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Piso do Magistério em debate

O

secretário de Estado da Educação, Eduardo Deschamps,
esteve em Brasília a fim de discutir soluções para o atual
critério de reajuste do Piso Salarial Nacional dos profissionais do Magistério. O encontro foi no Ministério da Educação,
com membros do Conselho Nacional de Secretários de Educação
(Consed), do próprio ministério, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e secretários de
Educação também dos estados do Espírito Santo, Sergipe, Bahia
e Distrito Federal. Na reunião, foram apresentadas pesquisas sobre os salários do país, os diversos índices de reajuste e a tramitação para alteração do índice de atualização do piso pelo INPC.
“Existe consenso sobre a valorização do Magistério expressa na
Lei do Piso, porém, ela deve ser adaptada para garantir sustentabilidade”, defende Deschamps. Na próxima quarta-feira (5), o
Consed participa de reunião, no Congresso Nacional, da Comissão Especial de análise do PL 3776, que instituiu o INPC como
índice de atualização. No encontro será apresentado o relatório
final da comissão. Mas, já a partir da terça-feira (4), representantes das secretarias estaduais da Educação estarão reunidos para
tratar de outro tema: elaborar um documento de propostas sobre
o novo modelo do Ensino Médio. Participam do Fórum Nacional
dos Dirigentes Estaduais do Ensino Médio, cujo resultado servirá
de base para as discussões que serão feitas nos encontros regionais do Consed entre os dias 10 e 14 de setembro. Os secretários
de Estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul vão se
reunir em Florianópolis, em data a ser definida. Os relatórios das
reuniões serão apresentados nos dias 18 e 19 de outubro, durante
a III Reunião Ordinária do Consed, também em Florianópolis.

Aviação Nesta segunda-feira (3), acontece na sede da Federação das Indústrias
(Fiesc) a solenidade de assinatura do
protocolo de intenções entre o governo
do Estado e a empresa brasileira Novaer Craft, de São José dos Campos (SP). A
empresa pretende estabelecer uma fábrica em Lages e uma unidade de desenvolvimento em Florianópolis para produzir
aeronaves para aviação geral de pequeno
porte. No ato, será apresentado o projeto da primeira aeronave a ser produzida
em série em Santa Catarina.
Mais bombeiros Secretário de Segurança
Pública, César Augusto Grubba, assinou o
projeto de lei que aumenta em 605 o número de vagas em todos os postos e graduações dos Bombeiros Militares. O PL ainda
vai passar pela análise da Assembleia.
Reajuste Salário mínimo nacional deve
chegar a R$ 670,95 em 2013. A proposta
é do governo federal e representa um aumento de 7,9% em relação ao valor atual.
A proposta supera o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que apontava um
mínimo de R$ 667,75. Se aprovado, o novo
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Divulgação Univali

O presidente do Sistema Acafe, Mário Cesar dos Santos,
reitor da Univali, é o entrevistado da Pelo Estado desta
segunda-feira (3). Ele falou com a reportagem da ADISC/Central de Diários/CNR-SC sobre a situação das
instituições que têm dívidas com a Receita Federal,
sobre a negociação feita para trocar parte dos valores
por bolsas de estudos e dos prazos que devem ser
cumpridos para o enquadramento no Programa de
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das
Instituições de Ensino Superior (Proies). Para ele, nas
condições em que a lei que criou o Proies foi sancionada,
várias instituições comunitárias de ensino superior do
estado ainda correm o risco de desaparecer.

Riscoacadêmico

mínimo deve ser pago a partir de fevereiro, referente ao mês de janeiro.
Otimismo em alta A confiança do consumidor brasileiro na economia aumentou
em agosto pelo segundo mês consecutivo, segundo a pesquisa Índice Nacional
de Expectativa do Consumidor (INEC),
divulgada pela Confederação Nacional
da Indústria (CNI). Os três componentes
que puxaram o INEC para cima foram os
de situação financeira, compras de bens
de maior valor e expectativas quanto ao
emprego. O índice subiu 0,4% na comparação com julho e 1,3% na comparação
com agosto do ano passado.
Início do semestre Alunos da UFSC
devem preparar a mochila para o reinício das aulas nesta segunda-feira (3)
nos campi de Florianópolis, Curitibanos e Joinville. Mesmo com o fim da
greve dos servidores federais, em Araranguá as aulas só começam no dia 10,
em função de obras de ampliação. Só
agora os quase 3 mil calouros, aprovados no Vestibular 2012, sentirão o gostinho de ser universitários.
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