu caro Senador Casildo
Maldaner, nós estamos muito longe disso. O senhor
vem do Estado de Santa Catarina e aqui o representa
muito bem. Santa Catarina é um Estado privilegiado
desse ponto de vista. Mas eu penso que, infelizmente, o Brasil como um todo ainda está muito distante
desses padrões mínimos de, digamos, decência e de
qualidade de vida que possam fazer com que devido
a essa beleza natural, a esse povo maravilhoso que
nós temos, hospitaleiro e alegre, turistas realmente
acorram em grande número ao nosso País.
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Recolho, Senador Aloysio Nunes, do
grande Estado de São Paulo, as observações de V.
Exª, que fala como autoridade não só desse setor, mas
também de todos os outros que conhecemos.
E quero receber essas observações, encerrando,
Senador, e dizendo que, na verdade, é isso mesmo.
O meu Estado também tem problemas. E eu sei que,
inclusive, o Senador Aloysio é um dos frequentadores das belezas da costa catarinense; o Mato Grosso
do Sul também, como outros Estados. Mas nós pre-
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cisamos cuidar ainda mais do nosso litoral. O nosso,
o catarinense, tem quinhentos e poucos quilômetros
de extensão de praias. Nós temos muito que avançar.
Precisamos melhorar mesmo. Há espaço para isso, e
não só ali, pois há espaço para a parte interna também.
Eu sempre brinco. Lembro-me que, certa vez, o
Governador Luiz Henrique, em uma missão, foi à festa
do chope, na Alemanha, em Munique. A trade turística
reuniu os setores e o então Governador Luiz Henrique
fez um esforço para propagar Santa Catarina, que é
um Estado que, se quisessem conhecer, tem as características da Alemanha: a tradição, o eisbein, o wurst,
aquele chope, que nós temos em Blumenau aquele
negócio todo, etc. Quando terminou, eles começaram
a questionar: “Nós aqui da Alemanha gostamos de
Santa Catarina para fazer joint ventures, investir em
tecnologias, fazer parcerias. Agora, para turismo, nós
gostamos de conhecer Salvador, a Bahia, a Amazônia,
o Pantanal, o Corcovado.”. Eles gostam de conhecer
coisas diferentes. Aí nós nos conscientizamos de que
Santa Catarina, na verdade, é uma minieuropa. Nós
temos as quatro estações do ano muito claras em
Santa Catarina; se quiser conhecer praias, tem; se
quiser conhecer neve, sentir frio, nós temos. Quer dizer, as quatro estações, a variedade, uma minieuropa
nós temos em Santa Catarina. Dá para fazer turismo
nacional. Quem quiser conhecer, é possível.
Mas o Brasil tem características totalmente extraordinárias. Se nós cuidarmos, como disse o Senador
Aloysio, desses 8,5 mil quilômetros de extensão que
temos de costa, e se contarmos as falésias e os nossos
rios, vai para mais de 9 mil quilômetros, curtir isso... E
isso porque não estou falando do Pantanal de V. Exª
ainda, das belezas que existem neste nosso Centro-Oeste e em todos os lugares do Brasil. Nós temos um
gigante ainda adormecido.
E, para concluir, é uma indústria sem chaminé.
Vem, gasta, enche os olhos, não leva a beleza e deixa
o dinheiro para fomentar a profusão, segundo a expressão do Senador Aloysio Nunes, de pequenos negócios
aqui e acolá, gera emprego, desenvolve, e sai alegre.
Propaga lá fora, vêm outras levas, e continua isso.
A natureza linda, coisas diferentes, matas ainda
intocadas, no mundo não se encontra mais. Nós encontramos no Brasil selvas que desde a eternidade
são a mesma coisa, como eram nos tempos antes da
Bíblia, já estavam assim. Pessoas virão para ver como
é, pagam bem para ver, querem sonhar e ver, pois só
conhece o artificial, o que foi plantado. No primeiro
mundo, na Europa, só conhecem o que foi plantado,
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uma imitação. Mas o original, para ver ali, nós temos.
E isso vale a pena.
Quero lhe agradecer pela tolerância, Senador
Figueiró, do Mato Grosso do Sul, que sempre está aí
conosco, não só com Santa Catarina, mas com o Brasil, pela oportunidade de trazer essas preocupações
na tarde de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco
Minoria/PSDB – MS) – Senador Casildo Maldaner,
hosana a Santa Catarina, hosana a São Paulo, que
se preocupam com a indústria sem chaminé, que realmente traz e pode trazer muito mais recursos a este
País que tanto dele precisam.
Espero que o Governo Federal leia o seu pronunciamento, dê a ele a atenção que merece e modifique a
sua política no sentido de que o Brasil dê boas-vindas
a todos que querem conhecer nossas riquezas naturais
O SR. CASILDO MALDANER (Bloco Maioria/
PMDB – SC) – Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) –Concedo a palavra ao eminente
Senador Aloysio Nunes Ferreira, Líder do PSDB, o
meu Partido.
Tem V. Exª o tempo que o desejar para o seu
pronunciamento.
O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (Bloco Minoria/PSDB – SP. Com revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, o tema que me traz à tribuna
nesta tarde, meu caro Senador Ruben Figueiró, é pouco
versado no debate político, é uma questão gravíssima,
mas que, no entanto, não merece, por parte da mídia,
do mundo político, dos governos, das associações, da
sociedade civil, a atenção que merece.
Refiro-me ao problema carcerário no Brasil, objeto
de uma entrevista deste fim de semana, concedida pelo
Ministro Gilmar Mendes à jornalista Mônica Bergamo.
O Ministro Gilmar Mendes, que, na condição de Presidente do Supremo Tribunal Federal, também dirigiu
o Conselho Nacional de Justiça. E, nessa condição,
mobilizou o que se chamou na época, há quatro anos,
um mutirão carcerário, onde grupo de juízes, de membros do Ministério Público, defensores, percorrendo os
presídios do Brasil para levantar as mazelas que ali
se encontram e trazer propostas para solucioná-las.
A entrevista é aterradora, ele relembra fatos que
testemunhou nessa espécie de auditoria do inferno
realizada por ele.
Refere-se, inclusive, a um caso de um preso que
tinha o ventre rasgado, aberto e que agonizava no corredor de um presídio superlotado.
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Este tema, Sr. Presidente, merece tratamentos
esporádicos, atenções fugazes quando há uma grande rebelião, quando explode esse caldeirão em algum
canto do País e agora, surpreendentemente – as pessoas não esperavam que isso fosse acontecer –, com
a prisão dos mensaleiros recolhidos ao Presídio da
Papuda. A prisão dos réus do mensalão causou momento de grande exposição ao nosso sistema carcerário, exposição de um lado porque vários políticos do
PT, vários cronistas políticos se levantaram contra o
fato de que o ex-Deputado Genoino pudesse, com a
saúde abalada, ser recolhido a um presídio.
Chamou a atenção também o fato de esse presídio da Papuda, em Brasília, ter-se transformado num
centro de peregrinação, uma espécie de Lourdes dos
cultores do mensalão, uma peregrinação fora de hora,
que rompia a disciplina própria do presídio, que revelava o privilégio daqueles condenados em relação aos
demais presos.
A imprensa mostrou, em reportagens pungentes,
o drama das famílias que aqui, em Brasília, vão visitar
os seus presos e que, além de uma espera angustiante
de horas e horas, são obrigadas a passar por constrangimentos na hora da revista.
Muito bem, Sr. Presidente. Esses acontecimentos,
fatos e reportagens trouxeram à memória uma declaração ainda recente, de novembro de 2012, do atual
Ministro da Justiça, Prof. José Eduardo Cardozo, que é
exatamente a autoridade máxima do sistema penitenciário nacional e que disse o seguinte: “Se fosse para
cumprir muitos anos na prisão, em alguns dos nossos
presídios, eu preferiria morrer”.
E aí ele compara os presídios brasileiros às masmorras medievais. Talvez essa comparação se dê em
detrimento dos presídios brasileiros e em proveito
das masmorras medievais. Aí, S. Exª, insistiu: “Entre
passar anos num presídio brasileiro e perder a vida,
eu talvez preferisse perder a vida.” Foi o que disse o
Ministro da Justiça.
Sr. Presidente, quero que o Ministro da Justiça
tenha vida longa, mas quero também que o Governo
aja, que o Governo trabalhe, que o Governo lidere,
para que o Brasil, nas suas instâncias políticas, nos
movimentos de defesa dos direitos humanos, na mídia,
encare esse problema. Que não dê a ele uma atenção
esporádica, mas que encare esse problema e que atue
no sentido de resolvê-lo.
O Ministério da Justiça tem, sim, uma responsabilidade enorme nessa questão. Não digo que seja
responsabilidade exclusiva do Ministério da Justiça
porque os Estados têm suas secretarias ou departa-
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mentos – ou que nome venham a ter – que tratam do
sistema carcerário. Existem, nos Estados, geralmente
ligados à Secretaria da Justiça, sistemas de acompanhamento de egressos, existem defensorias também
nos Estados, além da Defensoria Federal. Mas o fato,
Sr. Presidente, é que o problema vem-se agravando
ano a ano, e não sentimos a reação que deveria haver, e ser necessariamente, coordenada pelo Governo
Federal. Coordenada porque ele tem recursos; coordenada porque o Ministro da Justiça e o Presidente
da República têm a capacidade de mobilizar a opinião,
de mobilizar a mídia, de mobilizar o Congresso. O
peso específico da Presidência da República, no sistema político brasileiro, é enorme. O que se vê, nessa
área, Sr. Presidente, são promessas não cumpridas,
são números anunciados que não se transformam em
realidade prática.
Vou me permitir, Sr. Presidente, trazer ao conhecimento da Casa alguns dados que mostram que
o Governo do PT, nestes 12 anos, pouco ou nada fez
para mitigar esse quadro. Eu me refiro ao fato de que
o Governo Federal dispõe de recursos, dispõe, sim,
do Fundo Nacional da Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional, ambos criados no governo
Fernando Henrique Cardoso.
No caso do Fundo Penitenciário Nacional, Sr.
Presidente, são recursos que se destinam especificamente para isto: construir presídios – presídios federais
porque nós precisamos de presídios federais; temos
apenas quatro no Brasil –; apoiar os Estados na construção de presídios estaduais – muitos Estados não
têm recursos suficientes para fazê-lo na quantidade
necessária –; treinar profissionais do sistema penitenciário. O Governo Federal tem, portanto, o Fundo
Penitenciário Nacional, para este mister.
Diante da gravidade do caso e diante do aumento
a cada ano da população carcerária – nós tínhamos,
no início do governo do PT, cerca de 340 mil presos
no Brasil; hoje, nós temos mais de 500 mil presos; 514
mil, para ser mais preciso, segundo a última estatística conhecida –, um aumento de cerca de 70%, era
de se esperar que houvesse aumento correspondente
de empenho do Governo Federal medido por recursos,
pelo dispêndio efetivo do Fundo Penitenciário que ele
tem a seu dispor. Pois bem, nesse período em que
aumentou em 70% a população carcerária no Brasil,
houve uma redução de quase 40% nos investimentos
realizados com recursos desse Fundo.
O dado é o seguinte: enquanto no segundo mandato do Presidente Fernando Henrique, a preços de
dezembro de 2010, foram utilizados, em média, cerca
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R$247 milhões por ano, no final do governo Lula, o
montante caiu para R$150 milhões.
No Governo Dilma, então, o descaso é patente. Veja, Sr. Presidente: em 2011, somente 13% dos
recursos disponíveis para investimento do Fundo Penitenciário foram efetivamente pagos. Em 2012, o número é acabrunhante. Em 2012, praticamente nada
foi executado. Dos R$630 milhões disponíveis para
investimentos em penitenciárias, sabem V. Exª quanto
foi investido? Apenas R$2 milhões; dos R$630 milhões,
só se investiu R$2 milhões, ou seja, 0,3%.
Bom, pode-se dizer: “olha, tal presídio, assim não
pôde ser construído porque não foi concedida licença
ambiental na época, o Estado devolveu recursos”. Isso
pode ter ocorrido e, seguramente, ocorre, porque, quando se trata de construir um presídio fechado, semiaberto
em qualquer cidade, imediatamente, os políticos e a
população locais se mobilizam num alarido contrário;
é vereador em véspera de eleição, é Deputado: “Não
pode construir presídio aqui”. Acontece que, se as
pessoas cometem crimes, em algum momento, têm
que ser encarceradas quando lhes forem cominada
a pena de prisão; não há saída. O crime tem que ser
objeto de prevenção, mas, quando é o caso, ele deve
dar causa à punição, ao castigo. Não há outra forma,
é assim que funcional nosso sistema penal. Pode-se
falar em penas alternativas? É importante o instituto
das penas alternativas, que consiste em aplicar-se a
um condenado pena de prestação de serviço à comunidade, de interdição de frequentar determinados
lugares, desde que sejam crimes que revelem um poder ofensivo menor ou tolerável do criminoso. Mas os
juízes relutam em aplicar penas alternativas porque
não há uma estrutura de acompanhamento efetivo do
seu cumprimento.
Agora, Sr. Presidente, há obstáculos que, muitas vezes, não são de responsabilidade do Governo
Federal? Há, mas cabe ao Governo Federal liderar,
saber por que foi devolvido aquele recurso, tomar a
frente da defesa da necessidade da construção de
presídios no Brasil, para que possamos eliminar essa
condição deprimente, degradante que é experimentada
por aqueles que cumprem pena privativa de liberdade no Brasil. Não existe possibilidade de recuperação
de um preso nesse sistema, um preso que, em média, dispõe de 70cm² para viver durante o período de
prisão. Não existe essa possibilidade. Quando chega,
é imediatamente escravizado, a sua família é vítima
de chantagem por parte das facções criminosas que
existem dentro dos presídios, muitas vezes, suas mulheres ou seus filhos são obrigados a se associarem
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compulsoriamente ao tráfico. E, quando saem, saem
piores do que quando entraram. São presídios que
brutalizam, que desumanizam.
Portanto, para que se possa enfrentar essa situação, dar condição ao preso de se ressocializar, de
estudar, de trabalhar, inclusive durante o período de
prisão, como forma de remissão de pena, cumprir pena
perto da sua família, perto do juiz da execução penal
da comarca que determinou a sua prisão, é preciso
construir presídios no Brasil. Não há outra saída!
Se a criminalidade é alta no Brasil – nós, infelizmente, temos uma das taxas de homicídio por habitante mais altas do mundo –, é preciso combater o
crime, e a pena de prisão é uma das consequências
do cometimento de crimes graves.
Diz-se: “olha, não adianta prender, porque o Brasil
já tem uma população carcerária imensa”. É verdade,
é muito grande. Mas, nos Estados Unidos, ela é muito
grande também. No Brasil, nós temos, para uma população de 200 milhões de habitantes, uma população
carcerária de 500 mil, 0,25%. Nos Estados Unidos,
para uma população de 312 milhões, nós temos uma
população carcerária de 2,2 milhões. Ou seja, 0,75%,
três vezes mais do que no Brasil, proporcionalmente
à população.
Isso quer dizer, Sr. Presidente, que a tendência,
se a polícia prender depois de elucidados os crimes –
como se deseja que sejam –, se o Judiciário julgar em
tempo, é inevitável que a população carcerária venha
a aumentar, ainda que se multiplique o esforço para a
aplicação de penas alternativas – que eu desejo que
seja feito –; ainda que nós tenhamos defensores públicos atuando nos presídios – como precisam estar, para
que um criminoso, um apenado que já tem condições
de requerer a liberdade provisória possa usufruir dessa
etapa da sua progressão; é preciso que haja defensores
nessas condições. No entanto, inevitavelmente, o número de detentos haverá de aumentar. Mesmo porque
nós temos muitos presos cumprindo pena em delegacias de polícia. E delegacia de polícia não é presídio!
Delegacia é órgão de investigação, é órgão de Polícia
Judiciária! O delegado, o investigador, o escrivão não
é guarda de preso; a sua função é outra, e, no entanto,
temos dezenas de milhares de presos ainda cumprindo pena em delegacias de polícia, desviando a Polícia
Civil da sua atividade fundamental, precípua, que é a
apuração de crimes, que é o braço judiciário, é o braço
policial da Justiça, gerando uma situação de insegurança para a população das pequenas cidades onde
essas delegacias se encontram, nas cidades médias.
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O drama das mulheres presas é preocupante,
pois não há presídios femininos no Brasil, na demanda
desta população carcerária. A Constituição assegura
às mulheres o direito de amamentar os seus filhos na
cadeia. Quais são os presídios femininos? Onde estão? Em que condições existem?
Sr. Presidente, infelizmente, este é um tema que
não costuma frequentar o noticiário brasileiro, não é
tema de campanha política, e, pelo contrário, pega mal
falar disso. Dizer que é preciso construir presídios não
é popular. No entanto, temos masmorras, como disse
o Ministro da Justiça, que reclamam providências dos
governos, especialmente do Governo Federal, e que
constituem uma vergonha para o nosso País, uma autêntica vergonha.
Creio, Sr. Presidente, que esse tema da segurança pública no sentido amplo, passa pela estruturação
do sistema carcerário onde os condenados à pena
privativa de liberdade possam, efetivamente, cumpri-la
em condições dignas e com a possibilidade de, por aí,
virem a se recuperar e a se reintegrar na sociedade. E
há necessidade de termos um sistema de acolhimento
dos detentos depois de cumprida a sua pena. É preciso combater o preconceito que cerca essas pessoas
que já cumpriram o que a Justiça lhes determinou e
que, ao saírem da cadeia, não têm condição de viver e,
por isso mesmo, muitos retornam ao mundo do crime.
Há necessidade de termos Defensoria Pública,
convênios com a Ordem dos Advogados do Brasil,
trabalho voluntário nas cadeias.
A presença, sim, das igrejas dentro dos presídios,
levando a esperança de redenção a essas pessoas.
Tudo isso, em minha opinião, Sr. Presidente, tem
que ser, sim, um tema político, tem que comover os
políticos brasileiros, precisa estar, Sr. Presidente, num
lugar nobre da próxima campanha presidencial. Nós
não podemos continuar ignorando esse drama. E ficarmos silentes a declarações de autoridades, como
o Ministro da Justiça de nosso pais, que conforme
já enfatizei, declarou: “Se fosse para cumprir muitos
anos na prisão, em alguns dos nossos presídios, eu
preferiria morrer”.
Se a prisão dos chamados mensaleiros serviu
para abrir os olhos das pessoas, confirma-se o adágio
de que “há males que vêm para o bem”.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Sr. Senador Aloysio Nunes, o brado de V. Exª não é de um parlamentar da oposição; é
de um parlamentar que sente uma realidade existente
no País e que precisa, sinceramente, ter uma solução.
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O problema carcerário neste País é de uma realidade imensa, em todos os Estados.
V. Exª se referia aos dados percentuais, e eu me
lembrava aqui do meu Estado de Mato Grosso do Sul,
onde simplesmente é uma vergonha, é uma degradação. E cito realmente que essa responsabilidade cabe
menos aos Estados e muito mais à União.
Recursos, como V. Exª disse, existem, mais de
R$600 bilhões, ou R$600 milhões, não me lembro; apenas 0,6% foram aplicados até agora. Por quê? Porque
houve uma omissão do Poder Público.
Temos que juntar, como V. Exª bem dignificou
tudo isso, e levar para o debate nas eleições que se
aproximam, para que o próximo Governo estabeleça
uma política penitenciária que realmente tenha condições de resolver os graves problemas que hoje nós
lamentamos.
V. Exª, no seu discurso, foi professoral, deu as
linhas mestras. Que os candidatos enxerguem essa
realidade e possam cumpri-la amanhã, como um compromisso não tanto deles, mas da Nação brasileira.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Antes de conceder a palavra ao eminente Senador Paulo Paim, eu desejo esclarecer a V. Exª que,
atendendo aos seus reclamos, à denúncia que fez com
relação à firma Zarcone, que é uma empresa terceirizada do Senado, eu me dirigi à Diretoria-Geral da
Casa, e o Sr. Diretor-Geral foi muito prestativo, imediatamente tomou as providências necessárias, a fim de
que possa se resolver o assunto a curtíssimo prazo.
Ele me disse todas as providências, o que aconteceu,
e que, em razão disso, as diligências que estão sendo
tomadas por ele darão consequência imediata.
É a satisfação que a Mesa dá a V. Exª, elogiando, uma vez mais, a atenção e a presteza com que V.
Exª transmitiu à Casa os reclamos dos funcionários,
que tão honestamente, tão lealmente prestam serviços
aqui em nome dessa firma Zarcone.
Tem a palavra V. Exª.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Presidente Ruben Figueiró, primeiro, claro,
os meus cumprimentos ao Diretor da Casa. Eu fico
com a palavra “imediata”, porque esta é a questão.
Eu até pensei que era muito mais. Uma empresa
dessas que se nega a pagar 25 funcionários... Como
é que eles virão trabalhar amanhã? Como é que eles
vão comer amanhã?
Alguém me disse: “Não, nem que não fosse, é
o dinheiro deles, é justo.” Mas eu quero ir mais além.
Esta sensibilidade é que nós temos que ter. São 24
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famílias – não é muita gente; então, dá para pagar de
imediato – que estão com problema de alimentação e
de dinheiro para vir trabalhar, que é o vale-transporte.
Então, eu gostei da resposta do nosso Diretor –
meus cumprimentos –, de que a solução será imediata.
E tenho certeza de que os funcionários podem aguardar que amanhã eles receberão o vale-transporte, o
vale-alimentação e o seu salário.
Agradeço a presteza do encaminhamento feito
por V. Exª, porque, permita-me que diga, esse povo não
pode esperar. Calcule o que é para eles – que para
nós não faz falta – o vale-transporte e o vale-refeição
virem daqui a dois ou três dias. Uma funcionária me
dizia que pediu dinheiro para a vizinha dela para vir
trabalhar. Quanto ao almoço, ela iria comer uma fruta,
esperando que chegasse o vale.
Então, meus cumprimentos ao Diretor da Casa.
Eu o conheço e sei de sua seriedade e responsabilidade. Eu gostei do termo “imediato”, que significa que
eu tenho certeza de que amanhã eles receberão o que
têm de direito. Obrigado, Presidente.
Sr. Presidente, eu quero compartilhar com o Plenário do Senado a decisão tomada pelo Governo brasileiro em relação ao boicote que estavam fazendo
na fronteira Rio Grande do Sul – Argentina. Então,
divido aqui com o Senado, com os calçadistas, com
os trabalhadores gaúchos a notícia de que o governo
argentino, enfim, liberou os produtos brasileiros que
estavam retidos nas fronteiras, quase um milhão de
pares de calçados, e quantidade enorme também de
móveis e de embutidos.
O embargo ameaçava a situação econômico-financeira das empresas desses setores. Preocupados com essa situação, os empresários do Vale dos
Sinos me procuraram para agendar uma reunião com
a Ministra-Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann. Assim eu fiz, e fui acompanhado dos Srs. Rosnei Alfredo
da Silva, Diretor da Abicalçados; Eduardo Schefer, Diretor do Grupo Priority; Marco Aurélio Kirsch, Diretor
da Associação Calçadista de Novo Hamburgo; e dos
parlamentares que nos acompanharam, Senadora
Ana Amélia e os Deputados Federais Marco Maia e
Renato Molling.
Estivemos, assim, no último dia 27 de novembro,
com a Ministra Gleisi. Na oportunidade, a Ministra nos
afirmou que o Governo Federal ia enviar à Argentina
uma missão para solucionar o impasse dentro de poucos dias – ela falou dois ou três dias.
Cumprimento aqui a mediação do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel. Foi relevante para que chegássemos

Terça-feira 10 92915

a uma solução favorável aos produtores e trabalhadores gaúchos.
Quero elogiar também a posição firme, decidida
da Ministra Gleisi e do empresariado gaúcho, que não
se deixaram abalar e saíram em defesa dos interesses
do Rio Grande e do Brasil.
Segundo dados da Abicalçados, o setor amarga
prejuízo acumulado de mais de US$13,2 milhões, causado pelo embargo da entrada de, aproximadamente,
800 mil pares de calçados naquele país.
De janeiro a setembro deste ano, os argentinos
compraram 6,76 milhões de pares, pelos quais pagaram US$98,7 milhões, uma queda de 2% em pares de
sapatos comparada ao mesmo período do ano passado.
De outro lado, o comércio entre os dois países,
de janeiro a setembro de 2013, apresentou um superávit de US$2,1 bilhões.
Reafirmo aqui, e já disse, quando do início deste debate: o Brasil tem mantido uma política amigável
com os parceiros econômicos e tem preservado boas
relações com os demais países, especialmente com
os hermanos do Mercosul, mas não abriremos mão de
preservar os interesses dos empresários e dos trabalhadores brasileiros. Não abriremos mão de defender
a liberação do comércio e a remoção de barreiras nas
fronteiras, meta, inclusive, pregada, difundida, falada
e defendida pela própria OMC (Organização Mundial
do Comércio).
O crescimento das empresas transnacionais está
desempenhando papel cada vez mais relevante no
comércio mundial, exigindo o rompimento de quaisquer barreiras, especialmente as tarifárias. É importante que as relações do Mercosul caminhem nesse
sentido, levando políticas mais audaciosas frente às
negociações mundiais para que haja o fortalecimento
do nosso bloco aqui do sul da América.
Quero encerrar, cumprimentando a atitude do
Governo brasileiro e também a forma como, enfim, o
governo da Argentina entendeu e caminhou na linha
da conciliação, em prol do fortalecimento das relações
do Mercado Comum do Sul do Brasil.
Sr. Presidente, além deste fato, eu gostaria muito de lembrar que hoje, às 18 horas, vou participar da
retomada do lançamento da revista Thoth, Escriba dos
Deuses, Pensamento dos Povos Africanos e Afrodescendentes. Celebramos, assim, o início de um novo
momento, com os pensamentos de Abdias Nascimento.
Comento aqui sobre esse evento que será às
18 horas. Começo falando que a moçambicana Graça
Machel, companheira do nosso inesquecível Nelson
Mandela, lembrou, no dia de ontem, uma frase dele:
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“Aquilo que conta na vida não é o simples fato de termos
vivido, é a diferença que fizemos na vida dos outros”.
Abdias Nascimento fez muita diferença na vida
do povo brasileiro. Mesmo depois de sua passagem,
o nosso convívio não silenciou: pelos seus escritos,
há um despertar diferente em nossas almas em cada
manhã, em cada noite. Se nos faltam forças para seguir adiante, subir montanhas, atravessar desertos,
certamente, buscamos beber na fonte inesgotável da
sabedoria, compreensão, justiça, solidariedade na enciclopédia de vida e conduta que foi Abdias Nascimento.
Hoje, vou participar, às 18 horas, do lançamento da reimpressão das revistas THOTH – Escriba dos
Deuses, Pensamento dos Povos Africanos e Afrodescendentes. Celebramos, como eu disse, o início de um
novo momento no pensamento de Abdias Nascimento.
Esse resgate da memória de Abdias, os seus
escritos, os espaços disponibilizados por ele para o
debate são de extrema importância para o País. Creio
eu que outros momentos como este irão acontecer, já
que estamos perto do seu centenário, que será em 14
de março de 2014.
Termino cumprimentando todos e todas que vão
participar desse evento e que não esqueceram Abdias neste momento em que o mundo chora a morte
de Nelson Mandela. Àqueles que tiveram a iniciativa
desta reimpressão, deste momento tão feliz, momento
em que celebramos a vida lembrando alguém que já
faleceu, eu quero lembrar que, numa época, em vida
ainda – Abdias fazia 90 anos –, eu escrevi, a pedido
do Itamaraty, algo para ele. Escrevi um poema a Abdias que diz assim:
Tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa, a
nossa causa, à causa da nossa nação.
Abdias, meu velho e querido Abdias [ele estava lá sentadinho ouvindo], o nosso povo há de
contar em versos e prosa a tua história. A história de um guerreiro, a história de um lutador.
Os poetas vão lembrar de Abdias, falando de
paz, rebeldia e, tenho certeza, a emoção será
tão forte como é hoje o que sentimos [aqui]
quando ouvimos a batida do tambor [homenageando você, Abdias, o nosso rebelde indomável].
Falarão [as gerações futuras] de um homem negro, de cabelos brancos e barba prateada, que,
independentemente do tempo, nunca parou.
Fez da sua guerra a nossa batalha, como ninguém. Nunca tombou. Foi dele e é nossa a bandeira da igualdade, da justiça e da liberdade.
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Abdias, tu és exemplo para todos nós. Tu és
um homem que viveu à frente do teu tempo.
Que as gotas de sofrimento arrancadas do teu
corpo se tornem pérolas, luzes a iluminar a jornada do nosso povo, da nossa gente. [Abdias]
Tu nos deixas [para sempre] uma lição de vida.
(...)
Este poema que fiz para Abdias declamei na frente dele, e ele, sentado na cadeira, só me olhava, e eu
sentia que uma pequena lágrima caía dos seus olhos.
Dizia eu:
[Abdias] Viverás para sempre junto de nós. A rebeldia de tuas palavras, que somente os guerreiros ousam, estão cravadas na história da
humanidade, nos nossos corações e mentes.
Sr. Presidente, Abdias era alguém que não tinha
nenhuma razão para falar para agradar; ele falava o
que sentia. Aí eu me lembro de uma frase de Mandela que diz mais ou menos o seguinte: quando você
fala para que o outro te entenda, pode ter certeza de
que ele vai guardar o que você falou, mas, quando
você fala com a alma o que está sentindo em relação
a ele, pode saber que isso vai ficar gravado sempre
no seu coração. Isto é do Mandela, e é assim que o
Abdias falava.
Enfim, é muito bom saber que hoje vamos participar de um evento que vai acabar, com certeza,
fazendo uma homenagem justa a Mandela, mas também a Abdias.
Sr. Presidente, eu queria deixar registrado nos
Anais da Casa um artigo que escrevi e foi publicado
no Jornal do Brasil e Sul em homenagem a Mandela
com o título “Meu coração chora”. Na verdade, é uma
síntese – é por isso que não vou lê-lo – do discurso
que eu fiz aqui na sexta-feira. Muito mais do que falar
de algo que eu escrevi e de um poema que eu fiz, eu
ainda queria, nesta segunda-feira, quando o mundo
homenageia Mandela, Sr. Presidente, ler aqui algumas
frases do Mandela, porque elas são lições de vida. Só
vou ler as frases.
Sr. Presidente, este é um momento mágico da
nossa caminhada. Eu tive a alegria de entregar nas
mãos de Nelson Mandela a Medalha e o Diploma
consagrados, aqui, no Congresso, como a mais alta
honraria que recebe um Chefe de Estado. Só que ele
não era Chefe de Estado. Ele tinha conquistado sua
liberdade, não foi libertado. Como nós tínhamos ido lá
para convidá-lo, ele veio aqui e nós entregamos a ele
como se ele fosse Chefe de Estado. Em seguida, ele
se tornou Chefe de Estado.
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Aqui, eu tenho algumas frases de Nelson Mandela que quero dividir com vocês, frases que guiaram
meus passos ao longo da minha vida. Eu vou entrar
nas frases rapidamente e depois vou passar para o
nosso Senador Capiberibe.
Algumas das frases do Mandela.
“Tudo parece impossível até que seja feito.”
“Ser pela liberdade não é apenas tirar as correntes de alguém, mas viver de forma que respeite e
melhore a liberdade dos outros.”
Em outra, ele diz: “Eu aprendi que a coragem
não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O
homem corajoso não é aquele que não sente medo,
mas aquele que conquista [o melhor para o seu povo]
por cima do medo.”
Outra frase, que eu já repeti aqui: “Se falares a
um homem numa linguagem que ele compreenda (...)”
Uma frase famosa: “Ninguém nasce odiando outra
pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam
aprender e, se podem aprender a odiar, [muito mais
facilmente] podem ser ensinadas a amar.”
Outra frase: “Quando penso no passado, no tipo
de coisas que me fizeram, sinto-me furioso, mas, mais
uma vez, [eu entendo que] isso é apenas um sentimento. O cérebro sempre domina e diz-me: tens um tempo
limitado de estada na Terra e deves tentar usar esse período para transformar o teu país naquilo que desejas.”
Outra do Mandela: “Sonho com o dia em que
todos levantar-se-ão e compreenderão que foram
feitos para viverem como irmãos.” Todos vão se levantar e vão entender que foram feitos para viverem
como os demais.
“Se tu queres fazer as pazes com o teu inimigo,
tens que trabalhar com o teu inimigo. E então ele torna-se o teu parceiro.”
“Uma boa cabeça e um bom coração são sempre
uma combinação formidável.”
Outra: “Depois de termos conseguido subir a uma
grande montanha, só descobrimos que existem ainda
mais grandes montanhas para subir.” Esta é muito interessante.
Ele termina dizendo: “É melhor liderar a partir da
retaguarda e colocar outros à frente, especialmente [aí é
que é o detalhe] quando estamos a celebrar uma vitória
por algo de muito bom que aconteceu. Mas deves tomar
a linha da frente quando há perigo [quando há perigo, o
líder tem de ter a coragem de ir para a linha de frente].
Desta forma as pessoas irão apreciar a tua liderança.”
Ele diz: “O dinheiro não cria o sucesso, mas, sim,
a liberdade cria o sucesso.”

Terça-feira 10 92917

“A educação é a arma mais poderosa que você
pode usar para mudar o mundo.”
“Democracia com fome, sem educação e saúde
para a maioria é uma concha vazia”.
“Eu sou o capitão da minha alma”.
Termino lembrando que eu li aqui na sexta o poema de que ele mais gostava, um poema chamado O
Indomável.
Senador Capiberibe, aqui encerro meu pronunciamento, mas, com alegria, concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. João Capiberibe (Bloco Apoio Governo/PSB – AP) – Senador Paulo Paim, eu ouvia com
atenção o discurso de V. Exª. De fato, Mandela, um
ser humano e um líder político raro na história da humanidade, partiu e nos deixou doces lembranças e,
sobretudo, muita saudade. Eu, particularmente, tive
e tenho orgulho de ter, em algum momento da minha
vida, apoiado a ANC, o Congresso Nacional Africano,
partido liderado por Mandela, que, por meios necessários naquele momento, lutava para reconquistar a
liberdade perdida do povo sul-africano. Em 1978 e
1979, nós vivíamos em Moçambique. Nós saímos do
Canadá, de Montreal, para participar e colaborar com
a independência moçambicana, que, em 1975, tinha
se libertado do jugo colonial português. Nós estávamos
lá, no país ainda dilacerado pela guerra. Ao mesmo
tempo em que apoiávamos a independência moçambicana, havia um grupo de brasileiros que apoiavam a
ANC, liderada por Mandela. Esse apoio, claro, consistia em abrigar militantes da ANC e, também, esconder
armas e munição que passavam por Moçambique em
direção à África do Sul. E alguns companheiros dessa
época não chegaram a ver o sucesso da luta da ANC
e de Nelson Mandela. Ele estava na prisão em 1978
e 1979, assim como as principais lideranças da ANC,
mas eu tenho o orgulho de ter participado daquele
momento e de ter acompanhado toda essa trajetória,
inclusive, a realização do sonho do pan-africanismo de
Mandela, porque era sonho dele construir uma sociedade verdadeiramente democrática. Esse é o grande
sucesso. E todos nós, no mundo todo, estamos lembrando a partida de Mandela com inteira razão. Trata-se
de um ser humano único e de uma liderança política
que nos enche de orgulho, não só o povo sul-africano,
mas o povo do mundo todo. Foi um homem que lutou
pelos direitos humanos e lutou pelo equilíbrio dentro
da sociedade. Portanto, quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e dizer que V. Exª representa bastante,
muito, os ideais de Nelson Mandela aqui, em nosso
País. Muito obrigado.

92918 Terça-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT –
RS) – Muito obrigado, Senador.
As suas palavras dizendo que perseguimos, com
dificuldade, mas perseguimos os ideais de Mandela
são algo que eu guardarei sempre na história da minha vida. É gostoso ouvir isto, saber que o Senador
Capiberibe, Senador por quem tenho o maior respeito,
diz, na tribuna do Senado, que procuramos seguir os
ideais de Nelson Mandela.
Obrigado, Senador.
Senador Cristovam, por favor.
O Sr. Cristovam Buarque (Bloco Apoio Governo/
PDT – DF) – Senador Paim, pode continuar dizendo que
as palavras do Senador Capiberibe o inspiram muito,
mas ponha meu nome assinado embaixo do que ele
disse. Eu creio que o mundo inteiro é admirador fiel
do Mandela, mas, se formos escolher as pessoas que
mais se identificam aqui com aquela visão do mundo,
eu acho que escolheremos o senhor, não só pela cor,
pela negritude, pela raça, por assumir esse lado, que
muitos nem assumem tanto, como também pela sua
defesa intransigente de todos os direitos trabalhistas
em qualquer tema que apareça aqui. Então, quando
eu soube da morte do Mandela, eu me lembrei imediatamente do senhor, porque já o ouvi falar tanto aqui,
até chorando de emoção, em alguns momentos, que
é a pessoa que identifica. Então, aqui fica meu respeito, minha solidariedade e a certeza de que o senhor
representa muito bem esse grande ícone, o maior de
todos que tivemos durante, pelo menos, a nossa vida.
O SR. PAULO PAIM (Bloco Apoio Governo/PT
– RS) – Senador Cristovam, acho que a melhor forma
não de retribuir, mas de reconhecer a sua história, é
dizer que foi de V. Exª que eu ouvi, pela primeira vez,
que a verdadeira revolução começa pela educação.
Depois, Senador Cristovam, eu fui às frases de Mandela, e Mandela diz exatamente a mesma coisa. Só que
eu tinha ouvido isto de V. Exª há muitos e muitos anos
atrás, logo que nos conhecemos. V. Exª disse: “Paim,
é preciso que as pessoas entendam que a verdadeira
revolução passa pela educação”. Depois, fui ver que,
num discurso, em Moçambique, há uma frase de Mandela que diz exatamente isto, que a verdadeira mudança, que a verdadeira revolução passa pela educação.
Acho que, com isto, eu mostro que há uma identidade de nós todos aqui com a caminhada desse ícone,
desse ser iluminado, eu diria, alguém que conseguiu
unir o mundo. O mundo todo olha para Mandela e reconhece nele um herói, um herói de todos os tempos.
Como sempre digo, ele esteve à frente do seu próprio
tempo, para assumir a postura que ele teve, como essa
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que eu disse aqui. Ele disse que o verdadeiro líder é
aquele que dialoga com seu inimigo, na busca de que
ele entenda a sua visão, de que ele possa ser parceiro naquilo que ele quer, que é a melhoria para todo o
seu povo. Ou seja, conversar, dialogar e brigar no bom
sentido, na conversa, não é crime.
Uma vez, perguntaram-me, Senador – permita-me que eu lhe diga isto neste momento –, se, quando
quero aprovar um projeto aqui, como, por exemplo, o
da igualdade racial, que foi inspirado em Mandela...
Eu recebi de Winnie Mandela a Carta da Liberdade,
quando lá estivemos em 1989, logo após a Constituinte, em uma missão do Governo brasileiro. Eu recebi do
Congresso Nacional africano a Carta da Liberdade, que
foi, segundo dito por eles, elaborada por Nelson Mandela. Eu a trouxe para o Brasil. E começamos o debate
do que hoje é a Lei do Estatuto da Igualdade Racial.
Ao lembrar tudo isso, Senador, mostro que nós
todos temos uma identidade muito grande com Mandela, e é um orgulho caminharmos juntos na construção
de um País melhor para todos. É por isso que sua fala
aqui faz com que eu lembre momentos como esse.
Enfim, Senador, muito obrigado pela forma como
V. Exª aqui apontou a importância dessa caminhada
que passa pela educação.
Eu queria terminar meu pronunciamento, fazendo
um convite a todos os senhores. Eu estava falando e
pensando no convite que eu tinha de fazer.
Às 18 horas, Senador Cristovam, nós vamos fazer uma homenagem a Abdias na Biblioteca. Falaremos sobre os escritos de Abdias. No mundo, é claro,
Mandela é reverenciado. Gosto de Mandela, de Gandhi, de Martin Luther King, que é uma figura histórica
e que procuro ler e conhecer. Mas, no Brasil, há duas
figuras que reverencio: Zumbi e Abdias Nascimento,
que foi do seu Partido e que faleceu há pouco tempo.
Hoje, vai ser lançada, mais uma vez, uma revista sobre a história, a caminhada, os pensamentos de
Abdias, às 18 horas. Tenho de ir para lá. Por isso, dentro do possível, se os senhores quiserem, estaremos
juntos nessa homenagem ao grande Abdias.
Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
DOCUMENTO ENCAMINHADO PELO SR.
SENADOR PAULO PAIM EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210, inciso I e §
2º, do Regimento Interno.)
Matéria referida:
– “Meu coração chora”; Jornal do Brasil e Sul.
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Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
Ruben Figueiró deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. João Capiberibe.
Durante o discurso do Sr. Paulo Paim, o Sr.
João Capiberibe deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Ruben Figueiró.
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Senador Paulo Paim, hoje, tivemos
a rica oportunidade de ouvir vários oradores a respeito
da personalidade marcante de Nelson Mandela, como
V. Exª, o Senador Cristovam, o Senador Capiberibe
e muitos outros. A conclusão que tenho é a seguinte:
Mandela nos deixou a mensagem de bradar pela liber-
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dade e de lutar pela igualdade, usando a arma da educação. Foi uma grande mensagem que ele nos deixou.
Eu gostaria, antes que V. Sªs saíssem, de agradecer a
presença dos senhores e das senhoras, que estão aqui
para uma oficina de atuação no Parlamento, no Centro
de Formação da Câmara dos Deputados.
V. Sªs tiveram a oportunidade de ouvir agora o
eminente Senador Paulo Paim e os apartes dos Senadores Cristovam Buarque e João Capiberibe, que
enalteceram grandes figuras mundiais: uma delas é
Nelson Mandela, que acabamos de perder; a outra,
que é muito cara a todos nós e que deixou exemplos
dignificantes de como se deve lutar pela igualdade racial, é o saudoso Senador Abdias Nascimento. V. Sªs
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tiveram, portanto, uma aula magnífica, que, naturalmente, levarão para seus Estados, para significar que,
neste Parlamento, nesta Casa, nós honramos o nome
do nosso País, do Brasil. Sejam sempre bem-vindos
ao Senado da República!
O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs Senadoras
e aos Srs. Senadores que, amanhã, haverá sessão
do Congresso Nacional, às 14 horas, para apreciar os
Vetos Presidenciais e Projetos de Lei do Congresso
Nacional, e que, logo a seguir, será realizada sessão
deliberativa extraordinária, com a Ordem do Dia previamente designada.

3
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2010

ORDEM DO DIA

4
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 35, DE 2011

1
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 222, DE 2013-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 1.407, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 222, de 2013-Complementar, do
Senador Vital do Rêgo, que estabelece normas
gerais sobre o processo administrativo fiscal, no
âmbito das administrações tributárias da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parecer sob o nº 1.356, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
as Emendas nºs 1 e 2 – CCJ, que apresenta.
2
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 72, DE 2007
(Em regime de urgência, nos termos
do Requerimento nº 1.426, de 2013)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 72, de 2007 (nº 6.655/2006, na Casa
de origem, do Deputado Luciano Zica), que altera
o art. 58 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de
1973, que dispõe sobre registros públicos e dá
outras providências, possibilitando a substituição
do prenome de pessoas transexuais.
Pareceres favoráveis, sob nºs 1.319 e 1.320,
de 2013, das Comissões de Direitos Humanos
e Legislação Participativa, Relatora ad hoc:
Senadora Serys Slhessarenko; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Eduardo Suplicy.

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2010, tendo como primeiro signatário o Senador Valter Pereira, que altera os arts. 92 e 111-A da
Constituição Federal, para explicitar o Tribunal
Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário, alterar os requisitos para o provimento dos cargos de Ministros daquele Tribunal e
modificar-lhe a competência.
Parecer favorável, sob nº 1.846, de 2010, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator: Senador Demóstenes Torres.

Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 35, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Luiz Henrique, que revoga o inciso I do art. 49, acrescenta inciso ao art. 52 e altera a redação do
inciso VIII do art. 84 da Constituição Federal,
a fim de tornar privativa do Senado Federal a
competência para decidir sobre tratados, acordos ou atos internacionais.
Parecer sob nº 269, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Jorge Viana, favorável, com a Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto
em separado do Senador Roberto Requião.
5
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 89, DE 2011
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 89, de 2011, tendo
como primeiro signatário o Senador Walter
Pinheiro, que acrescenta § 2º ao art. 52 da
Constituição Federal, para estabelecer que os
ocupantes de cargo público que tiverem sua
escolha aprovada previamente pelo Senado
Federal, nos termos do art. 52, III, f, devem
comparecer a essa Casa, anualmente, para
prestar contas de suas atividades nos respectivos órgãos ou entidades.
Parecer favorável, sob nº 1.665, de 2012, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Anibal Diniz.
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6
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 7, DE 2013
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 7, de 2013, tendo
como primeiro signatário o Senador José Sarney, que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para vincular
a duração dos benefícios fiscais concedidos
às Áreas de Livre Comércio (ALC) e à Amazônia Ocidental ao prazo de vigência da Zona
Franca de Manaus.
Parecer favorável, sob nº 462, de 2013, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Valdir Raupp, com voto
contrário do Senador Aloysio Nunes Ferreira.
7
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 46, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Flexa Ribeiro, que altera
o art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para criar o Tribunal Regional
Federal da 6º Região, com sede em Belém e
jurisdição nos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins.
Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
8
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 61, DE 2012
(Tramitam em conjunto as Propostas de Emenda
à Constituição nºs 46 e 61, de 2012)
(Calendário Especial –
Requerimento nº 809, de 2013)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2012, tendo como primeiro
signatário o Senador Eunício Oliveira, que
cria Tribunal Regional Federal com jurisdição
nos Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do
Norte e sede na cidade de Fortaleza.
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Depende de novo parecer, em virtude do Requerimento nº 795, de 2013, de tramitação
conjunta.
9
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 34, DE 2013
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
34, de 2013, tendo como primeiro signatário o
Senador José Agripino, que altera os incisos
XIX e XX do art. 37 e o art. 88 da Constituição Federal, para determinar que a criação e
extinção de órgãos, Ministérios ou entidades
da Administração Pública seja feita mediante
lei complementar.
Parecer nº 1.266, de 2013, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Francisco Dornelles, favorável, com
a Emenda nº 1-CCJ, que apresenta.
10
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 5, DE 2006
(Desarquivado nos termos do
Requerimento nº 239, de 2011)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara no 5, de 2006 (no 2.472/2000, na
Casa de origem, da Deputada Luiza Erundina),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de mensagem estimuladora do exercício da cidadania
na publicidade dos serviços e obras realizados
pelos órgãos públicos federais.
Pareceres favoráveis, sob nos 403 e 404, de
2009; e 743, de 2011, das Comissões
– de Educação, Cultura e Esporte, Relator:
Senador César Borges;
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior; e
– de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (em audiência, nos termos
do Requerimento nº 642, de 2009), Relator:
Senador Rodrigo Rollemberg.
11
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 315, DE 2003 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 315, de 2003 – Complementar,
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o Poder Executivo a criar a Mesorregião
Metade Sul do Estado do Rio Grande do Sul.
Pareceres sob nºs 399 e 1.387, de 2009, das
Comissões:
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– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, favorável, com as Emendas de nºs 1 e 2 – CCJ,
que apresenta; e
– de Desenvolvimento Regional e Turismo (em
audiência, nos termos do Requerimento nº
737, de 2009), Relator ad hoc: Senador Tasso
Jereissati, favorável ao Projeto e as Emendas
nºs 1 e 2-CCJ, apresentando, ainda, a Emenda nº 3-CDR.
12
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 3, DE 2013 – COMPLEMENTAR
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 3, de 2013-Complementar, da
Senadora Ana Amélia, que acrescenta § 3º ao
art. 6º da Lei Complementar nº 87, de 13 de
setembro de 1996, para vedar a exigência de
recolhimento antecipado de imposto relativamente ao estoque de mercadorias recebidas
antes do início do regime de retenção antecipada por substituição tributária.
Parecer favorável, sob nº 752, de 2013, da
Comissão de Assuntos Econômicos, Relator
ad hoc: Senador Armando Monteiro.
13
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 787, DE 2009
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 787, de 2009, do Senador
Magno Malta, que obriga as concessionárias
de energia elétrica a instalarem, sem ônus
adicional, relógios de dupla tarifação para produtores rurais.
Parecer sob nº 1.213, de 2013, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relatora: Senadora Kátia Abreu, favorável, nos
termos da Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo),
que oferece.
14
REQUERIMENTO Nº 835, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
835, de 2013, do Senador Aloysio Nunes Ferreira, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 2011, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 108 e 385, de
2003; 68, de 2004; 145, de 2005; 208, 463,
581 e 586, de 2007; 301, de 2008; 466 e 539,
de 2009; 303 e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157,
214, 328, 334, 364, 373, 524, 580, 618 e 663,
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de 2011; 91 e 390, de 2012, a fim de que tenha tramitação autônoma (utilização do FGTS
para pagamento de serviços educacionais).
15
REQUERIMENTO Nº 836, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
836, de 2013, do Senador Wilder Morais, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
do Senado nº 137, de 2011, dos Projetos de
Lei do Senado nºs 108 e 385, de 2003; 68, de
2004; 145, de 2005; 208, 463, 581 e 586, de
2007; 301, de 2008; 466 e 539, de 2009; 303
e 326, de 2010; 16, 35, 69, 157, 214, 328, 334,
364, 373, 524, 580, 618 e 663, de 2011; 91 e
390, de 2012, a fim de que tenha tramitação
autônoma (utilização do FGTS para pagamento
de serviços educacionais).
16
REQUERIMENTO Nº 937, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
937, de 2013, do Senador Inácio Arruda, solicitando o desapensamento dos Projetos de
Lei do Senado nºs 138 e 227, de 2011, a fim
de que tenham tramitação autônoma (destinação dos recursos do Fundo Social).
17
REQUERIMENTO Nº 1.141, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.141, de 2013, do Senador Aloysio Nunes
Ferreira, solicitando o desapensamento do
Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2012, dos
Projetos de Lei do Senado nºs 107 e 478, de
2003; 118, de 2007; 469, de 2008; 71, 246 e
333, de 2010; 357, 389, 445 e 568, de 2011;
26, 85 e 190, de 2012; e 145, de 2013, a fim
de que tenha tramitação autônoma (prevê
nova modalidade de medida socioeducativa
para menor).
18
REQUERIMENTO Nº 1.155, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.155, de 2013, da Senadora Ana Rita, solicitando o desapensamento do Projeto de Lei
da Câmara nº 130, de 2011, do Projeto de
Lei do Senado nº 350, de 2012, a fim de que
tenham tramitação autônoma (promoção da
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igualdade e combate à discriminação no ambiente de trabalho).

23
REQUERIMENTO Nº 1.276, DE 2013

19
REQUERIMENTO Nº 1.223, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.276, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos
(desonera participação do trabalhador no
vale-transporte).

Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.223, de 2013, da Senadora Ana Amélia, solicitando o desapensamento dos Projetos de Lei
do Senado nºs 392, de 2007; e 335, de 2011,
a fim de que tenham tramitação autônoma
(abatimento de dívidas relativas a programas
de investimentos).
20
REQUERIMENTO Nº 1.237, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.237, de 2013, do Senador Francisco Dornelles, solicitando o desapensamento do Projeto
de Lei do Senado nº 229, de 2009 – Complementar, dos Projetos de Lei do Senado nºs 150,
de 2005; 90, 180, 298, 414 e 540, de 2007;
66, 72, 265 e 482, de 2008; 12, 128, 175, 230,
243, 248, 302, 315, 350, 450 e 507, de 2009;
21, 75, 538 e 719, de 2011; 113, 135, 376 e
382, de 2012, todos Complementares, a fim
de que tenha tramitação autônoma (limites de
gastos com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal).
21
REQUERIMENTO Nº 1.273, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.273, de 2013, dos Senadores Eduardo Braga
e Luiz Henrique, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 418, de 2012, além
das Comissões constantes do despacho, seja
ouvida, também, a de Constituição, Justiça e
Cidadania (direito dos quilombolas à propriedade das terras).
22
REQUERIMENTO Nº 1.275, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.275, de 2013, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a tramitação conjunta do Projeto de
Lei da Câmara nº 36, de 2013, com o Projeto
de Lei do Senado nº 237, de 2008 (que já se
encontra apensado ao Projeto de Lei do Senado nº 114, de 2009), por regularem matéria
correlata (Adicional ao Frete para a Renovação
da Marinha Mercante).

24
REQUERIMENTO Nº 1.277, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1277, de 2013, do Senador Cícero Lucena, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a Comissão de Assuntos Econômicos
(desonera participação do trabalhador no
vale-transporte).
25
REQUERIMENTO Nº 1.315, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.315, de 2013, do Senador Humberto Costa, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 385, de 2009, além das Comissões
constantes do despacho, seja ouvida, também,
a de Constituição, Justiça e Cidadania (remuneração dos Agentes Comunitários de Saúde
e dos Agentes de Combate a Endemias).
26
REQUERIMENTO Nº 1.332, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento nº
1.332, de 2013, do Senador Armando Monteiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 242, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também, a
Comissão de Assuntos Econômicos (desonera
participação do trabalhador no vale-transporte).
27
REQUERIMENTO Nº 1.337, DE 2013
Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.337, de 2013, do Senador Flexa Ribeiro, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 422, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
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a de Assuntos Econômicos (inclusão do aviso
prévio indenizado no salário-de-contribuição).

29
REQUERIMENTO Nº 1.344, DE 2013

28
REQUERIMENTO Nº 1.338, DE 2013

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.344, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 460, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (adicional
por serviço penoso ao professor).

Votação, em turno único, do Requerimento
nº 1.338, de 2013, do Senador Cyro Miranda, solicitando que, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 442, de 2013, além da Comissão
constante do despacho, seja ouvida, também,
a de Educação, Cultura e Esporte (denominação de rodovia).

O SR. PRESIDENTE (Ruben Figueiró. Bloco Minoria/PSDB – MS) – Está encerrada a presente sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 4 minutos.)

Agenda do Presidente Renan Calheiros
09/12/2013
Segunda-feira

19:30

Dezembro de 2013

Prêmio Líderes do Brasil 2013 – Lide – Grupo João Doria Jr.
Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo
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