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Este Livro Digital ( Ebook ) é o resultado do nosso esforço em resumir os principais

aspectos da realidade local e regional. Com este resumo semanal você terá acesso

às informações mais importantes para compreender corretamente o que está

acontecendo no município e no Estado.

Você também pode ter acesso a outras edições, artigos, resumos e entrevistas em

vídeo através do nosso site - www.locusonline.com.br
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acesso a pontos de vista que não circulam mesmo em jornais de grande

circulação.
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Depois de anos de sucateamento e promessas de reformas, mais uma pá de cal no

transporte aéreo da cidade, com a perda da operação da Avianca. O que falta para

a comunidade entender que o culpado é e sempre será o governo?

Pela memória ou pelo Google, fica fácil compilar uma série de promessas,

entrevistas, fotos com políticos sorrindo e intermináveis viagens para Brasília, todas

com o tema "aeroporto de Passo Fundo", o campinho estatal de 84 hectares

localizado na área rural da cidade, possuidor de um pedaço de asfalto e uma

estrutura precária de atendimento ao público, palco de histórias trágicas com

atrasos, cancelamentos e descasos.

O janeiro de 2017 trouxe a notícia do cancelamento da operação da Avianca na

cidade, empresa responsável pelo transporte de dezenas de pessoas na rota Passo

Fundo - São Paulo. A derradeira viagem será apenas em março, um sinal de boa

vontade da cia aérea, por conta da concorrida Expodireto, feira agrícola de Não-

me-Toque. O motivo do cancelamento? A Avianca modernizou sua frota e adotará

aviões como o Airbus A-320neo, mais moderno, com maior capacidade e, para o

nosso azar, uma aeronave com 7 metros a mais em relação ao modelo anterior, o

Airbus A318. A diferença expõe a fragilidade da nossa pista com 30 metros de

largura. Seriam necessários 45 para a adequada operação. O Airbus A318 foi

recebido com festa em agosto de 2015 e vai deixar saudade (antes dele, o Fokker-

100).

Passo Fundo e a interminável
novela do aeroporto Lauro
Kortz
Depois de anos de sucateamento e promessas de reformas, mais uma
pá de cal no transporte aéreo da cidade, com a perda da operação da
Avianca. O que falta para a comunidade entender que o culpado é e
sempre será o governo?

- Jesael da Silva



Na época, o aeroporto passou da categoria 3 para a 5, o que permitiu a operação.

Não confundir: O Aeroporto Lauro Kortz é categoria 5 para o SESCINC

(Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndios em

Aeródromos Civis) e Classe II-B pelo Regulamento Brasileiro de

Aviação Civil (RBAC). A II-B é para aeroportos entre 100 e 400 mil

passageiros por ano e atualmente estamos em 165 mil (2016). Em

2014, foram realizados 2906 pousos e decolagens, contra 1693 em

2013.

Em abril de 2016, uma cerimônia (sempre elas) com o governador do RS, lideranças

de entidades empresariais, prefeito, secretários, vereadores, deputados, assessores,

imprensa e quem mais fosse possível convidar para um evento deste perfil,

celebrou a "entrega simbólica" da licença ambiental emitida pela FEPAM -

Fundação Estadual de Proteção Ambiental, permitindo as obras de ampliação no

valor de 50 milhões de reais em nosso aeroporto. É um órgão do governo

permitindo que o governo faça obras com dinheiro facilitado por outro governo.

Entenderam? Um mar de burocracia, em um dos atos mais recentes nesta história.

O governo federal tem um plano para a modernização de aeroportos, chamado de

"Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional" (PDAR), lançado em 2014,

com a pretensão de reformar 270 aeroportos regionais brasileiros. Com a crise, o

então interino governo Temer limitou em 2016 estes investimentos, reduzindo

para 53 o número de cidades atendidas. Passo Fundo passou pela peneira e

sobreviveu ao corte. Na prática (e a grosso modo), a liberação ambiental permite a

elaboração de uma licitação para a realização das obras no local.

Cavar informações públicas nos canais oficiais envolvidos nesta obra não é tarefa

das mais fáceis. Não existe um simples "clique aqui e baixe o pdf", mas temos

algumas pistas indiretas que indicam tempo ruim para os passo-fundenses usuários

do transporte aéreo.



O que diz a licença ambiental

O licenciamento da FEPAM, processo 3597-05.67 / 15-7, foi emitido em primeiro

de abril de 2016 e diz, além das questões de praxe nestas licenças, que a reforma

realizará obras na Pista de Pouso e Decolagem (PPD), que prevê redução no

comprimento para 1.680 m, ampliação de 68 m na cabeceira 08 e deslocamento da

cabeceira 26 de 90 m. Não existe alargamento da pista nesta licença. A atenção

principal do projeto está na reforma do terminal e estruturas anexas. Isto significa

que a Avianca não operaria o A-320neo em Passo Fundo, mesmo com a reforma.

Destaque da licença da FEPAM. Notem a "redução do comprimento" da pista.



Do Brasília ao ATR, passando pelo Airbus.

Os leitores mais velhos vão lembrar. Nos anos 90, as alternativas de voo de São

Paulo para Passo Fundo eram limitadíssimas. De Varig (Rio Sul), um avião saindo de

Congonhas e chegando aqui, com o aval do bom tempo. Ou de TAM, voando até

Porto Alegre em um Fokker-100 e "batendo asas" em um Caravan até a cidade de

Erechim. A troca de aeronave era ali mesmo no pátio do Salgado Filho, com

simpáticas comissárias entregando lanchinhos, do lado de fora do avião,

diretamente de uma cesta de vime. Cancelamentos ou a van na porta do aeroporto

de Passo Fundo pronta para levar passageiros até Porto Alegre em qualquer nuvem

preta também eram imagens frequentes.

A aviação foi mudando, A VARIG virou história (bem como a NHT) e o nosso

aeroporto foi sendo cada vez mais demandado, sem acompanhar a necessidade dos

passageiros e clientes indiretos. Se é possível colecionar notícias ao longo dos anos

sobre ações políticas neste tema, da mesma forma observamos reclamações de

usuários e histórias diversas, seja com o banheiro usando uma garrafa de

refrigerante para o sabão líquido ou problemas com o estacionamento. Com a

entrada de novos players no mercado nacional, a oferta de voos foi sendo

diversificada, com a liderança (agora absoluta) da Azul Linhas Aéreas, operando

desde 2013.

Uma infinidade de declarações políticas e algumas ações de fato

Quase duas décadas de promessas, reuniões, esclarecimentos, andamentos,

pronunciamentos e fotos. Dezenas de políticos deram publicidade aos atos de

salvação ou encaminhamento do problema aeroporto. Muita gasolina consumida

até Brasília ou Porto Alegre, em uma dança entre pares da mesma família, um

circuito fechado de problema-solução sem qualquer esperança de mudança

significativa. Além das mensagens nos canais pessoais dos envolvidos, tudo era

multiplicado na imprensa.



Governadora Yeda Crusius, na entrega de um caminhão de bombeiros em 2010. O

aeroporto receberia outro similar em outubro de 2014, possibilitando a melhora na

categoria.

Beto Albuquerque, em tweet de 2011, sobre encontro com comitiva de Passo

Fundo.



Agora vai. Janeiro de 2017, quando uma comitiva de Passo Fundo vai até Porto

Alegre, após a notícia da saída da Avianca. Em reunião com o secretário de

transportes Pedro Westphalen, os participantes recebem promessas de licitação,

obras (aquelas que não vão trazer a empresa de volta) e busca de novas rotas e

empresas alternativas. Na sala, a presença de 5 deputados estaduais, 10

vereadores, secretários municipais e demais autoridades e representantes de

classe. Foto: Câmara de Vereadores de Passo Fundo.



Análise de Gestão Aeroportuária do Aeroporto de Passo Fundo

O Laboratório de Transportes e Logística (LABTRANS), da Universidade Federal de

Santa Catarina, elaborou um estudo de apoio ao planejamento do sistema

aeroportuário do país, para o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. A

primeira versão do relatório dedicado especificamente ao Aeroporto de Passo

Fundo foi entregue em agosto de 2016. A equipe do LABTRANS fez um apanhado

completo da situação por aqui, com informações sobre o serviço, meio ambiente,

segurança e até mesmo da questão financeira. Spoiler: o aeroporto de Passo Fundo

dá prejuízo.

Na avaliação do nível de serviço, com uma nota de zero a 3, ficamos no nível

subótimo nos itens saguão (1,21), check-in convencional (1,07), sala de embarque

(0,42 - pior de todos) e sala de desembarque (0,81), com um "ótimo" na segurança

(1,17).

Na questão ambiental, o aeroporto deixa de atender diversas exigências. É uma das

piores áreas avaliadas, com apenas 5 entre 27 itens avaliados atendidos.

No ano de 2014, o custo operacional do Aeroporto de Passo Fundo apresentou

uma proporção de 293,5% da receita. Não, não erramos a digitação: são custos

equivalentes a duzentos e noventa e três vírgula cinco por cento da receita. Entre

2011 e 2014, os custos aumentaram 83,2% e a receita 40,2%.

Dos 31 funcionários, apenas 1 é orgânico (funcionário público). 97% da força de

trabalho é terceirizada. A empresa Águia Serviços de Transportes Aéreos - CNPJ

13.054.231/0001-20, de Curitiba, é a responsável pelo contrato em Passo Fundo e

Caxias do Sul. No total, a empresa recebeu em 2016 mais de 2 milhões de reais

para os aeroportos atendidos. Atrasos são uma realidade nos repasses do RS para a

empresa, com uma ameaça de greve já ocorrida em setembro de 2015.



Exemplo de um pagamento de contrato para funcionários terceirizados no

Aeroporto de Passo Fundo.

Uma infinidade de diagnósticos e soluções. E sonhos.

Muitas são as histórias e propostas digamos, "no popular", para o problema. O local

do atual aeroporto ser inadequado por questões ambientais (da natureza dos

arredores ao clima) parece ser a mais forte entre elas. Terras melhores destinadas

em outro local e até a promessa na última campanha eleitoral para prefeito (2016),

pelo candidato derrotado Osvaldo Gomes, de um novo aeroporto no local do atual

aeroclube já passaram pelas cabeças dos passo-fundenses. Existe uma corrente que

diz não importar as alternativas, o importante é um aeroporto melhor, onde está,

até outra alternativa aparecer.



É preciso estar atento ao discurso político de "garantia de melhorias" que envolvam

grandes esperanças e adequações a uma dita liderança regional, com o uso de

dados ao sabor de institutos de pesquisas diversos. Não podemos falar de

"transporte de cargas" sem antes pesquisar sobre o comprimento de pista e

capacidade de impacto no pavimento na mesma para os mais diversos aviões de

carga usados no país e na região. A questão carece também de seriedade no trato

das questões ambientais, sendo uma obra encravada em uma região cheia de

nascentes de importantes rios gaúchos.

A praga da cultura estatal

Certas coisas no Brasil parecem certas como a lei da gravidade, o nascer do sol ou

a chuva de cima para baixo. Aeroporto ser coisa de governo é uma delas.

Certamente, a melhora do transporte aéreo ser coisa para mais governo é outro

pensamento muito forte. Fala-se em alguns casos até na criação de autarquias e

união de municípios para - no dialeto estadocastiço - fomentar o desenvolvimento

da região. Poucas almas lançam mão da iniciativa privada e ousam imaginar uma

situação onde um investidor simplesmente quer ser dono de um aeroporto no

Brasil. Aos trancos e barrancos, isto está mudando.

A cidade de Caçapava, no interior de São Paulo, testemunhou o flerte de um

empreendedor da área da construção civil e quase viu nascer, no meio do nada, um

aeroporto privado com investimentos no valor de 250 milhões de reais (se você

acha este valor um absurdo e digno de frequentar apenas o círculo estatal, fique

sabendo que um prédio novo no centro de Passo Fundo pode custar 100 milhões

para levantar do chão). O quase ficou por conta de atrasos por conflitos em

licenças ambientais (emitidas e revogadas) e problemas de financiamento (este,

infelizmente, ainda estatal). A ideia era construir um aeroporto/condomínio com

diversos espaços e planejamento urbano do entorno. A história da Aerovale ainda

deve render algo no futuro, com outros investidores assumindo a bronca, já que o

espaço, edificado pela metade, só serve para este fim.



Precisamos de iniciativas que desloquem o transporte aéreo regional para a

iniciativa privada e Passo Fundo tem potencial para ser exemplo no setor. Com um

aeroporto deficitário nas mãos do governo do estado, em um local sem

possibilidade de expansão e no meio de um pesadelo ambiental, está na hora de

alguma força apontar um novo projeto, diferenciado e em local pensado para o

futuro. Menos "comitivas" para Porto Alegre e Brasília e mais iniciativa. Precisamos

usar os políticos sim, mas para desvincular as garras do estado das nossas viagens

aéreas, a trabalho ou lazer.



Rebeliões em diversos presídios do Brasil fazem ressurgir a
preocupação com a situação da casa prisional de Passo Fundo,
superlotada e com estrutura defasada

O ano de 2017 começou de forma absurdamente violenta no Brasil. O
primeiro dia do ano foi marcado pela brutal rebelião e massacre no
presídio de Manaus, quando presos foram mortos pelos seus próprios
colegas de detenção, integrantes de facções inimigas.

E essa não foi a única crise nas cadeias nesse ano: houve problemas no
Rio Grande do Norte, em Minas Gerais, em Roraima, e no Rio de Janeiro.
Esses fatos fizeram com que o governo federal agisse determinando a
atuação das Forças Armadas para auxiliar na segurança das
penitenciárias.

Esses fatos escancaram a realidade: quem faz a lei dentro dos
presídios são os próprios apenados. Não há estrutura física adequada e
nem humana suficiente para bem administrar a massa carcerária. O
Estado não apresenta condições apropriadas para fazer cumprir as
penas de quem está em dívida com a sociedade e ainda coloca em risco
as pessoas presas, fomentando uma rivalidade cruel que, como se vê,
acaba desaguando em “justiçamentos” privados.

Também temos uma bomba-
relógio?
Rebeliões em diversos presídios do Brasil fazem ressurgir a
preocupação com a situação da casa prisional de Passo
Fundo, superlotada e com estrutura defasada

- Mateus Barato

http://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2017/01/rebeliao-no-compaj-chega-ao-fim-com-mais-de-50-mortes-diz-ssp-am.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2017/01/policia-faz-permuta-de-presos-no-rn-para-tentar-acabar-com-rebeliao.html
http://g1.globo.com/minas-gerais/noticia/secretaria-confirma-que-14-detentos-serao-transferidos-apos-motim-em-presidio-de-ribeirao-das-neves.ghtml
http://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2017/01/corpos-dos-33-detentos-mortos-em-presidio-sao-liberados-pelo-iml-de-rr.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/agentes-em-greve-sao-acionados-para-principio-de-confusao-no-interior-de-complexo-penitenciario-do-rio.ghtml
http://www.diariodamanha.com/plantao/ver/24964/For%C3%A7as+Armadas+poder%C3%A3o+atuar+em+pres%C3%ADdios


Qual é a realidade em Passo Fundo?Qual é a realidade em Passo Fundo?

Passo Fundo possui um presídio regional superlotado, que já passou
por interdições por parte do Ministério Público em anos anteriores.
Atualmente são 684 presos enquanto a estrutura permitiria uma lotação
máxima para 307 apenados. Conforme o administrador geral substituto
da casa de detenção, Josemar Dall Agnol, não há registro da existência
de facções rivais no presídio de nossa cidade. No entanto, segundo ele,
o temor de ocorrências de rebeliões existe em qualquer casa prisional
do país. “Situações de motins e rebeliões podem ocorrer em qualquer
casa prisional, de acordo com suas peculiaridades, número de presos e
existência de facções. Temor há em qualquer casa prisional com
número excessivo de presos em relação a sua capacidade estrutural e
não é diferente no Presídio Regional de Passo Fundo”, afirma.

Dall Agnol destaca que para prevenir tais fatos é feito monitoramento
constante. “É realizado um trabalho excelente pelos serviços de
inteligência dos órgãos de segurança pública, que monitoram
constantemente as situações dentro da casa prisional, sendo possível
antever as situações em quase 90% dos casos”, revela.

Em anos anteriores, houve rebeliões na cadeia de Passo Fundo,
inclusive com presos e PMs feridos.

http://www.locusonline.com.br/wp-content/uploads/2017/02/lotacao.png
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/09/cinco-presos-ficam-feridos-em-confusao-em-presidio-de-passo-fundo.html
http://www.rduirapuru.com.br/policia/31864/rebeliao+no+presidio+de+passo+fundo+acaba+com+17+feridos


Outro problema grave que ainda não foi solucionado são as fugas de
detentos, que chegaram a ser filmadas pelos próprios presos ou, em
outros casos, anunciadas através das redes sociais. Segundo o
administrador, para resolver essa situação seriam necessárias
melhorias na estrutura da penitenciária. “É realizado o monitoramento
dos presos com histórico de fuga, tomado cuidado em relação ao
alojamento nas celas e fazendo a segurança dentro das possibilidades
da casa prisional e da estrutura oferecida. Seria possível estancar o
problema se houvesse melhorias na estrutura física, melhorias que
estão difíceis de concretizar devido à crise por que passa nosso
estado”, explica.

O número de agentes penitenciários também é defasado: atualmente
são 46 servidores trabalhando na segurança do estabelecimento penal,
com escala diária de oito agentes. O número ideal é o de 120 agentes
para escala de 25 trabalhadores por plantão. São mais que o dobro de

presos, para 68%68% menos agentes penitenciários por escala,
comparando com o que é considerado ideal.

https://www.youtube.com/watch?v=fW19ozJ-eJ0
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2016/03/preso-escapa-de-presidio-em-passo-fundo-e-anuncia-fuga-no-facebook-5364243.html
http://www.locusonline.com.br/wp-content/uploads/2017/02/pubchart-1.png


Como surgem as facções?Como surgem as facções?

Com as rebeliões que eclodiram nesse ano, ganhou destaque na
imprensa o poder das facções de criminosos que assumiram o controle
das detenções e mostraram seu poder também fora delas. Conforme
Dall Agnol, essas associações de bandidos surgem tanto dentro dos
presídios como fora deles, com regras e rituais próprios. “Digamos que
numa casa prisional não há nenhuma facção, mas eu quero formar uma
porque vai me trazer benefícios. Então é escolhido um líder com maior
representatividade dentre os presos, que passam então a formalizar
suas normativas, seu batismo. É formado então um pequeno grupo que
de acordo com suas ações (dentro e fora da casa prisional) pode
crescer ou simplesmente acabar tão rapidamente quanto é criado”,
detalha.

As facções também podem ser importadas para penitenciárias ainda
sem esse tipo de “representação”, como revela Dall Agnol. “Podem vir
de fora também de duas maneiras: quando há transferência de um
preso pertencente a uma facção e que faz sua apresentação, batizando
os demais presos interessados em entrar para aquele grupo. Outra
maneira é o contato de um preso interessado em ser líder numa casa
prisional sem facção com líderes de outras casas prisionais, fazendo a
representação do mesmo para os demais membros da sua cadeia”,
afirma.

Não há ressocializaçãoNão há ressocialização

Uma das políticas públicas estabelecidas para o sistema prisional
brasileiro é a da ressocialização dos detentos, evitando que os presos
sejam submetidos a situações degradantes que o humilhem e o
impeçam de voltar para sociedade em condições indignas. Entretanto,
o quadro da realidade brasileira é justamente o contrário disso:
presídios superlotados, condições sub-humanas de convivência e o
império da lei feita no submundo do crime.



Josemar Dall Agnol confirma que com o modelo vigente não ocorre a
ressocialização, já que as casas prisionais não oferecem espaço para
que isso aconteça. “Para que ocorra a ressocialização deve haver
estrutura para instalação de cursos profissionalizantes, tratamento
penal, oficinas de trabalho, onde os presos possam sair da ociosidade e
aprender uma profissão e estudar”, argumenta.

Novos presídiosNovos presídios

Uma possibilidade para a diminuição dos problemas de superlotação é,
obviamente, a construção de novas penitenciárias. Entretanto, os
governos parecem não conseguir – ou não querer – dar continuidade a
essa ideia. Em 2012 e 2016 foi possível verificar essa inércia (ou
incompetência) em Passo Fundo, com a perda de verbas do governo
federal para a execução das obras de construção de uma nova casa
prisional. Enquanto isso, os presídios brasileiros seguem como
bombas-relógio. Algumas delas explodiram já no início do ano.

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2012/10/passo-fundo-perde-verba-de-r-8-milhoes-para-construir-novo-presidio-3913716.html
http://www.rduirapuru.com.br/cidade/40830/passo+fundo+perde+novamente+verba+para+construir+presidio


Este artigo conclui a análise realizada pela Lócus acerca do Programa Escola sem

Partido, proposta de lei para tornar obrigatória, nas salas de aula do ensino médio e

fundamental, a fixação do cartaz abaixo:

A fixação do cartaz não vem a ser a única medida prevista. Também tem a

pretensão de inibir a prática da doutrinação política e ideológica em sala de aula e a

usurpação do direito dos pais dos alunos sobre a educação moral dos seus filhos.

O Excesso de leis! Uma
leitura a partir do programa
Escola Sem Partido
Neste terceiro artigo da série sobre o projeto Escola Sem Partido, as
expectativas acerca de sua aceitação e cumprimento.

- Cesar Augusto Cavazzola Junior



O que está em jogo é a aprovação de uma lei contra o abuso da liberdade de

ensinar.

No primeiro artigo desta série foi apresentado o Projeto de Lei nº 190/2015 (que

pretende instituir o Programa no âmbito do sistema estadual de ensino), do

Deputado Estadual Marcel van Hattem, contextualizado numa perspectiva do

sistema de ensino nacional e de parte dos problemas de formação cultural

atualmente enfrentados no país. No segundo, sobre a base legal na qual está

amparado o Programa, além de um quadro comparativo entre os projetos de lei

federal e estadual (neste caso, especificamente, o do Rio Grande do Sul). Agora,

neste terceiro e último, sobre as expectativas acerca de sua aceitação e

cumprimento.

É preciso esclarecer que o progresso do conhecimento não é uma questão

institucional isolada, mas sobretudo pessoal, de o estudante chegar em casa,

sentar-se e estudar o que deve ser estudado. No Brasil foi possível destruir a

continuidade cultural de uma geração para outra com indiscutível facilidade (parte

dos motivos já foram apontados nos artigos antecedentes). Por conta disso,

acredita-se que funk e pichação é cultura, que a polícia é fascista, que bandido é

vítima da sociedade, dentre muitas outras anomalias que circulam no imaginário

popular.

Para se ter um exemplo dos efeitos nocivos desse legado, num artigo publicado no

site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o título dizia “Combate à cultura do

estupro vai além de punições penais” (07/06/2016). Até a OAB pensa que todo

homem seja um potencial estuprador...

Ainda outro, valorizando a diversidade, o Dicionário Houaiss mudou definição do

verbete família. A alteração, realizada a partir de uma campanha, buscou tornar a

palavra “mais plural e fiel à realidade”: "núcleo social de pessoas unidas por laços

afetivos, que geralmente compartilham o mesmo espaço e mantém entre si relação

solidária". Isso se deu em resposta ao Estatuto da Família, aprovado na Câmara dos

Deputados em 2015, que apenas reconheceu como núcleo familiar aquele formado

a partir da união de um homem e de uma mulher. Nem mesmo os dicionários foram

deixados em paz...

Nas paredes de um restaurante de beira de estrada, o autor encontrou as seguintes

normas de conduta que devem ser seguidas pelos consumidores no local:



“Não lavar a cuia na pia ”; “Não urinar no chão”; “Dar a descarga depois de utilizar o

banheiro”; “Duas tolhas de papel são suficientes para secar as mãos ”; “Não pisar na

grama”; “Local exclusivo para funcionários  (cozinha)”, “ Não mexer nos objetos (que

estão à venda)”. Como se já não bastasse o universo de um trilhão de leis no Brasil.

No entanto, nem mesmo o desconhecimento das mesmas é possível de ser negado:

“Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” , aponta o art. 3º

do Decreto-Lei n. 4.657/1942). Sim, a solução foi criar uma lei para obrigar o

cumprimento das demais. Conta-se um episódio no qual Getúlio Vargas (o mesmo

responsável por essa lei) mandar chamar o seu Ministro da Justiça, o Doutor Chico,

e diz:

- Precisamos de um Decreto para assunto “tal”.

Então o doutor Chico responde:

- Ora, já o temos.

Getúlio reafirma o seu propósito:

- Pois escreva outro: o anterior não funcionou.

Faz parte da cultura nacional o hábito de descumprir leis? Quais são as que de fato

são cumpridas? O que se passa na Câmara Legislativa no município de Paim Filho?

Bem, não há outra resposta senão: “Que importa?”

Portanto, torna-se imprescindível perguntar: a criação de uma lei vai resolver o

problema da educação e da cultura nacional? O próprio site do Programa Escola

sem Partido responde:

Não seria necessário, se a prática da doutrinação política e ideológica

em sala de aula não estivesse, como está, disseminada por todo o

sistema de ensino. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Sensus em

2008, 80% dos professores reconhecem que o seu discurso em sala de

aula é “politicamente engajado”.



O importante é que a realidade seja encarada. Como bem disse o professor Olavo

de Carvalho:

Já expliquei mil vezes: o marxismo não é uma doutrina, uma ideologia

ou um programa político, algo portanto que a inteligência humana

possa livremente dar sua aprovação ou desaprovação. É uma

CULTURA – um sistema complexo de símbolos, regras de conduta,

rituais, ídolos, tabus, normas de linguagem, preconceitos, temores etc.

Tirar um sujeito da atmosfera marxista por meio de argumentos é tão

impossível quanto transformar, por esse meio, um índio do Xingu em

cidadão sueco ou um japonês em sudanês. O que existe nas escolas

brasileiras não é DOUTRINAÇO, é ACULTURAÇO, um processo

abrangente que cerca o indivíduo por todos os lados simultaneamente

e no qual a “doutrinação” desempenha um papel modestíssimo ou nulo.

Qualquer “doutrinação” é um processo puramente verbal. A

aculturação vai infinitamente além do que a comunicação verbal pode

alcançar.

Ninguém está atrás de privilégios no ensino: o que se quer é que ambos os lados da

moeda sejam apresentados, e que a história seja contada como tal. O problema

todo será encontrar pessoas capazes de apresentar o conteúdo de forma imparcial

como tanto almeja a proposta. O ideal é que o Programa Escola sem Partido seja

adotado pelo costume, e não por conta de um processo legislativo.

http://www.programaescolasempartido.org/FAQs/. Acesso em 05/02/2017.

Na verdade, ouvi essa história do professor Olavo de Carvalho numa das aulas do

COF.

http://www.programaescolasempartido.org/FAQs/
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