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ducar é muito mais que transmitir conhecimento. Penso que esse
conhecimento, reunido na rede de instituicões educativas, deve-
ria ter a capacidade de ser utilizado para também servir à socie-
dade e assim contribuir na melhoria das condições de nossos

E

semelhantes. Sabemos o .quanto a humanidade deseja uma transforma-
ção social direcionada a uma sociedade de paz e harmonia, mas para que
isso ocorra, são necéssárias mudanças no processo educacional, propor-

um estado de espírito. É uma atuação concreta, clara, límpida e transpa-
rente que reflete nossa disposição de lidar com a complexidade e a diver-
sidade. A educacão em valores humanos, com sua proposta de autoconhe-
cimento e formação do caráter, vem possibilitar aos professores e edu-
candos condições para identificar, incorporar e adquirir, por meio de atitu-
des concretas, os valores que lhes darão liberdade de encontrar-se consi-
go mesmos e com os outros, na dimensão da solidariedade do serviço
desinteressado à causa do bem comum. Os valores humanos podem ser
muito bem trabalhados na educação formal, não-formal e informal, pelas
atividades que envolvam histórias, contos, citações, canções, poemas,

que se preocupem com a expansão da com-
preensão da realidade e do desenvolvimen-
to do ser humano nos seus níveis intelectu-
al, afetivo, emocional e espiritual. É funda-
mental dedicarmos um olhar atento ao nos-
so compromisso com a ética, a responsabi-
lidade social e planetária, numa visão de
educação integradora e formadora de cará-
ter. .

Há muitos pesquisadores, de diversas
áreas do conhecimento, que vêm pensando
no humano atualmente. Lendo, aprendi mui-
to com um deles, o admiro bastante, ele nos
diz: “A ausência de valores humanos é res-
ponsável por todas as misérias, tristezas e
problemas do mundo”. Bhagavan Sathya Sai
Baba é um educador indiano que há décadas dedica-se ao resgate dos
valores humanos básicos: verdade, retidão, paz, amor e não-violência. Sai
Baba nos sugere que instiguemos tais valores em nossas crianças e sus-
tenta com firmeza que à medida que elas fizerem uso da intensa capacida-
de amorosa que existe dentro delas, germinarão os valores humanos em
seu coração, o que se refletirá no comportamento familiar, social e profis-
sional. Independentemente de tristezas, obstáculos, sofrimentos, desafi-
os e decepções que, como todo ser humano, a criança encontrará em seu
percurso sobre a Terra, será feliz. Porque felicidade, afinal, não é estar
radiante de alegria e de bom humor diariamente, mas sim permanecer em
harmonia com sua natureza humana.

As leis da natureza humana só serão cumpridas quando conseguirmos
ser leais à verdade, o que nos levará à retidão, a qual nos proporcionará a
paz. Estando em paz, torna-se possível vivenciar e compreender o verdadeiro
amor incondicional. Com esses valores afIorados, seremos capazes de pra-
ticar a não-violência, que é a abstenção de ferir o outro pelo pensamento,
palavra ou ação. Quanto antes começarmos, melhor e mais fácil.

Iniciemos buscando o silêncio interior, a calma, a paciência, o auto-
controle, a concentracão e a tolerância. Creio ser o exercício disso tudo
uma boa maneira de nos conduzir à paz. Hoje compreendo que a paz não é

dinâmicas grupais, atividades cooperati-
vas: harmonização. Essas várias técnicas
ou práticas podem ser trabalhadas de for-
mas distintas na educação escolar e extra-
escolar, pois estimulam pensar, divulgar e
praticar os valores humanos no nosso coti-
diano.”

A reflexão sobre os valores também
deve ser aprofundada paelo educador, per-
meando o ensino da disciplina ou da oficina
que atua sob sua responsabilidade; sua ati-
vidade dentro e fora da sala, bem como
dentro e fora de qualquer instituição que
educa. Penso que a inserção de valores
humanos nas comunidades da aprendiza-
gem ganhará forças apenas se perpetuaria

a postura dos educadores, pois como insiste o pedagogo francês George
Gusdorf, o professor inspira queira ele ou não.

Portanto, se o educador quiser tomar para si, conscientemente, a
tarefa de colaborar na formação de um sistema de valores pelas crianças
e jovens, ele precisa pensar com bastante carinho e cautela sobre seus
verdadeiros valores. Não os valores professados pela boca, mas os que
ele pratica.

Seria ideal se cada um de nós, agentes educativos, em busca do
aperfeiçoamento evolutivo, edificássemos nosso caráter por meio de lei-
turas, estudos, reflexões, vivências dos valores, pois só poderemos inspi-
rar nossos alunos a se tornarem seres humanos íntegros e pessoas de
bom caráter com nosso próprio exemplo. Acredito que o educador contem-
porâneo necessita ter um olhar amoroso sobre “tudo o que a vista alcan-
ça”, para conseguir ver que na sombra há luz. Precisa possuir, acima de
tudo, um olhar generoso. Aquele olhar capaz de promover alegria! Sai Baba
implementou esta metodologia de educação em valores humanos em suas
escolas na Índia e afirma: “Nossas palavras de vida não são para passar-
mos à frente de outros.

Mas, para passarmos adiante de nós mesmos”.

Estado de MInas - 3/9/2007

cionando uma melhor formação do ser humano, habilitando-o a ser ca-
paz de construir esse mundo novo. Precisamos conscientizar os educa-
dores e norteadores das propostas educativas vigentes, no sentido de
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ão há dúvida de que um certo
grau de inadimplência tem cau-
sa sócio-econômica, com dimi-
nuição da classe média e a per-
da de seu poder aquisitivo.

CALOTE NA ESCOLA

Alie-se a isto a crise de responsabi-
lidade que assola o país, que leva as
pessoas a descumprir suas obrigações
sem qualquer cerimônia.

No entanto, o calote indecente que
grassa nas escolas tem origem legal. É
a única atividade em que o cliente pode
usufruir o serviço e não pagar.

A institucionalização e oficialização
do calote se deu por eterna medida pro-
visória baixada pelo Governo Fernando
Henrique. Como não é votada pelo Con-
gresso, virou lei. No Brasil, o Executi-
vo legisla; o Congresso se cala.

Entre as medidas de que dispõe a
escola para dificultar a inadimplência,
estão: não aceitar a matrícula de
inadimplente com o próprio ou com
outro estabelecimento (ninguém é
obrigado a contratar com quem não
quer); não receber matrícula de aluno
com passado de inadimplência na pró-
pria ou em outra escola (pedir com-
provante de não ter débito na insti-
tuição de origem); negativar o nome
do devedor no S.P.C.; negativar o nome
do devedor no Serasa; protestar a dí-
vida. E, finalmente, o que é mais dis-
pendioso e demorado, cobrar judicial-
mente a dívida.

A vida do caloteiro não pode ser fa-
cilitada. Por isso, não deve a escola dis-
pensar os acréscimos por atraso, nem

A vida do caloteiro não pode ser facilitada. Por isso, não
deve a escola dispensar os acréscimos por atraso, nem

fazer acordos que não serão também cumpridos.

Para o que é devido a ele, o Gover-
no aplica negativar o nome do contri-
buinte no Serasa.

Está aí um bom exemplo para a es-
cola.

Não se vislumbra possibilidade de
alteração na lei do calote. Não será o
atual governo que terá interesse em
mudar uma demagógica medida provi-
sória vinda do governo anterior. No Con-
gresso, até agora, todas as tentativas
de uma nova regulamentação foram
abortadas. Há inúmeros parlamentares
que são sócios ou proprietários de es-
colas particulares ou a elas estão vin-
culados. Da mesma forma, há e houve
ministros com as mesmas origens. No
entanto, por jogo político, nem tocam
no assunto. Se quisessem, já teriam en-
caminhado solução adequada. Costu-
mam até falar, mas não fazem.

Resta à escola agir gerencialmente
e expurgar de sua clientela os maus pa-
gadores. Afinal, há uma escola pública
para acolher os que não podem ou não
querem pagar.

fazer acordos que não serão também
cumpridos.

Pode, também, criar estímulo ou um
tipo de bônus para o bom pagador.

Além disso, há de se pensar uma for-
ma de o custo absorver a inadimplência
com que se conta. O percentual de
inadimplência, correta e bem calculado,
se acha na comparação entre o número
de parcelas que deveria receber no se-
mestre ou no ano e o número de parce-
las não recebidas. Se a inadimplência é
de 5%, para compensá-Ia, aumentar no
mesmo percentual o efetivo de alunos
em classe com que trabalha.

Inadimplência é receita desfalcada,
é evasão. Ao calcular custos e preços,
que considere o que representa de eva-
são a receita não auferida.

Certo é que, na falta de disposição
de quem deve e pode para alterar injusta
norma legal, a escola não pode cruzar os
braços e ficar chorando a perda de recei-
ta que lhe pertence. Há de usar os recur-
sos gerenciais que lhe forem possíveis e
tornar o calote um mau negócio para o
devedor.



CONFENEN – Pág. 3Ago/Set/Out 2007

NOTÍCIAS RÁPIDAS

Redução da Inadimplência
Lange e Lisboa Advogados Associados, R. Pedro
‘Weingartner - 260, Centro, Canoas - R.S., CEP: 92310-

100, fone xx-(51)472-7031, vêm promovendo cursos sobre
“Inadimplência nos Estabelecimentos de Ensino”. Sobre o
assunto, também publicaram um livro.

Qualquer iniciativa que ajude a escola a combater e
controlar a inadimplência merece o apoio da CONFENEN. Por
isso, aos interessados, transmitimos a informação.

Mais um Sessentão
Querido

O SINEPE/PE já comemorou sessenta anos de existên-
cia. Agora, é a vez do SINEP/MG. Ambos são muito queri-
dos pela CONFENEN, porque as três entidades estão liga-
das pela origem: nasceram juntas.

Os dois sindicatos são vaidosos, porque, realmente,
têm três anos a mais. Foram criados antes, contudo, o
Ministério do Trabalho levou tempo para expedir as car-
tas sindicais.

Foram dois dos cinco sindicatos que, tendo visão de
futuro, quando terminava a 2a Guerra Mundial e o Brasil
se abria para redemocratização, sentiram a necessidade de
ser criada uma entidade nacional para a defesa da escola
particular e de se garantir a pluralidade de ensino, em
contraposição ao monopólio estatal nas atividades educa-
cionais. Na época, começava o ferrenho debate, que durou
anos, sobre o projeto-de-Iei de diretrizes e bases da edu-
cação nacional. De um lado, a corrente liderada por Anísio
Teixeira e, de outro, a liderada por Carlos Lacerda.

Um punhado de educadores, religiosos e leigos, cria-
ram os cinco sindicatos que possibilitariam a criação da
Federação Nacional, hoje CONFENEN.

Curiosamente, do SINEP/MG saíram o primeiro presi-
dente da Federação, Antônio Lara Rezende, e o atual, últi-
mo, mas não derradeiro.

São 60 anos de lutas, glórias, sucessos e certeza de
dever cumprido que as entidades contabilizam em sua exis-
tência.

Entre as solenidades comemorativas, o SINEP/MG pres-
tou uma homenagem a seu atual presidente, Ulysses de
Oliveira Panisset, e a seus ex-presidentes ainda vivos, entre
os quais o atual presidente da CONFENEN que, durante 27
anos, também presidiu o Sindicato.

Ao sindicato aniversariante, a seu presidente, direto-
res e integrantes, os cumprimentos e agradecimentos da
CONFENEN, por uma longa e estreita convivência, de muita
colaboração recíproca e trabalho marcante em beneficio
da escola particular brasileira.

SINEP/MG homenageia presidente da CONFENEN, ex-presidente do
Sindicato.

Prof. Miguel
(FENEN/MG) e
Prof. Panisset

(SINEP/MG) na
comemoração
do Sindicato.

Profa. Ignuz (SINEP/NE-Mineiro) e Prof. Panisset (SINEP/MG) na
comemoração dos 60 anos.

HUGO
OKIDA
(Objetivo) em
reunião da
CONFENEN
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Roberto Dornas

Já noticiamos o entendimento de al-
guns profissionais do direito de que, com
a Emenda Constitucional n° 45, a Justiça
do Trabalho perdeu o poder normativo,
isto é, não pode criar normas nos dissídios
coletivos.

A redação do art. 114, §2°, da Const.
Federal, mudou para dizer que ela deve
decidir o conflito, respeitando as dispo-
sições legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriormente.
Então, não pode introduzir, criar novas
normas.

Indiretamente, o T.S.T. vem reconhe-
cendo a tese, pois tem decidido que, nos
dissídios coletivos, os tribunais regionais
podem, na sentença, repetir condições

convencionadas anteriormente, mas não as
provenientes de sentença normativa.

Já há decisão anterior do mesmo TST
definindo que sindicato patronal não pode
ajuizar dissídio coletivo, por falta de in-
teresse legítimo de agIr.

Agora, no T.S.T. e nos Tribunais Re-
gionais, prevalece a extinção do proces-
so quando o dissídio coletivo não for
ajuizado por acordo mútuo das partes.

Na prática, isto equivale ao fim dos
dissídios coletivos: impossível ser ajui-
zado pelo sindicato patronal; impossí-
vel ser ajuizado se não houver acordo
das partes para o ajuizamento; havendo
acordo e sendo ajuizado, a Justiça do
Trabalho deve aplicar o previsto em lei
e repetir o já existente em convenção
anterior.

NOTÍCIAS RÁPIDAS

Fim dos Dissídios Coletivos
Afinal, o que fica, o que sai, o que é

concedido? Somente o convencionado pe-
los sindicatos.

Situação interessante se dará no caso
de greve. Se for em atividade essencial, o
Ministério Público pode ajuizar o dissídio
coletivo. Se não for em atividade essenci-
al, ou as partes resolvem o problema di-
retamente ou fazem acordo para submetê-
Io à Justiça do Trabalho, através do
dissídio coletivo.

A conseqüência de tudo isto é que os
sindicatos precisarão ter muita maturida-
de e bom senso para resolver suas
pendengas através de negociação. E, en-
tão, ocorrerá a glória de uns; de outros, o
féretro, por desnecessidade e incapacida-
de na defesa dos reais interesses das cate-
gorias que representam.

m ação civil pública, o Juiz da 6a
Vara da Justiça Federal - São Luís
concedeu liminar para inibir co-
brança de diploma expedido por
instituição de ensino superior, in-

Cobrança de Diploma
Não vemos, pois, como cobrar um

determinado valor pela expedição da 1a via
do diploma em modelo oficializado e de
confecção normal.

A situação só será diferente se não for
a 1a via ou se o aluno quiser modelo ou
confecção especial, como, por exemplo,
em determinado tipo de papel, uma im-
pressão diferente, uma letra especial ou
por calígrafo, tipos bordados e outras ca-
racterísticas individualizadas.

Tratamento diferente merece a taxa de
registro de diploma.

Não se trata de serviço prestado pela
escola, mas por terceiros e em decorrên-
cia da legislação de ensino. A universida-
de encarregada do registro é que cobra
taxa por esse seu serviço. Como serviço
de terceiro e preço cobrado por terceiro,
o valor não pode e não está incluído na
anuidade escolar cobrada pela escola que
ministra o curso. Nem de meios para tal
ela dispõe, uma vez que o valor é fixado

pela universidade, varia de universidade
para universidade, varia conforme a esco-
la que ministra o curso.

Quanto ao registro, não vemos como
estar a escola obrigada a arcar com a res-
pectiva taxa.

Da mesma forma, a não gratuidade, é
inaplicável à 23 ou a outras vias de diplo-
ma. A escola é obrigada a emitir e forne-
cer a primeira. As seguintes são ato e von-
tade específicos e individuais do aluno,
causados simplesmente por ele.

Na prática, a escola tem como soluci-
onar os problemas.

Quanto à taxa de registro, exigir do
aluno que apresente depósito do respecti-
vo valor em nome da universidade, para a
ela ser remetido o diploma. Isto já ocorre
em várias regiões.

Quanto ao custo e, se quiser, também
a taxa de registro, ao calcular o preço da
anuidade da última série ou período, na
planilha de que trata a Lei 9870/99, in-
cluir o valor que acabará diluído nas par-
celas mensais. Evidente que na última sé-
rie ou período, porque - no que for anteri-
or - nem se sabe se o aluno concluirá, e
quando, o curso na escola.

(Advocacia Roberto Dornas S/C
Belo Horizonte)

E

clusive do valor exigido para seu registro
por universidade federal.

Decisões idênticas ou ações promovi-
das pelo Ministério Público têm aconteci-
do em todo o país.

Quem presta um serviço, atende al-
guém ou detém dados ou informações,
certifica a situação e a verdade. O diplo-
ma é, pelo menos, a certidão de conclusão
de curso. Certidão é direito constitucio-
nal de qualquer um.

Se a escola ministra um curso, sobre-
tudo aquele que dá direito a um diploma
que possibilita o exercício de profissão, a
conseqüência natural, lógica e obrigatória
é a expedição do diploma. Se alguém
con-clui um curso, constitui direito dele
receber o diploma; se a escola ministra o
curso, constitui obrigação dela fornecer o
diploma. Então, o fornecimento do diplo-
ma é imanente ao curso.

Como a escola privada cobra pela pres-
tação dos serviços, o custo do diploma e
o seu preço devem estar incluídos e cal-
culados no valor que cobra pela
ministração do ensino que dá direito a ele.

Se a escola ministra um curso,
sobretudo aquele que dá direito a um
diploma que possibilita o exercício de
profissão, a conseqüência natural,

lógica e obrigatória é a expedição do
diploma.

NEGATIVE O INADIMPLENTE
A CONFENEN firmou convênio com o CHECK-CHECK que permite a negativação de nome de devedor, em âmbito nacional,

inclusive no SERASA. A escola pagará valores mais baixos pelos serviços do CHECK-CHECK. Ver Encarte.
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arece que algumas escolas superiores não se incomodam
tanto com a inadimplência como a escola de educação
básica. O motivo é simples: como no ensino superior o
regime de matrícula é semestral e a transferência do aluno
mais difícil, o máximo de calote que podem levar não

estatais, deixando a ver navios os pertencentes a minorias ou
mais pobres.

A posição dessas escolas superiores não é só cômoda e
suicida, é míope. O que está em jogo é o sistema de mérito, o
princípio da igualdade constitucional que todos merecem e,
relevadamente, o princípio da liberdade de ensino e pluralidade
educacional, ou seja, a razão da própria existência da escola
particular.

No final, tudo ficará como é: os alunos de mais poder
aquisitivo e, por isso, com condições de conseguir mais
preparação, ocuparão as vagas na universidade pública. E a escola
particular, de qualquer nível, vai sendo sufocada.

Cômoda, suicida, míope, imediatista tal posição,
nitidamente um forte e incurável tiro no pé, que se entenderia
se a justificativa fosse a opção pelos pobres e pelo social. Mas
não é; trata-se de uma visão imediatista, sem medir bem as
conseqüências futuras de um posicionamento momentâneo. A
médio prazo, suicídio.

Posição Cômoda e Suicida

NOTÍCIAS RÁPIDAS

P

chega a seis mensalidades.
Também quanto ao PROUNI e à reserva de vagas, sistema

de cotas, vêm adotando, ativa ou passivamente, a aprovação.
Os motivos são simples também: as não isentas de tributos,
podem pagá-Ios com bolsas de estudo; as isentas, ficam livres
da fiscalização previdenciária e da Receita Federal; acham que,
com a reserva de vagas e cotas, sobrarão para elas os melhores
alunos, de mais poder aquisitivo, oriundos de escolas
particulares.

Esquecem-se de que o PROUNI e as cotas esvaziarão as escolas
particulares de educação básica, cujos alunos correrão para a
escola pública. Agraciados pela reserva de vagas por freqüentarem
a escola pública, acabarão ganhando os lugares nas universidades

decisão do Tribunal Regional Fe-
deral da 1a Região de confirmar
sentença de Minas Gerais que obri-
gava as universidades e faculda-
des federais localizadas no Esta-

Aberração e injustiça

A

do a reservar metade de suas vagas para
alunos egressos de escolas públicas do
segundo grau é mais do que um equívoco.
É uma verdadeira aberração, sob qualquer
ângulo que se examine a matéria. Do pon-
to de vista jurídico, trata-se de uma limi-
tação exclusiva para o território mineiro,
imposta ao funcionamento de instituições
mantidas pela União e, portanto, regidas
por legislação e regras federais, univer-
salmente válidas para todo o território
nacional.

Ao aceitar tão esdrúxula condicionan-
te, aquela Corte decretou, senão no cam-
po jurídico, pelo menos no do bom senso,
uma violência contra a regra institucio-
nalmente aceita de que aos alunos de es-
cola particular, regularmente estabeleci-
da e fiscalizada pela autoridade competen-
te, será admitida a matrícula em qualquer
estabelecimento de terceiro grau, público
ou privado, desde que observadas tão so-
mente as exigências vestibulares de cada
uma, estabelecidas em edital público, no
caso das escolas mantidas com verbas ofi-

ciais. Não parece civilizada, nem tampou-
co razoável, a prática de subtrair abupta-
mente um direito tão elementar e que até
agora nem de longe tem sido ameaçado
por legislação de qualquer nível. Ademais,
é uma extrapolação no mínimo absurda
levar a tanto a interpretação da intenção
do texto constitucional no que ele trata
da igualdade de oportunidades para todos.

É, aliás, exatamente aí que deveria se
ater a reflexão do magistrado, bem como
de qualquer autoridade ou mesmo das pes-
soas de responsabilidade. Somos um país
mundialmente criticado por andar na con-
tramão do que se faz em matéria de in-
vestimento e empenho público na educa-

ção. O Brasil, segundo levantamento re-
cente da Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), gas-
ta pouco, e de maneira desequilibrada, nos
diversos níveis de ensino. Considerando
todos os níveis, o gasto público brasilei-
ro com cada estudante é de apenas US$
1,3 mil por ano, enquanto no Chile e no
México essa média supera os US$ 3 mil.
Mas, se considerarmos apenas o gasto
público com o ensino superior, vemos que
o Brasil investe mais de US$ 8 mil por
aluno por ano. Se os magistrados tives-
sem levado.em conta que tudo que gasta-
mos na educação não chega a 3% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), enquanto a mé-
dia mundial recomendada é de 6%, a con-
clusão dos magistrados certamente seria
diferente. Mandariam a União rever seus
orçamentos, no sentido de proporcionar
ensino público de qualidade para os ní-
veis primário e médio, de modo a dotar
de melhor competitividade o aluno pobre,
tanto no mercado de trabalho, quanto na
disputa por uma vaga ou no bom aprovei-
tamento de um curso universitário. O que
se espera é que instâncias superiores, de
melhor juízo, salvem a sociedade de ta-
manho engano.’

Estado de MInas - 22/9/2007

O Brasil, segundo levantamento
recente da Organização para

Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), gasta pouco,
e de maneira desequilibrada, nos

diversos níveis de ensino.
Considerando todos os níveis, o

gasto público brasileiro com cada
estudante é de apenas US$ 1,3
mil por ano, enquanto no Chile e
no México essa média supera os

US$ 3 mil.

Decisão judicial rouba direitos e não enfrenta verdadeiras falhas do ensino no país
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I- Projeto-de-Lei
O Sen. Osmar Dias - PDT /PR apre-

sentou, no Senado, o PLS 242/2007, pro-
pondo a modificação da Lei Complemen-
tar n° 123/2007, a fim de permitir que
estabelecimentos de ensino médio pos-
sam também optar pelo regime tributá-
rio do Simples Nacional.

Já na Câmara dos Deputados, o Dep.
Otávio Leite propôs o Projeto-de-Lei n°
1172/2007, para alterar o art. 318 da
C.L.T. que limita o trabalho do professor
a quatro aulas no mesmo turno e a seis
em cada dia.

II - Hora de Relógio e Hora-
Aula

O Parecer CNE/CES n° 15/2007, do
Conselho Nacional de Educação, reiterou
o entendimento de que a Lei 9394/96, ao
se referir à duração de cursos, ano e dia
letivo, trata de hora real e não hora-aula.
Assim, o ano letivo dura 200 dias, mes-
mo que cada um tenha mais de um turno,
e 800 horas ou 48000 minutos; no funda-
mental, cada dia 240 minutos ou quatro
horas. Tempo que deve ser contado é o
de aulas e atividades programadas, com
freqüência obrigatória e orientação, par-
ticipação e presença de professores habi-
litados.

Para o curso superior, a matéria é tra-
tada na Resolução n° 3, de 2/7/07, da Câ-
mara de Educação Superior: a carga ho-
rária de cada curso é contada em horas e
não em horas-aula.

Duração da aula é matéria de ordem
trabalhista; na legislação de ensino, hora
é a de relógio, com sessenta minutos.

III - Inadimplente
Não Renova Matrícula

Mais uma decisão judicial reafirma a
permissão para a escola não renovar a
matrícula de inadimplente.

Dessa vez, a decisão é da 2a turma do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 2005/0023558-5, publicada em
18/6/07, tendo como relatora a Ministra
Eliana Calmon.

IV - Professor sem Adicional
Extraclasse

No Recurso de Revista 1255/2002-
015-04-40-1, com acórdão publicado em
10/8/07, tendo como relator o Min. Vieira
de Mello Filho, o T.S.T. decidiu que o pro-
fessor não faz jus a adicional ou ganho
por atividade extraclasse (preparação de

LEGISLAÇÃO E
JURISPRUDÊNCIA

aulas, avaliação de trabalhos, correção e
aplicação de provas).

Conforme Lei 9394/96, são ativida-

des inerentes ao contrato de trabalho, já

incluída na remuneração do professor, cal-

culada conforme art. 320 da C.L.T., es-

clarece a decisão.

V - Prescrição de Dívida

Previdenciária em 5 anos

A Corte Especial do S.T.J. julgou

inconstitucional os incisos I e II do art.

45, da Lei 8.212/91, que estabelece o pra-

zo de 10 anos para prescrição de dívida

com a Previdência Social.

Entende a Corte que a contribuição

tem caráter tributário e só poderia ser

definida por lei complementar. Não sen-

do complementar a Lei 8212/91, aplica-

se o Código Tributário Nacional.

VI - Indevido INSS em
Auxílio-Doença

No Recurso Especial n° 951623, a Ia
turma do S.T.J. decidiu não ser devida a
contribuição previdenciária nos 15 primei-
ros dias de afastamento do trabalho pelo
empregado, para se afastar por motivo de
doença, da mesma forma que não incide a
contribuição sobre o auxílio-doença e o
auxílio-maternidade.

VII - Direitos da Criança no
Currículo

A Lei 11.525, de 25/9/07, acrescentou
um quinto parágrafo ao art. 32 da Lei
9394/96 (L.D.B.), determinando a inclu-
são de conteúdo que trate dos direitos da
criança e do adolescente no currículo do
ensino fundamental.

Como a exigência não é de disciplina
ou de conteúdo curricular, há de se enten-
der a obrigação como a de incluir conteú-
do programático.

VIII - Opção pelo SIMPLES: Vantagem?

Cálculo dos Percentuais sobre Receita Bruta

Não Isentos

I.R. .............................................. 1,5%
C. Social ..................................... 0,9%
COFINS ....................................... 3,0%
PIS .............................................. 0,65%
ISS .............................................. 5,0%
............................................... (máximo)
* INSS (Patronal) .......................... 8,0%
* Cont. de Terceiros ..................... 2.1 %
Total ........................................ 21,15 %
da receita bruta

* Considerando-se escola bem
ajustada, em que o gasto com pessoal,
inclusive retirada de sócios, não passe de
40% da receita bruta. Se for maior, também
maior o percentual.

INSS patronal calculado com 20% e
contribuição de terceiros com 5,5%

No SuperSimples

Aplica-se a tabela do Anexo III da Lei
Complementar 123/06.

Por ela, o máximo de contribuição é
de 17,42%.

Para verificar se é vantagem para a
escola, é preciso examinar (e substituir
no quadro ao lado) qual a alíquota
municipal do ISS e que percentual da
receita se consome com pessoal, inclusive
sócios e diretores.

Dificilmente, no SIMPLES, será
atingido o percentual da 1a coluna.
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X - Fim de Dissídio Coletivo
Ver a matéria na coluna.

XI - Escola e Juizado Especial
As escolas integrantes do Simples

Nacional podem mover ações judiciais no

IX - Andamento de ADINs Propostas pela CONFENEN ou com sua participação

Número Data Objeto Resultado

1397 01/96 Lei 9131/95 que alterou a Liminar indeferida, 28-4-1997
4024/61. Concluso 30-4-2002, Min. Celso de Mello.

1802 03/98 Autor: CNS. Lei 9523/97. A Cautelar parcialmente deferida 27/08/98
Imunidade tributária. Concluso 1-3-2004, Min. Pertence

2028 07/99 Autor: CNS. Lei n° 8.212/91. Liminar concedida 11-11-1999.
Imunidade/isenção tributos - e Concluso 10-4-2002.
Lei 9732/98 Novo Relator 8-7-2003, Min. Joaquim Barbosa

2545 1/01 Lei 10.250/01 - FIES. Liminar concedida.
Concluso 23-6-2003.
Novo Relator 24-6-2006, Min. Carmem Lúcia

2667 06/02 DF: Lei 2921/02, permite certificado 2° grau a aluno Liminar concedida em 19-6-2002.
 que passar no vestibular. Concluso 4-4-2006, Min. Celso de Mello.

2965 08/03 GO: Assembléia Legislativa Não conhecida. Agravo 3-11-2005.
Lei complementar 26/01 sobre Concluso 14-12-2005, Min. Eros Grau.
educação.

3197 05/04 RJ: Gov. e Assemb. Leg. sendo Sistema de Cotas. Concluso 21-11-2005, Min. Pertence

3314 10/04 Autor: Democratas. PROUNI. Concluso 11-5-2007, Min. Carlos Britto.
Apensada à 3330.

3330 10/04 PROUNI. Apensada à 3314 e 3379. Concluso 11-5-2007, Min. Carlos Britto.

3370 12/04 Autor: FENAFISP. Apensada à 3330. Concluso 23-2-2005, Min. Carlos Britto.

3520 06/05 EC 45/04 - Art” 1o. Concluso 27-4-2006, Min. Cézar Peluso.

3710 04/06 GO: Ass. Legislativa - cobrança de estacionamento. Procedente Pleno, 9-2-2007. DOU 26-2-2007
p- 1 e DO-1 DE 11-5-2007, P l.

3874 03/07 RJ: Lei estadual 4675/05 - Concluso 15-3-2007, Min. Joaquim Barbosa.
Proíbe cobrar prova de 2a chamada,
finais ou equivalentes.

3713 04/06 SP: Ass. Legisl. Lei 12.248-06. Concluso 13-2-2007, Min. Marco Aurélio.
Fixa taxa de diploma

3714 04/06 SP: Ass. Legisl. Autonomia Concluso 25-6-/2007, Min. Carlos Britto.
Desp. interlocutótio.

3757 07/06 PR: Ass. Legisl. Lei 14.808/05. Concluso 27-3-2007, Min. Pertence.
Obriga participação de aluno nos órgãos da IES.

3772 08/06 PGR - contra Lei 11.301-2006. Concluso 6-7-2007, Min. Carlos Britto.
Equiparação a Professores.

Juizado Especial. Isto é vantagem por-
que, em geral, os juizados especiais são
mais rápidos, têm sempre audiência de
conciliação e não cobram custos.

Pelo menos para cobrar de devedores
é um bom caminho.

XII - Contribuinte no Serasa
O Governo Federal, segundo anuncia

a imprensa, vai lançar no cadastro do
Serasa o nome de contribuinte que tiver
dívida com o fisco. Bom exemplo para a
escola.

No livro “Contrato de Matrícula (Legislação, Verdades e Mitos)”, Roberto Dornas debate o contrato e a relação
de matrícula em todos seus aspectos e conseqüências de ordem jurídica, bem como toda a legislação aplicável.

Comenta todas as leis aplicáveis a partir da Constituição Federal e, passando pelo Código Civil, chama a atenção
para o fato de que os órgãos de defesa do consumidor, normalmente, só manejam o Código de Defesa do Consumidor,
esquecendo-se das demais, até mesmo da Lei nº 9870/99.

Arras, multa, juros, correção monetária, honorários de advogado, não renovação de matrícula, negativação de

AUTOR:

ROBERTO DORNAS
FORMATO:

13,5 x 20,5 cm
NÚMERO DE PÁGINAS:

112 PÁGINAS

nome, protesto, fiador e avalista, entrega de documentos, portarias do Ministério da Justiça são alguns dos assuntos comentados à luz
da legislação.

A obra não se destina apenas às escolas, mas também a advogados e juízes e a todos que têm de lidar com a matéria, provocando
mais ampla e aberta discussão sobre temas, às vezes, polêmicos e pouco debatidos.

É uma edição comemorativa dos 60 anos da CONFENEN, a que podem se dirigir os interessados na aquisição da obra.

CONTRATO DE MATRÍCULA SEM SEGREDOS
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Alteração em Contrato
de Matrícula

O contrato de matrícula não pode ser

estanque, com simples repetição do ado-

tado anteriormente.

As mudanças sócio-econômicas são

rápidas. As decisões dos tribunais se

avolumam num ou noutro sentido. No re-

lacionamento diário entre escola, alunos

e responsáveis por ele vão surgindo novos

aspectos. A legislação muda. A escola vai

vivenciando necessidade de se resguar-

dar mais.

Por outro lado, quanto mais for

agilizado e desburocratizado o processo de

matrícula, gastando menos tempo das pes-

soas, melhor.

Por isso, a CONFENEN, ano a ano, apre-

senta sugestão de contrato de matrícula

mais atualizado. São modelos para que

cada escola faça a melhor adaptação às

suas condições.

Quem se interessar em obtê-Ios para

estudos pode entrar em contato com a

CONFENEN, em Brasília, por telefone, fax

ou e-mail.

NOTÍCIAS RÁPIDAS

PADRE GERALDO MAGELA TEIXEIRA

Reitor do Centro Universitário - UNA

Aprendi, desde cedo, que não devemos agredir os
fatos. Muitas pessoas e instituições chegam a se sur-
preender com uma crise anunciada e datada como essa
que atinge os cursos de graduação do ensino superior
brasileiro. Quem, nos últimos 20 anos, estudou e acom-
panhou a trajetória da chamada bolha demográfica não
pode se surpreender com o prazo para o declínio na
população brasileira entre os 16 e 25 anos. Elementar,
meu caro Watson. Os derradeiros fiIhos de uma natali-
dade mais generosa que gerou um maior número de
egressos de ensino médio chegavam às portas da uni-
versidade pública, nas quais não havia vagas para to-
dos. Como a universidade pública era estática na oferta
de vagas, empresários brasileiros descobriram um ni-
cho de negócios lucrativos que aparecia e investiram
fortemente no ramo. Também as instituições comuni-
tárias como algumas pontíficias universidades católi-
cas (PUCs) viram chegar uma oportunidade de expan-
são de sua graduação, área que oferece maior margem
financeira, e investiram na institucionalização da pes-
quisa e dos programas de mestrado e doutorado, sabi-
damente deficitários. Pipocaram faculdades em cada
esquina e todas velejavam com o vento e a maré a
favor. A esperança era de que os bons tempos chega-
vam para ficar.

Os mais lúcidos que, como os índios, costumam
sempre colocar os ouvidos no chão para sentir o que
vem pela frente, diante dos números, sabiam que a
curva demográfica começaria a cair a curto prazo. O
resultado disso foi um maior número de vagas no vesti-
bular do que concludentes do ensino médio, mesmo com
as classes C e D batendo às portas da universidade.
Então, o governo federal começou a fazer o que há
muito deveria ter feito. Criou mais vagas nas institui-
ções de ensino superior (IES) públicas e incentivou a
renúncia fiscal, criando condições de acesso às institui-
ções particulares para os alunos do Prouni. Mas, o
ensino particular começou a oferecer um espetáculo

A crise anunciada

deprimente. A crise colheu quase todos desprevenidos.
E o que vemos hoje? Instituições colocadas à venda, as
melhores sendo assediadas pelo capital estrangeiro, um
início de fusões e de quebradeiras.

Acho que chegou a hora das instituições se reuni-
rem sob a bandeira de suas associações nacionais e estu-
dar alternativas com lucidez e desprendimento, pois esse
é um setor onde mais prevalecem a arrogância, a autos-
suficiência e a dificuldade de se abrir a caixa preta da
intimidade dos números. Temos que reduzir o número de
IES a um bom tamanho. Como? Está na hora das grandes
fusões, algumas já realizadas, outras em fase de negoci-
ação. A maioria das escolas ainda espera por um milagre.
Há fusões ou associações criativas que possibilitam uma
racionalização de custos com a terceirização de alguns
serviços, sobretudo em escolas com o mesmo perfil,
sem perda de.identidade e dignidade. A gestão, de pesso-
as e financeira, a central de compras e outras atividades
podem muito bem ser conduzidas por setores únicos e
partilhados. As pequenas instituições, com menos de 1
mil alunos, distribuídos em muitos cursos, por exemplo,
podem pensar seriamente no repasse da carteira de ma-
trículas, muitas vezes acompanhada de passivos. Outras
podem aprimorar o seu foco e a qualidade de seus servi-
ços, recebendo, inclusive, o apoio do poder público. Co-
nhecemos tantas, na capital e no interior, lutando com
imensa dificuldade para manter a dignidade de sua mis-
são. São estrelas solitárias num firmamento de mediocri-
dades.

O setor da educação talvez tenha que repensar
seu marketing. Deve ser o que mais gasta e, algumas
vezes, o faz de modo desvairado na mídia. Vestibulàr
não é Natal nem Dia das Mães. Muitos candidatos já
sabem para onde ir, buscam informações em sites ou
com os colegas. A farra das propagandas, quase todas
com as mesmas mensagens, não atrai tantos alunos
como se imagina. É um custo que pode ser cortado sem
prejuízo das instituições, com vantagens para o público
e a limpeza da cidade.

Estado de MInas - 22/9/2007

É Bom Prevenir
De vez em quando, surge decisão judicial

condenando escola a pagar extraordinário por

ultrapassar o professor mais de quatro aulas

no mesmo turno e mais de seis no mesmo dia

(art. 318 da C.L.T.). Já há, no mesmo sentido,

decisão do T.S.T.

O obsoleto artigo da C.L. T. acaba por pre-

judicar o professor: não podendo ser ultrapas-

sado o limite, ele acaba por sofrer com deslo-

camentos, a fim de completar jornada e salário

em outra escola. Mas está em vigor.

Bom modo de prevenir o inconveniente e

a surpresa de condenação é resolver o proble-

ma em convenção coletiva.

O Sindicato dos Estabelecimentos de En-

sino do Nordeste Mineiro resolveu bem o pro-

blema em duas cláusulas da última convenção

coletiva firmada com o Sindicato dos Profes-

sores de Minas Gerais. Vejamos os textos.

10 - Após duas ou três aulas consecutivas,

é obrigatória a concessão de descanso, medi-

ante intervalo, não cabendo qualquer remu-

neração por ele, com duração mínima de 15

minutos, entendida ela como quebra de conti-

nuidade de aulas seguidas no mesmo turno.

20 - O professor não poderá ser obrigado a

ministrar, por dia, no mesmo turno, mais de 5

(cinco) aulas, que não serão consideradas con-

secutivas se entre elas houver um intervalo de

pelo menos 15 minutos, mas, se aceitar, terá o

salário mensal calculado como previsto na

C.L.T. e Lei 605/49.

Reunião da

CONFENEN

PAULINO PEREIRA

(MA) em reunião

da CONFENEN
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Seguro garante tranqüilidade às escolas
Parceria entre CONFENEN, MAPFRE E PATENTE CORRETORA DE SEGUROS traz segurança às escolas.

Com o objetivo de minimizar os incômodos das
responsabilidades legais no caso da ocorrência de acidentes e
imprevistos para as escolas e garantir a tranqüilidade dos alunos,
a Patente Corretora de Seguros, em parceria com a CONFENEN
e alguns Sindicatos dos Estabelecimentos de Ensino, traz para
as escolas o PEPER (Proteção Escolar Permanente).

Atuando no mercado há 6 anos, o PEPER  é um produto
diferenciado com inúmeras vantagens, sendo adotado em mais
de 17 estados e 150 cidades.

Oferece um ótimo custo/benefício, como cobertura de
acidentes pessoais, assistência médico-hospitalar e odontológica
e seguro por morte e ou invalidez, além de atrativos convênios e
parcerias, com um baixo investimento.

Proporciona também aos estudantes reembolso de
despesas com aulas particulares, caso o aluno permaneça mais
de cinco dias úteis afastado da escola por causa de acidente.

Assegurado pela MAPFRE, o serviço oferece ainda
atendimento 24 horas, nos fins de semana, feriados e até
mesmo no período de férias dos segurados, no Brasil e no
exterior. Em acidentes fora do país, disponibiliza, inclusive,
transporte e a estada de um familiar do segurado em qualquer
lugar do mundo.

Funcionalidade

Além dos serviços citados, cada aluno recebe um cartão
com informações de como acionar o seguro em caso de acidente
ou dúvidas. O cartão do PEPER tem valor de identidade estudantil
contendo selo holográfico, proporcionando os descontos
convencionais em cinemas e eventos, entre outros benefícios.
Pode ainda ser utilizado pela escola como caderneta, registrando
a freqüência por meio de leitura ótica.

O aluno que conta com os serviços do PEPER amplia
também suas chances de conseguir estágio, já que as empresas
contratantes vêem seu encargo com despesas de seguros
reduzido significativamente.

O PEPER dá acesso a um exclusivo Portal Integrador
(www.peper24horas.com.br). que reúne informações, serviços e
atividades que proporcionam interação entre escola, alunos e
comunidade. Nele, os conveniados podem conferir notícias sobre
educação, acessar um guia de sites, fazer consultas escolares
e obter suporte on line, entre outros serviços.

Os interessados podem obter mais informações pelo
telefone da Central PEPER - 0800 726 2223 ou consultar o seu
corretor de seguros.
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Calendário Escolar

0082008200

JANEIRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FEVEREIRO

D S T Q Q S S
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

JUNHO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

AGOSTO

D S T Q Q S S
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SETEMBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

NOVEMBRO

D S T Q Q S S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DEZEMBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1a SUGESTÃO

Início ou término de semestre letivo
Recessos Escolares
Sábados Letivos

202 dias letivos

26/04 - substitui 02/05
17/05 - substitui 23/05

Os sábados letivos e os três últimos dias do ano,
que poderão ser antecipados para outros sába-
dos letivos, se destinam a atividades
multidisciplinares.

MARÇO

D S T Q Q S S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ABRIL

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAIO

D S T Q Q S S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JULHO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

OUTUBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

17 dias 19 dias 21 dias

19 dias 21 dias 11 dias 21 dias

22 dias 22 dias 20 dias 9 dias

Janeiro - 1 - Dia Mundial da Paz
Fevereiro - 5 - Carnaval
Março - 21 - Paixão
            23 - Páscoa

Abril - 21 - Tiradentes
Maio - 1 - Dia do Trabalho
           22 - Corpus Christi
Setembro - 7 - Independência do Brasil

Outubro - 12 - N. Sra. Aparecida
Novembro - 2 - Finados
               15 - Proclamação da República
Dezembro - 25 - Natal
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3a SUGESTÃO

2a SUGESTÃO

JANEIRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JUNHO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

AGOSTO

D S T Q Q S S
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SETEMBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

NOVEMBRO

D S T Q Q S S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DEZEMBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MARÇO

D S T Q Q S S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ABRIL

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAIO

D S T Q Q S S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OUTUBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

17 dias 19 dias 21 dias

19 dias 21 dias 21 dias

22 dias 22 dias 20 dias 16 dias

JANEIRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FEVEREIRO

D S T Q Q S S
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

AGOSTO

D S T Q Q S S
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

SETEMBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

NOVEMBRO

D S T Q Q S S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

DEZEMBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

MARÇO

D S T Q Q S S
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ABRIL

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

MAIO

D S T Q Q S S
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

OUTUBRO

D S T Q Q S S
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

15 dias 19 dias 21 dias

19 dias 15 dias 19 dias 21 dias

22 dias 22 dias 20 dias 9 dias

JUNHO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

JULHO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

FEVEREIRO

D S T Q Q S S
1 2

3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

JULHO

D S T Q Q S S
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

4 dias

Janeiro - 1 - Dia Mundial da Paz
Fevereiro - 5 - Carnaval
Março - 21 - Paixão
            23 - Páscoa

Abril - 21 - Tiradentes
Maio - 1 - Dia do Trabalho
           22 - Corpus Christi
Setembro - 7 - Independência do Brasil

Outubro - 12 - N. Sra. Aparecida
Novembro - 2 - Finados
               15 - Proclamação da República
Dezembro - 25 - Natal

Janeiro - 1 - Dia Mundial da Paz
Fevereiro - 5 - Carnaval
Março - 21 - Paixão
            23 - Páscoa

Abril - 21 - Tiradentes
Maio - 1 - Dia do Trabalho
           22 - Corpus Christi
Setembro - 7 - Independência do Brasil

Outubro - 12 - N. Sra. Aparecida
Novembro - 2 - Finados
               15 - Proclamação da República
Dezembro - 25 - Natal
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NOTÍCIAS RÁPIDAS

escola particular é opção da sociedade. Seu diferencial é
a qualidade e a excelência. Tem aspecto formativo - a
formação na frente da informação.

Entram nas necessidades de qualquer país - ética,
moral, honestidade, disciplina, ordem, compromissos

A EDUCAÇÃO NO BRASIL E A ATUAÇÃO DA
ESCOLA PARTICULAR

Sérgio Arcuri - Vice Presidente da CONFENEN

A

com a coletividade e o desenvolvimento nacional como um todo.
Em qualquer lugar do mundo, tudo passa e passará pela educa-
ção. É a diferenciação das nações e dos povos e, por conseqüên-
cia, a capacitação dos profissionais em todas as frentes, o que
resultará na qualidade de tudo que se produz e que se coloca em
regime de competitividade nos mercados interno e externo.

veja o exemplo dos últimos Jogos Panamericanos, em que, como
sempre, ressaltam os melhores com as devidas premiações, com
a outorga das medalhas de ouro, prata e bronze. Oportunidades
têm que ser iguais; a diferenciação fatalmente ocorrerá por conta
da individualidade de cada um.

Para continuar vivendo com maior qualidade, a escola parti-
cular precisa ter liberdade de criação e ação, dentro dos limites e
desejos da sua clientela, tomando-se como base os preceitos le-
gais constitucionais e as regras básicas da educação como um
todo, em que serão levados em conta, também, os interesses e
os padrões sociais de sua clientela.

A escola particular desem-
penha papel de ponta e mais
uma vez é opção da família. Os
aspectos filosóficos e religiosos
passam a ser também opção, de
acordo com a convicção de cada
família.

Nem sempre há recursos
para a escola particular buscar
os aspectos qualitativos. Ela
sempre funcionou através do
regime participativo, regime de
escolha e assim continuará por
muito tempo.

Na última década, vem so-
frendo as conseqüências do
empobrecimento da classe mé-
dia, decorrente de novas políticas econômicas governamentais.
Nunca pretendeu concorrer com a escola pública. Sempre atuou
de forma convergente. Lamentavelmente, com exceções, é claro,
a escola pública piorou sua qualidade nos últimos 20 anos e,
buscando minimizar os efeitos da avaliação decorrente, adota a
simples promoção automática, o que leva o ensino estatal infe-
lizmente a nivelar por baixo, eliminando a tão necessária
competitividade saudável - a premiação como estímulo sem exa-
geros. Estímulo para o aperfeiçoamento e a superação. Que se

Dentre as dificuldades da
escola particular está a
inadimplência, oficializada e
estimulada pelo Governo que
exerce uma política demagógi-
ca com aquilo que ele nos últi-
mos anos não conseguiu reali-
zar, que é um serviço público
de boa qualidade. Convém re-
gistrar que uns pagam para es-
tudar e outros estudam sem
pagar, o que caracteriza um tra-
tamento desigual para iguais. O
que desejamos é viver em paz
porque a escola particular ja-
mais vai deixar de desempenhar
o seu papel, que sempre norteou

as suas atividades, porque este País iniciou a sua vida com as
atividades religiosas dentro do segmento educacional.

A escola particular nunca foi concessionária do Poder Públi-
co, como se pretende colocar e como tenta justificar a política
intervencionista, pois a nossa Constituição Federal é bastante
clara no capítulo destinado à educação, quando prevê a liberdade
de iniciativa no ensino privado e coexistência, em igualdade de
condições, da escola pública e da escola particular. O ensino não
é monopólio estatal.

A escola particular desempenha papel
de ponta e mais uma vez é opção da

família. Os aspectos filosóficos e
religiosos passam a ser também opção,

de acordo com a convicção de cada
família.

ENCONTRO EM ARACAJU

Em 14 e 15 de setembro, a FENEN/SE realizou em Aracaju um “Encontro das Escolas Sergipanas”,
tendo como tema principal o “Contexto Atual da Escola Particular”, contando ainda com a presença
da Diretoria e Conselho de Representantes da CONFENEN, que lá fizeram sua reunião mensal.

A todos impressionaram a presença maciça e participação da escola particular sergipana,
confirmando a inegável liderança dos professores José Joaquim Macedo e João Bosco Argolo
Delfino, em cuja agradável e bonita escola ocorreu a reunião.

As várias palestras e debates se caracterizaram por uma visão realista do contexto social, nos
aspectos sócioeconômicos e legais que hoje cercam o ensino privado, determinando-lhe iniciativas
e procedimentos.

Reunião da CONFENEN em
Aracaju


