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A União Europeia (UE) pode
proibir fosfatos em detergen-
tes para lava-louças. Os fosfa-

tos são prejudiciais à
qualidade da água. A

UE tem proposta
de proibi-los em
sabão para roupas
a partir de 2013. A

Comissão de Meio
Ambiente do Parla-

mento Europeu apro-
vou a retirada desse ingre-

diente em detergentes para la-
va-louça a partir de 2015. Ale-
manha e França já têm limites
para fosfatos em sabão para
roupas. / AFRA BALAZINA,

ANDREA VIALLI e RUBENS

SANTOS, com AGÊNCIAS

A CARREIRA

PLANETA
União Europeia
pode banir fosfatos

LAVA-LOUÇA

8

Prova e outros
critérios ainda não
definidos

Todos que atingem
a meta do governo

A cada 3 anos

ESTADOS UNIDOS

5

Prova que avalia o
professor

20% dos que atingem
a meta do governo

A cada 4 anos

A polêmica em torno da transfe-
rência de rejeitos nucleares do
Rio de Janeiro para Goiás será
debatida hoje pela Câmara dos
Deputados. “Goiás não será
quintal de lixo das usinas nu-
cleares”, diz o deputado Ronal-
do Caiado (DEM-GO), da Co-
missão de Seguridade Social e
Família, onde o assunto será
discutido. Em tese, o depósito
de Abadia de Goiás, a 20 quilô-
metros de Goiânia – que abriga
3,5 mil metros cúbicos do lixo
gerado pelo acidente com o cé-

sio 137, em 1987 – também rece-
beria parte do rejeito das usi-
nas nucleares.

Porém, as bancadas federal e
estadual, ambientalistas e os
reitores da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG) e da Pontifí-
cia Universidade Católica
(PUC) se mobilizam para anu-
lar a proposta. “Todos se prepa-
raram para resistir ao lixo atô-
mico”, diz Odesson Alves Fer-
reira, presidente da Associação
das Vítimas do Césio-137.

Apesar da polêmica, a Comis-
são Nacional de Energia Nu-
clear (Cnen) afirmou ontem
não existir plano de transferên-
cia de lixo das usinas de Angra 1
e 2 para Abadia. “Não há nada
definido”, disse Leonardo Bas-
tos Lage, diretor do Centro Re-
gional de Ciências Nucleares
do Centro-Oeste (CRCN-CO).

Níveis salariais

Critérios de
promoção

Quem é promovido

Realização da prova

Blog. Bióloga fala de
voluntariado no projeto Tamar
http://blogs.estadao.com.br/planeta/

Como fica

Nova York (na foto, com lixo acu-
mulado nas ruas) deixou o pó-
dio das cidades mais sujas dos
Estados Unidos, feita pela
revista Travel + Leisure.
Em seu lugar entrou
NewOrleans, na Loui-
siana. Nova York
caiu para o quinto lu-
gar na lista. O levanta-
mento leva em conta
críticas de leitores em re-
lação a itens como quantida-
de de lixo nas ruas, poluição do
ar, limpeza da água e presença de
roedores. Apesar de ter sido esco-
lhida como a mais suja, New Or-
leans foi eleita pelos leitores co-
mo “a cidade com o espírito mais
festivo do país”.

Nova York deixa pódio
de cidades mais sujas

Câmara debate
hoje destino
dos rejeitos
nucleares
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7% do PIB em educação tem
‘lógica’, diz Haddad à Câmara

Leia. Australiana doa óvulos
para 19 casais inférteis

estadão.com.br/saude

● Os possíveis critérios para pro-
moção, além da prova de mérito,
dividem a opinião dos docentes
que fizeram a prova e ficaram
fora dos 20%, mesmo atingindo a
nota. “Acho justo a comunidade
avaliar o desempenho”, afirma a
professora de artes e vice-direto-
ra Dione Batista. Já o professor
de português Carlos Alberto é
contra as propostas em discus-
são. “São subjetivas. O professor
não pode ser responsabilizado
por coisas que ele não controla.
Acho um absurdo ter de fazer
prova para ser promovido.” / M.M.

Mudança. Docentes poderão evoluir em oito níveis salariais

FELIPE FONTOURA

SUCESSO REPRODUTIVO

JONNE RORIZ/AE–27/3/2009

estadão.com.br
Leopardo-das-neves (Uncia uncia), espécie
em perigo de extinção, nasceu em zoo da
Basileia, na Suíça; a mãe, Mayhan, teve três
filhotes, que foram apresentados ontem.

Docentes se
dividem sobre
novas regras

A imagem de
um cedro den-
tro de uma bo-
lha pode ser
vista até ama-
nhã no Rio Pi-
nheiros; a ação,
da Fundação
Grupo Boticário
de Proteção à
Natureza, quer
incentivar a
visita aos par-
ques nacionais.

Mariana Mandelli

O governador Geraldo Alck-
min (PSDB) enviou ontem à As-
sembleia Legislativa o projeto
de lei complementar da propos-
ta de política salarial para o ma-
gistério. A partir do ano que
vem, todos os profissionais
que atingirem a nota exigida pe-
la Secretaria Estadual de Edu-
cação na prova de mérito serão
promovidos. Além disso, a pro-
va não será o único critério pa-
ra evoluir na carreira – como
foi determinado pelo governo
anterior, de José Serra (PSDB).

A proposta, adiantada ontem
peloEstado,alteraaprincipalme-
dida na gestão educacional da ad-
ministração anterior. Hoje, pela
prova, apenas 20% dos docentes
que atingem a nota estipulada
conseguem o aumento por méri-
to. Professores e especialistas ou-
vidos pela reportagem conside-
ram positivo o fim do limite de
20%, mas afirmam que os novos
critérios, que servirão para com-
por o pacote de promoção e ainda
estão em estudos, devem ser bem
estruturados.

O Programa de Valorização pe-
lo Mérito, do qual a prova faz par-
te, foi feito em 2009 e causou po-
lêmica e conflito com os sindica-
tos, que o consideram excluden-
te e pediam mais diálogo. Além
de promover apenas 20% dos
profissionais, o plano de carreira
atual divide a remuneração dos
educadores em cinco faixas – o
professor avança à medida que
passa na prova, com aumentos
de 25% sobre o salário-base.

Com as mudanças, agora o pro-
fessor vai evoluir em dois eixos,
horizontal e vertical, ambos
com oito níveis salariais (mais in-
formações nesta página). No verti-
cal, entram a prova e os demais
critérios – a serem definidos –,
que vão conceder acréscimos de
10,5% sobre o salário atual (e não
o base). No horizontal, que leva
em conta a progressão acadêmi-
ca (como cursos de pós-gradua-
ção), os aumentos serão de 5%.
Assim, o salário do professor po-

derá aumentar em até 183%. Ho-
je, esse máximo é de 143%.

Commais níveis, a ideia da pas-
ta é incentivar o professor a estu-
dar mais e progredir. Além disso,

o docente vai poder participar da
prova de mérito a cada três anos.
“Hoje, ele só consegue realizar o
exame de quatro em quatro”, dis-
se o secretário de Gestão Pública,

Julio Semeghini.
Em maio, Alckmin anunciou o

aumento escalonado, em quatro
anos, de 42,25% para os docentes.
Naprática,em24anos,umprofes-
sor de educação básica II (de 5.ª a
8.ª série), com uma jornada de 40
horas semanais,vai atingir no ápi-
ce da carreira, com os novos crité-
rios, um salário máximo de R$
6.704,07 – isso se ele passar em
todas as provas e atender às exi-
gências que serão criadas. Mes-
mo assim, é maior que o do mode-
lo atual, de R$ 4.047,78.

As regras que vão garantir a
evolução nos dois eixos serão de-
finidas nos próximos meses com
acriação de uma comissão paritá-
ria, com a participação dos sindi-
catos. No eixo horizontal, a ideia
é dar destaque para a formação
continuada. No vertical, além da
prova, a pasta discute incluir cri-
térios como o desempenho da

turma, avaliações do docente em
sala e análise que pais e professo-
res fazem da escola.

“Todo processo de avaliação
precisa ser aprimorado”, diz a se-
cretária de Educação da gestão
Serra, Maria Helena Guimarães
de Castro. “Daí a necessidade de
incorporar outras dimensões
além da prova.” Ela não acredita
que o atual governo esteja des-
montando as políticas de Serra.
“As questões centrais, como cur-
rículo e o Saresp (prova que avalia
o desempenho dos alunos da re-
de), foram mantidas.”

Em nota, a Apeoesp, sindicato
dos professores, disse que “quem
deve debater o plano de carreira do
magistério são os docentes”. “Não
posso opinar sobre um projeto que
não vi, mas esperava que o diálogo
queestávamosestabelecendopros-
perasse”,afirmaMariaIzabelNoro-
nha, presidente da entidade.

Prova de mérito deixa de ser único
critério para promoção de professor

SEBASTIEN BOZON/AFP

Árvore
visita
capital
paulista

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Diante da reivindicação de enti-
dades e da sociedade civil para

que os investimentos na área de
ensino atinjam 10% do Produto
Interno Bruto (PIB), o ministro
da Educação, Fernando Haddad,

disse ontem que tem “lógica” a
meta de 7% fixada no novo Plano
Nacional de Educação (PNE).

Durante uma audiência públi-
ca na Câmara dos Deputados, o
ministro disse que “é evidente
que quanto mais, melhor”, mas
defendeu a meta de 7%. “É um
número que tem lógica. Esta-

mos falando de R$ 80 bilhões adi-
cionais por ano, um valor que, na
nossa contabilidade, suporta as
metas apresentadas.” Segundo o
ministro, nos últimos anos o in-
vestimento em educação aumen-
tou a uma taxa anual de 0,2%, o
que possibilitou, durante a sua
gestão, chegar a 5% do PIB.

Valorização. O PNE apresenta
10 diretrizes e 20 metas para ser
cumpridas até 2020. Prevê valo-
rização do magistério público da
educação básica, duplicação das
matrículas da educação profis-
sional técnica de nível médio,
destinação dos recursos do Fun-
do Social do pré-sal para o ensi-

no e ampliação do investimento
público em educação até atingir
7% do PIB.

O projeto de lei encaminhado
pelo governo Lula ao Congresso
em dezembro passado recebeu
aproximadamente 3 mil emen-
das e seguirá para o Senado, de-
pois de aprovado na Câmara.

estadão.com.br

Como é
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Educação. Proposta da nova política salarial para o magistério paulista, encaminhada pelo governador Alckmin à Assembleia, modifica
principal diretriz da gestão José Serra; docente no final da carreira que atingir todas as metas do governo ganhará teto de R$ 6,7 mil

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.

Text Box
A utilização deste artigo é exclusivo para fins educacionais.




