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10%), manifestem-se, fiquem
de pé e deem pulinhos”, disse o
presidente da comissão, deputadoLeloCoimbra(PMDB-ES),rodeadoporestudanteserepresentantes da educação que acabaram dando saltos, acompanhados dos demais deputados.
“Ganhamosnodebateenamobilização. Ninguém achava que
os10%seriamaprovadohoje(ontem)”, comemorou o coordenador-geral da Campanha Nacional Pelo Direito à Educação, Daniel Cara. Ontem, UNE e União
NacionaldosDirigentesMunicipais de Educação (Undime) somaram forças para recrutar os
deputados para a reunião e garantir que todos os destaques
(pontos do texto sujeitos a alteração) fossem votados, despachando o projeto para o Senado.
Árduo defensor dos 8%, Vanhoni passou a apoiar os 10% na
últimahora:“Onúmeroqueestávamos trabalhando dá conta para a satisfação dos grandes problemas estruturais da educação.
Porém, a comissão por unanimidade optou pelos 10%, que se
constituíram como uma bandei-

Festa. Parlamentares e integrantes de movimentos estudantis comemoram a aprovação

ão

Pressão. Até a última hora, o relator do plano, deputado Ângelo
Vanhoni (PT-PR), tentou elevar
os 7% originais para um patamar
mais ambicioso, mas foi pressionadonosbastidores pelosministérios da Fazenda e Casa Civil. O
parecer do petista, aprovado no
dia12,previa8%,númerocriticadoporentidades comoaCampanha NacionalPelo Direito à EducaçãoeaUniãoNacional dosEntidades (UNE), que fizeram uma
estridentecampanha pelos 10%.
“Os que forem favoráveis (aos

ra política. Se 99% da comissão
optou pelos 10%, não competiria ao relator ir contra 99%.”
Os deputados fizeram outras
mudanças no texto do PNE. Foi
antecipado para o final do sexto
ano de vigência do plano a meta
de igualar o rendimento médio
dos profissionais do magistério
das redes públicas da educação
básicaaodosdemaiscomescola-

iliz
aç

ut

Com pulos, gritos de comemoração e o Hino Nacional, foi
aprovada ontem por unanimidade a fixação da meta de 10%
do PIB para investimento em
educação pública nos próximos dez anos. O índice virou
alvo de uma intensa batalha
entre o Congresso e o Palácio
do Planalto, discussão que se
arrastou por um ano e três meses, desde a instalação da comissão especial que trata do
Plano Nacional de Educação
(PNE) na Câmara.
Pressionado às vésperas das
eleições municipais, o governo
aceitou de última hora os 10%
propostos pelo deputado Paulo
Rubem Santiago (PDT-PE).
O PNE define 10 diretrizes e
20 metas para os próximos 10
anos, entre elas a valorização do
magistério público da educação
básica, a triplicação das matrículas da educação profissional técnica de nível médio e a destinação dos recursos do Fundo Social do pré-sal para o ensino.
A20.ªmeta,quetratadofinan-

ciamento de educação, estabelecia originalmente que se chegassea um patamar de 7% doProduto Interno Bruto (PIB) em investimento em educação ao final do
decênio – atualmente, o setor recebe 5%. O PIB é a soma de todas
asriquezasproduzidas peloPaís.
A proposta de Santiago determinaaampliaçãodoinvestimento público em educação pública
de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 7% do PIB no quinto
ano de vigência da lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB
no final do decênio.
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Projeto que fixa gasto de 10% do PIB na educação pública nos
próximos 10 anos vai para o Senado; para ministro, tarefa é ‘difícil’

ridade equivalente – o texto de
Vanhoni previa a equiparação
no final do decênio. Também foi
introduzida uma nova estratégia, determinando a aprovação,
emumano,deuma leideresponsabilidade educacional, assegurando padrão de qualidade em
cada sistema e rede de ensino.
À noite, o MEC informou que
vai estudar as repercussões e as

implicações da decisão. “Em termos do governo federal, equivale a colocar um MEC dentro do
MEC, ou seja, tirar R$ 85 bilhões
deoutrosministériosparaaEducação. É uma tarefa política difícil de ser executada”, disse, em
nota, o ministro Aloizio Mercadante. O PNE segue para o Senado, antes de ir para a sanção da
presidente Dilma Rousseff.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.

Professora que sugeriu que aluno
apanhasse dos pais é afastada
Tatiana Fávaro / CAMPINAS

ser prorrogado por mais 90 dias.
Segundo o pai André Luis Ferreira Lima, de 29 anos, o bilhete
foi enviado no dia 12 de junho.
Nele, a professora de português
sugeriu: “Quer conversar com o
seufilho?Seaconversanãoresolver. Acho que umas cintada vai
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ANCONA LOPEZ

APrefeituradeSumaré(SP)afas-

tou do cargo a professora que teria sugerido, em um bilhete, que
os pais de um aluno de 12 anos da

EscolaMunicipalJosédeAnchietalhe dessem “cintadas” e “varadas” para educá-lo.
Em nota, a Secretaria de Educaçãoinformou que a professora
ficará afastada por até 90 dias,
prazo no qual uma sindicância
apurará o caso. Esse prazo pode

resolver.(sic)Porquenãoépossível que um garoto desse tamanho e idade, não consiga evitar
encrecas (sic). Esqueça tudo que
esses psicólogos fajutos dizem e
parta para as varadas”.
Após procurarem a direção da
escola e enviarem a psicóloga do

garoto para conversar com os
professores, os pais disseram
não ter conseguido retorno dos
educadores e, por isso, procuraram a imprensa. A prefeitura informouqueaprofessorateriaencaminhado o bilhete sem consentimento da direção da escola.

Memória
NORA EPHRON ✽ 1941-2012

CINEASTA
MORRE AOS 71
Também jornalista e escritora, ficou famosa ao
trabalhar em comédias românticas com Meg Ryan
DIVULGAÇÃO

Preços

NOVA YORK

inacreditáveis
inesquecíveis
para
cruzeiros

COSTA FASCINOSA

Pela primeira vez no Brasil, inaugurado Maio 2012.

COSTA FAVOLOSA

Pela primeira vez no Brasil, inaugurado Julho 2011.

9 noites
Santos 17 DEZ, visitando Rio,
Buenos Aires, Punta del Este, Porto Belo

7 noites
Santos 2 FEV 2013, visitando
Rio, Angra, Ilhabela, Imbituba

PRAIAS

COSTA FORTUNA

Cat. I1 Interna, a partir de
1º hóspede US$ 1.699 ou R$ 3.381,01

Cat. I1 Interna, a partir de
1º hóspede US$ 1.069 ou R$ 2.127,31

GRÁTIS 2º hóspede* promoção exclusiva

GRÁTIS 2º hóspede* promoção exclusiva

8 noites
Santos 18 FEV 2013 visitando Rio,
Buenos Aires, Montevidéu, Porto Belo

já aplicada ao preço, condicionada a compra
do 1º + 2º hóspede na mesma cabine dupla.

já aplicada ao preço, condicionada a compra
do 1º + 2º hóspede na mesma cabine dupla.

NATAL

10x R$

169,05

10x R$

PRATA V

Cat. I1 Interna, a partir de US$ 1.389 ou
Tarifa PROMO* US$ 579 ou R$ 1.152,21

106,36

10x R$

115,22

Verão 2012/13

Todos os preços somente marítimo, POR PESSOA, 10x SEM JUROS no cartão de crédito.

Promoções

até 31/07!
costacruzeiros.com.br

* PROMOÇÕES válidas até 31/07/12 (limite de 50 cabines por saída): Grátis 2º hóspede, promoção exclusiva para cabines duplas garantidas na categoria I1. Válido para 17/12/2012 no Costa Fascinosa e 02/02/2013
no Costa Favolosa. | TarifaPromo: única tarifa para cabines internas (conforme disponibilidade no ato da reserva). Válido somente para 18/02/2013 no Costa Fortuna. Promoções não cumulativa a outra, nem mesmo ao
CostaClub. Tarifa sujeita a disponibilidade e alteração sem prévio aviso. | DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio
aviso e à disponibilidade. PARCELAMENTO: Cartão de Crédito EM até 10 VEZES SEM JUROS. Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros, sujeito a condições de aprovação. Consulte condições
específicas/ coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados. | Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento
SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,99 de 25/06/2012, sujeito à variação cambial na data do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade
de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. | Consulte as regras e condições específicas no site www.costacruzeirosvirtual.com.br | Não estão incluídos nos preços
aqui publicados os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro. | Preços referem-se a embarque Santos, para embarque em outras cidades, consulte valores e disponibilidade.
MARSANS BRASIL CENTRO

2163-6800

11
www.marsans.com.br

NASCIMENTO TURISMO

0800-774-1110
www.nascimento.com.br

VISUAL TURISMO CENTRO

3235-2030

11
www.visualturismo.com.br

AGAXTUR JD. EUROPA

3067-0900

11
www.agaxtur.com.br

CENTRAL MARÍTIMA BRASIL

0800-941-6100
www.centralmaritimabrasil.com.br

CVC

2146-7011

11

www.cvc.com.br

LUXTRAVEL CENTRO

3017-5656

11
www.luxtravel.com.br

A americana Nora Ephron, escritora, diretora e produtora de
filmes que ajudou a criar comédias românticas famosas como
Harry e Sally - Feitos um Para o
Outro (1989) e Sintonia de Amor
(1993), morreu ontem aos 71
anos em um hospital de Nova
York. Ela sofria de uma doença
que afeta o sangue chamada mielodisplasia.
Filha de dramaturgos, Nora
começou na carreira como repórter no New York Post e, depois,
como free-lancer em revistas
como Esquire e New York Magazine. Seu primeiro livro, uma coletânea de trabalhos jornalísticos,
foi publicado em 1970. Outros
livros se seguiram nessa década,
quando ela se tornou uma voz
de um feminismo leve, mas não
leviano. “Sempre lamentei que o
movimento feminista não percebesse que é muito mais fácil atingir as pessoas por meio do humor do que mostrando o punho
cerrado”, disse em 1976.
Nesse ano, casou-se pela segunda vez, com o famoso repórter Carl Bernstein, que ajudou a
revelar o escândalo de Watergate e levou à renúncia do presidente Richard Nixon. O casamento
foi atribulado – “a pior e mais
interessante coisa que me aconteceu”, disse ela – e rendeu um
romance, Heartburn, publicado
em 1983. A lavação de roupa suja
em público fez com que a obra
fosse um best-seller.
O sucesso abriu as portas para o cinema, atividade que a tornou muito mais conhecida. A

Dos livros aos filmes. Nora
trabalhou em jornal e revista
princípio como roteirista, teve
seus escritos filmados por Mike
Nichols, entre eles uma adaptação de seu livro mais célebre.
Mas foi com um filme dirigido
por Rob Reiner, Harry e Sally Feitos um para o Outro, que ela
escreveu sua mais famosa cena,
em que Meg Ryan demonstra a
um estupefato Billy Cristal, dentro de uma padaria, como uma
mulher consegue fingir um orgasmo.
Outro êxito, desta vez como
diretora e produtora, foi Sintonia de Amor, inspirado em Duas
Vidas (1939) e Tarde Demais para Esquecer (1957), de Leo
McCarey. Os dois atores principais, Meg Ryan e Tom Hanks,
voltaram a fazer par em outro
filme da diretora, Mensagem para Você (1998), por sua vez inspirado em A Loja da Esquina
(1940), de Ernst Lubitsch. Seu
último filme foi Julie & Julia
(2009), com Meryl Streep. / AP

