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AAgênciaNacional deVigilân-
cia Sanitária (Anvisa) proibiu o
comércioea importaçãodosci-
garros eletrônicos. O produto,
apresentadocomoumaalterna-
tiva para quem quer parar de
fumar, não tem registro no
País. “Elenãoé eficazparaesse
fim”,explicouodiretordaAnvi-
sa, José Agenor Álvares da Sil-
va. “Além disso, apresenta
duassubstânciasnocivasàsaú-
de: dietileno glicol e nitrosami-
na”, completou. Com a proibi-
ção, fiscais da Anvisa poderão
apreender o produto durante
inspeçõesderotinaemportos e
aeroportos de todo o País.

Anvisaproíbevenda
docigarroeletrônico

VIDA&
Americanosconseguem
transplantarDNAdeóvulo
Nofuturo, técnicapodeserusada
contradoençasligadasadefeitos
nasmitocôndriasqPÁG.A24

Estudantes das universidades
AnhembiMorumbi, Federal de
Santa Catarina, do Vale do Ita-
jaí e daFaculdadeCásperLíbe-
rosãoosprimeirosaobterclas-
sificação no Prêmio Santander
Jovem Jornalista. O concurso,
realizadoemconjuntocomaSe-
mana Estado de Jornalismo,
oferece ao ganhador, no fim do
ano, uma bolsa de estudos em
umcurso de extensão universi-
tária na Faculdade de Comuni-
cação da Universidade de Na-
varra, em Pamplona, na Espa-
nha. Os textos dos quatro estu-
dantes classificados podem ser
lidos na página CI8.

Escolaspropõemreduçãodeimposto

A partir de hoje, os universitá-
riosqueingressaremnoProgra-
madeFinanciamentoEstudan-
til (Fies) contarão com juros
mais baixos. OConselhoMone-
tário Nacional (CMN) reduziu
ontem as taxas para financia-
mento de 6,5% para 3,5% ao
ano. Até então, só contavam
com juros de 3,5% os alunos de
licenciatura e de cursos de tec-
nologia. “Fizemos a mudança
em função do novo padrão da
taxade jurosbrasileira”,disseo
chefe da assessoria econômica
do Tesouro Nacional, Jeferson
Bittencourt.
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Estudomapeiaáreapara
conservarcarnívoros
NoBrasil,ocerradoéomelhor
lugar,poisconcentramuitas
espécieseterrabarataqPÁG.A23

PrêmioSantander
classifica4estudantes

● Desde os anos 90 as escolas
particulares enfrentamdificulda-
des causadas pela queda da taxa
de natalidade noPaís e pelo
acirramento da concorrência

● Entre 1996 e 2004, o número
dematrículas no ensino fundamen-
tal caiu 10%; nomédio, 5,5%

● Em São Paulo, a taxa de
inadimplência em julho deste ano
foi de 10,49%, umpouco acima
dos 9,03% registrados nomesmo
períodode 2008

● No ensino superior, a inadim-
plência atingiu em2008omaior
índice dos últimos 10 anos: 24,5%

● Para manter os alunos, institui-
ções de ensino superior chegama
oferecer bolsas de estudo, com
descontos de 10%a 100%, para
mais dametade de seus alunos

EDUCAÇÃO

Taxade jurosdo
Fiescaipara3,5%

TABAGISMO

Polêmico, texto que passou na
Câmara prevê isenções fiscais

JOVEMJORNALISTA

Após obter linha de financiamento de R$ 1 bi, rede particular quer desonerar folha para compensar inadimplência

ENSINOSUPERIOR

Aprovadoacordo
comoVaticano

SETOREMCRISE–Épedidaa reduçãodo INSS,que incidesobrea folhadepagamento, de20%para 12%

SOCIEDADE

Vannildo Mendes
BRASÍLIA

Sob protestos do PSOL e do
PPS, o plenário da Câmara
aprovou ontemà noite o tex-
tobasedaratificaçãodeacor-
do entre Brasil e Vaticano,
queprevêainstituiçãodoen-
sino religioso em escolas pú-
blicas, isençõesfiscais e imu-
nidade de entidades religio-
sasperante leis trabalhistas.

Assinado no final do ano
passado pelo presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e o
papa Bento XVI, o acordo
prevê também a manuten-
ção, com recursos do Esta-
do,debensculturaisdaIgre-
ja Católica, como prédios,
acervos e bibliotecas.

Criticado por setores da
sociedade, como a Associa-
ção dos Magistrados Brasi-
leiros (AMB) e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB),
o texto acabou aprovado em
votaçãosimbólicaapósacos-
turadeumanegociaçãocom
a bancada evangélica para
estenderosprivilégiosàsde-
mais religiões. O acordo se-
guirá agora para o Senado.

Aprovadonasemanapas-
sada pela Comissão de Rela-
ções Exteriores da Câmara,
o texto tem 20 artigos que
criamumestatuto jurídico e
legitimamdireitosqueaIgre-
ja Católica detém. Entre ou-
tros pontos, o acordo prevê
queocasamentooficiadope-
la igreja, caso siga também
as exigências dodireito civil,
tenha valor jurídico.

A ratificação do acordo
deve suscitar ações de in-
constitucionalidade no Su-
premo Tribunal Federal
(STF), segundo o deputado
Regis de Oliveira (PSC-SP).
Ele fez um apelo para que o
texto fosse retiradodepauta
para maior discussão. “Não
se pode votar matéria dessa
gravidade no escuro”, disse.
“Estamosentrandoemterre-
noperigosoporqueoBrasil é
um estado laico e não pode-
mos interferir nisso”, disse.

Coube ao deputadoChico
Abreu (PR-GO) encaminhar
a votação contra o acordo.
“Embora sejamos um País
católico, o ensino religioso
não pode ser uma imposição
na rede pública”, criticou.
Ele considerou também que
otextocriaprivilégiosàIgre-
ja Católica em relação às de-
mais religiões.

Para o deputado Antônio
Carlos Biscaia (PT-RJ), o
acordo respeita o ordena-
mento jurídico brasileiro e
não fere aConstituição, uma
vez que apenas consolida di-
versas normas praticadas
no Brasil. Ele lembrou que
outros Estados laicos, como
a Itália, aprovaram acordo
semelhante com o Vaticano
e outras religiões. Além dis-
so, conforme destacou, o
Congresso “tem legitimida-
de para convalidar tratados
e acordos internacionais”.

Umdospontosmais polê-
mico é o parágrafo 1º do arti-
go11,queinstituioensinoreli-
gioso facultativo nas escolas
públicas de ensino funda-
mental. Embora o texto te-
nhapassadonaíntegra,aCâ-
maraaprovouumarecomen-
dação para que Lula, ao edi-
tar o decreto que colocará o
acordoemvigor, suprimado
artigo a expressão “católico
e outras confissões”. ●

Clarissa Thomé
RIO

Depoisdeobter linhadecrédito
de R$ 1 bilhão do Banco Nacio-
naldeDesenvolvimentoEconô-
mico e Social (BNDES) para o
ensino superior, escolas parti-
culares pleiteiam agora a deso-
neraçãona folha depagamento
dos funcionárioscomoobjetivo
de tentar minimizar a crise do
setor. Em proposta apresenta-
da ontem aoministro da Previ-
dência, José Pimentel, as insti-
tuiçõespedemaredução daalí-
quota do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS), que inci-
de sobre a folha de pagamento,
dos atuais 20% para 12%.

O pedido da Federação Na-
cional dasEscolasParticulares
(Fenep)estáembasadoemestu-
do encomendado à Fundação
Getúlio Vargas sobre o peso da
cargatributáriaparaasinstitui-
çõesdeeducaçãobásicaesupe-
rior. De acordo com o trabalho,
coordenado pelo economista
SalomãoQuadros,osetorpriva-
do de educação compromete
até46,3%desuareceitacompa-
gamentodesaláriosecontribui-
ções sociais – o que correspon-
de amais de três vezes amédia
geral,comparadoaoutrosseto-
res da economia.

Nooutroextremoestáorefi-
no de petróleo, em que a folha
equivale a 1,54% do faturamen-
to. O economista tambémcom-

parouatributaçãosobreafolha
comoutros155países.“Pelome-
nos 75% das economias incluí-
dasnopainel impõemencargos
mais baixos.”

“O que pedimos é a redução
da alíquota de 20%para 12% eo
acréscimo, depois, de outra alí-
quotade0,98%queseriaaplica-
da sobre a receita das escolas”,
diz o presidente daFenep, José
Augusto deMattos Lourenço.

Para ele, não haverá impac-
to negativo para o governo. “A
desoneração da folha de paga-
mentonão aumentaria odéficit
daPrevidência. Teríamosmais
geração de emprego, retiraría-
mosmais prestadores de servi-
ço da informalidade.”

OestudodaFGVapontaque
osetorprivadodaeducaçãoreú-
ne 1,18 milhão de trabalhado-
res, comelevadograude traba-

lhoformal–82,2%doscontrata-
dos têmcarteira assinada, ante
amédia nacional de 40,1%.

Lourenço afirmaque o setor
tem sido atingido pela alta
inadimplência dos estudantes,
entre10%e15%naeducaçãobá-
sica e acima de 20% no ensino
superior. “O ensino superior
tem agora a linha do BNDES e
conta com o ProUni (programa
queoferece bolsasaalunos caren-

tes em troca de isenção de impos-
tos). E, se o aluno fica inadim-
plente, ele não pode renovar a
matrícula no semestre seguin-
te. Já na educação básica a si-
tuação émais difícil. Não conta
comlinhadeajudadogovernoe
os empresários têm que supor-
tar os custos do inadimplente
por 12 meses.” Ele disse que
saiu otimista do encontro com
parlamentares e com o minis-

tro Pimentel. “Vamos encami-
nharoestudoparaalgunsparla-
mentares.Acreditoquenospró-
ximosmesesteremosumproje-
to de lei noCongresso.”

A assessoria do Ministério
da Previdência informou que o
ministro Pimentel não poderia
semanifestarontemsobreoas-
sunto. O Ministério da Educa-
ção informou que, apesar de a
linha de crédito para o ensino
superior ter sido lançadanodia
6,aspropostasaindanãocome-
çarama ser recebidas porquea
comissãoqueanalisaráosproje-
tos, antes de encaminhá-los ao
BNDES, está sendo formada.

Acrisedasinstituiçõesparti-
culares começou bem antes de
o mercado financeiro apresen-
tarresultadosnegativos,hácer-
ca de um ano. O problema na
educaçãovemdametadedadé-
cada de 90, quando houve uma
mudançanalegislaçãoemuitas
instituiçõesseexpandiramsem
planejamento, se endividando
paraabrircursos,construiruni-
dades e aumentar vagas.

Em seguida veio umperíodo
deevasãodeestudantes,princi-
palmente do ensino médio.
Com menos alunos e vagas so-
brando,iniciou-seumacompeti-
ção de preços, com redução
constante das mensalidades,
principal fonte de receita das
instituições. Somado à inadim-
plência, elas perderam escala,
capital de giro e qualidade. ●

Ponto polêmico
institui ensino
religioso
facultativo

FATO RELEVANTE
O Grupo Abril anuncia que o CADE – Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – aprovou por unanimidade no dia 26 de agosto de 2009 a aquisição
da Fernando Chinaglia Distribuidora, realizada no dia 11 de outubro de 2007.
A transação resultou na criação da Treelog S.A. Logística e Distribuição, uma nova
empresa Abril, que passou a unificar logística e distribuição da Fernando Chinaglia
Distribuidora (FCD) e da Distribuidora Nacional de Publicações (DINAP).

Em respeito à decisão, o Grupo Abril acatará todas as medidas negociadas
e aprovadas pelo CADE.

O Grupo Abril entende que a decisão favorece o mercado como um todo,
na medida em que torna a operação mais racional e que se apresenta como
uma alternativa perene e viável para o mercado de pequenas cargas e produtos
editoriais. A decisão vem ainda ao encontro da missão do Grupo Abril
de levar informação, cultura, educação e entretenimento ao maior número
possível de brasileiros.

São Paulo, 27 de agosto de 2009
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 ago. 2009, Primeiro Caderno, online.




