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Segunda-feira  

Após pressão de professo-
res e estudantes o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM – RJ), prometeu co-
locar em pauta amanhã, 14, a vo-
tação para o novo Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb). 

O atual Fundeb vence no 
dia 31 de dezembro, e a sua reno-
vação garante o percentual apro-
ximado de 94,2% das matrículas 
da educação básica, conforme 
nota técnica do Dieese. 

Criado em 2007, durante o 
governo do ex-presidente Lula, 
para financiar todas as etapas da 
educação básica, fortalecer a 
igualdade de condições no finan-
ciamento da educação brasileira e 
garantir a valorização dos traba-
lhadores e trabalhadoras, o fundo 
garante o subsídio para mais de 
40 milhões de matrículas de redes 
estaduais e municipais de ensino 
e um piso salarial para os traba-

Após pressão de professores e estudantes, 
Rodrigo Maia, compromete-se a votar o novo 

Fundeb amanhã, 14 de julho 

lhadores e trabalhadoras da edu-
cação. 

Professores, estudantes e as 
entidades que representam as ca-
tegorias defendem a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) nº 
15/2015, que sugere maior parti-
cipação do governo federal no 
financiamento da educação bási-
ca e torna o Fundeb permanente. 

Entre as alterações, está o 
aumento da participação da União 
no aporte de recursos para o Fundo 

dos atuais 10% para 20% em 2026, 
começando em 2021 em 15 % e a 
partir daí o aumento é de um ponto 
percentual a cada ano até chegar 
em 20% em cinco anos. E continua 
garantindo um Piso Salarial Nacio-
nal para o magistério. 

A PEC precisa ser votada 
em dois turnos na Câmara e em 
dois turnos no Senado, e precisa 
de três quintos dos votos dos de-
putados (308) e dos senadores 
(49) para ser aprovada. 

 

Entenda quais as vanta-
gens e desvantagens do sa-
que emergencial do FGTS  

 

Técnica explica em que situações o 
trabalhador deve pensar em utilizar 

o saque emergencial do FGTS. 
 

Matéria completa em cut.org.br 
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Carta de Abraham Lincoln ao professor de seu filho 
 

Por Abraham Lincoln 

IFMA oferta a alunos e servidores novas vagas 
para preparatório do teste TOEIC Bridge 

 

 

Serão ofertadas novas 
vagas para estudantes e servi-
dores do IFMA participarem do 
curso preparatório online para 
o teste TOEIC Bridge, utilizado 
como padrão de aferição da 
proficiência no idioma inglês. 
As aulas serão gratuitas e ocor-
rerão a partir de 20 de julho. O 
curso é oferecido por meio de 
uma parceria da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecno-
lógica do Ministério da Educa-
ção (SETEC/MEC). 

O objetivo é ampliar o 
acesso da comunidade acadê-
mica a cursos e programas de 
intercâmbio, oferecendo opor-
tunidades de aprendizagem de 
língua inglesa. O TOEIC, com-
posto pelas sessões de Listen-

ing e Reading, é utilizado por 
escolas de idiomas, empresas e 
agências governamentais em di-
ferentes países. 

O curso preparatório foi 
desenvolvido pela Mastertest – 
ETS, distribuidora exclusiva, no 
Brasil, do teste TOEIC, e será 
ofertado totalmente na modalida-
de a distância. As inscrições 
ocorrem do dia 9 de julho até as 
16h do dia 13 de julho de 2020, 
por meio de formulário eletrôni-
co disponível em https://
forms.gle/8SeZjMs6uqB7gVCd7
. No momento da inscrição, os 
estudantes e servidores precisam 
anexar uma cópia em PDF do 
comprovante de vínculo disponí-
vel no SUAP ou da página de 
dados pessoais constante no 

Q.Acadêmico (somente alunos). 
Em caso de dúvidas, os conta-
tos podem ser realizados pelo e-
mail diri@ifma.edu.br. 

A plataforma do curso 
(MOOC) estará disponível até 
31 de dezembro de 2020. No 
decorrer do curso serão disponi-
bilizados dois simulados on-
line do teste de proficiência e, 
após a conclusão, é gerado um 
certificado eletrônico. A Mas-
tertest – ETS entrará em conta-
to com os inscritos por e-mail. 
Vale ressaltar que o IFMA não 
poderá se responsabilizar por 
disponibilizar equipamentos 
eletrônicos e conexão com a 
internet necessários para o de-
senvolvimento do curso. 

Fonte: portal.ifma.edu.br 

Caro professor, 
Ele terá de aprender que nem 
todos os homens são justos, 
nem todos são verdadeiros, mas 
por favor diga-lhe que, para 
cada vilão há um herói, que 
para cada egoísta, há também 
um líder dedicado, ensine-lhe 
por favor que para cada inimi-
go haverá também um amigo, 
ensine-lhe que mais vale uma 
moeda ganha que uma moeda 
encontrada, ensine-o a perder, 
mas também a saber gozar da 
vitória, afaste-o da inveja e dê-
lhe a conhecer a alegria profun-
da do sorriso silencioso, faça-o 
maravilhar-se com os livros, 
mas deixe-o também perder-se 

com os pássaros no céu, as flores 
no campo, os montes e os vales. 

Nas brincadeiras com os 
amigos, explique-lhe que a derro-
ta honrosa vale mais que a vitória 
vergonhosa, ensine-o a acreditar 
em si, mesmo se sozinho contra 
todos. 

Ensine-o a ser gentil com 
os gentis e duro com os duros, 
ensine-o a nunca entrar no com-
boio simplesmente porque os ou-
tros também entraram. Ensine-o a 
valorizar a família que sempre o 
apoiará em qualquer situação. 

Ensine-o a ouvir todos, 
mas, na hora da verdade, a deci-
dir sozinho, ensine-o a rir quando 
estiver triste e explique-lhe que 

por vezes os homens também 
choram. 

Ensine-o a ignorar as 
multidões que reclamam sangue 
e a lutar só contra todos, se ele 
achar que tem razão. 

Trate-o bem, mas não o 
mime, pois só o teste do fogo 
faz o verdadeiro aço, deixe-o 
ter a coragem de ser impaciente 
e a paciência de ser corajoso. 

Transmita-lhe uma fé su-
blime no Criador e fé também 
em si, pois, só assim poderá ter 
fé nos homens. 

Eu sei que estou pedindo 
muito, mas veja o que pode fa-
zer, caro professor. 

Fonte: motivacaoefoco.com.br 


