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Só não funcionaremos no domingo dia 29/12/2013.

Impasse entre os parlamentares

Votação do Plano 
Nacional de Educação 
é mais uma vez adiada

A votação do Plano 
Nacional de Educação 
(PNE) foi adiada para a 
próxima terça (17) no Se-
nado Federal. O tema 
continua gerando impasse 
entre os parlamentares e 
não há acordo entre base 
governista e a oposição.

A universalização do 
atendimento de estudantes 
com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento 
e altas habilidades na rede 
regular de ensino, e não em 
escolas especiais, é uma 
das metas do PNE que per-
manece sem consenso en-
tre os parlamentares.

» A destinação de 10% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para educação é outro 
tema polêmico do plano

Segundo o ministro da 
Educação Aloizio Merca-
dante, a questão de finan-
ciamento ainda não está 
assegurada com a destina-
ção de 75% dos royalties do 
petróleo para o setor.

» O PNE estabelece 20 
metas para melhorias 
na educação que devem 
ser cumpridas nos 
próximos dez anos

Entre elas, a universa-
lização do ensino funda-
mental e do ensino médio 
e a oferta de creches e en-
sino integral.

O plano prevê ainda 
a participação dos tribu-
nais de Contas da União, 
dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios 

no acompanhamento da 
meta de ampliação do 
investimento público em 
educação e estabelece 
ainda que a autoridade 

que não gastar no setor o 
que está previsto no Or-
çamento poderá respon-
der por crime de respon-
sabilidade. (AB)

“Mais informação no 
plantio de árvores”
Nossa cidade precisa 
de mais árvores! Temos 
apenas 2,6 m²/hab. A 
OMS/ONU preconiza 
12 m²/hab. mín. A arbo-
rização presta muitos 
serviços ambientais e 
elenco alguns: propor-
ciona sombra para os 
pedestres e veículos es-
tacionados; embeleza a 
cidade pelo paisagismo; 
3) serve de abrigo para 
avifauna; reduz ilhas de 
calor e ameniza o mi-
croclima; sequestra car-
bono pela fotossíntese 
e mitiga o aquecimento 
global;  combate erosão 
nas margens de córre-
gos e encostas; reduz a 
impermeabilização. Por 
isso, além de um sólido 
programa de plantio (1,3 
milhão de 2005 a 2011) 
é fundamental a atitu-
de dos munícipes, en-
tidades, empresas etc., 

plantando árvores em 
seus terrenos e calça-
das e não permitindo e 
denunciando o vandalis-
mo. É importante ainda 
que as supressões e os 
impactos decorrentes 
de construções/ empre-
endimentos (imperme-
abilizam o solo) sejam 
compensados e um nº 
maior de mudas planta-
das para cada uma cor-
tada. Uma questão para 
a qual me alertaram é 
não sabemos quais são 
tais mudas. Por isso pro-
pus o PL 790 para que 
sejam identificadas por 
placa ou etiqueta com nº 
do processo na SVMA e 
todos possamos acom-
panhar se as empresas 
fazem manutenção e se 
o local é próximo ao da 
obra/corte que lhe deu 
causa. O PL cria um ban-
co de dados público no 
sítio da secretaria do ver-
de para se acompanhar 
a evolução dos plantios.  
Ou seja,informação para 
exercício da cidadania!
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