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A guerrilha do PT contra a PEC do Teto
e a reforma do ensino médio
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A tripla derrota do PT – na gestão
econômica, no discurso ideológico e
nas eleições municipais – empurrou o
partido para o isolamento. Restou-lhe a
guerrilha contra duas importantes
medidas de ajuste fiscal que o governo
Temer busca implementar: a PEC do
Teto dos Gastos e a MP da reforma do
ensino médio. 

Sem propostas alternativas, o partido,
seus aliados e seus braços de agitação,
situados hoje principalmente no
movimento estudantil, dedicam-se a
criticar sistematicamente a PEC 55 e a
MP 746. A tentativa de desmoralizar
tais medidas tem sido feita a partir dos
seguintes fronts: campanha sistemática pela internet, discursos no Congresso –
nos plenários e nas audiências públicas – e ações de invasão de escolas por
estudantes, o que a esquerda chama de “ocupação” com o intuito de glamourizá-
las. A soma desses ingredientes fornece à mídia, sempre carente de novidades,
uma pauta dinâmica que gera imagens dramáticas para os telejornais, passando
a ideia ao telespectador de que estamos diante de um evento com uma dimensão
maior do que, de fato, tem. 

As ocupações de escolas, que chegaram a mais de 1.150 em todo o país no início
do mês, já atrapalharam duas agendas nacionais de grande importância: as
eleições municipais e as provas do Enem, uma vez que impediram o uso de uma
série de prédios públicos. 

Quando se desce ao detalhe do conteúdo das críticas, constata-se, no entanto,
que os argumentos do PT são quase inexistentes. Mal comparando, a legenda
adota a lógica do candidato Donald Trump nos Estados Unidos: cataloga tudo o
que é Hillary de “bad, bad, bad” e promete fazer “great, great, great” se for
eleito. Quem ler com atenção ou escutar direito não encontrará nem
argumentos, nem sugestões. Não encontrará nada. 

Esse tipo de ilusionismo retórico sempre foi a marca registrada do PT, que, no
passado, não assinou o texto da nova Constituição, foi contra a Lei de
Responsabilidade Fiscal, não apoiou nem Itamar Franco, nem o Plano Real. 

O caráter das duas propostas é objetivo, e seu debate, antigo. O último ministro
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COMENTÁRIOS (9)

da Fazenda do governo Dilma, Nelson Barbosa, tinha pronto o esboço de um
plano para pôr em prática uma radical compressão dos gastos públicos. A
presidente suprimiu R$ 11 bilhões da educação quando o slogan de sua gestão
era “Brasil, pátria educadora”. 

É claro que o corte aviado pelo atual ministro da pasta, Henrique Meirelles, é um
remédio drástico, mas foi o PT que deixou o paciente na UTI. Além disso, é
possível reacomodar as despesas dentro do teto alterando-se as cifras dos
ministérios e de certos setores para aumentar a fatia de funções essenciais, como
saúde e educação. 

Segundo “O Globo”, mesmo que a reforma da Previdência seja aprovada pelo
Congresso no ano que vem, como espera o Planalto, o governo terá de cortar R$
300 bilhões em outras despesas nos próximos dez anos. 

No caso da reforma do ensino médio, ataca-se matéria que está na pauta há 20
anos, jamais abordada pelo PT – que focou a universidade – e que diz respeito a
uma das maiores carências do país. O ensino médio brasileiro é um dos mais
atrasados do mundo em conteúdo, métodos e equipamentos. Sobre a reforma, a
maioria está de acordo num ponto: seu maior mérito é ampliar as oportunidades
para todos. 

Nos dois casos – corte de gastos e ensino médio –, há amplo espaço para
aprimorar os textos originais, no lugar de recusá-los na íntegra sob o mantra
“retira da pauta porque é MP”. Fator determinante é que o governo Temer tem
os votos para aprovar as duas medidas, com ou sem oposição.

O que achou deste artigo?

Antônio 
Jair

“Para um discernimento é que vim a este mundo:para que os q não
veem, vejam, e os q veem tornem-se cegos”.(João9:39)/ “Por que foi que
cegamos?Penso q não cegamos, penso q estamos cegos. Cegos q veem.
Cegos q, vendo, não veem”.José Saramago, “Ensaio sobre a
Cegueira”/Frases deveriam servir p/ reflexão profícua dos desinformados
jovens invasores de escolas.Apesar da cruel realidade no Brasil atual
ocasionada por 2 desqualificados Lula/Dilma, tem quem ainda concorda
com maldades q fizeram ao país. 
Responder   2   0  2:35 PM Nov 09, 2016

Antônio 
Jair

2)...PARA FRENTE NÃO ACEITA QUE EXISTAM OPÇÕES
ALTERNATIVAS FORA DE "TELINHAS VIRTUAIS" PARA ATINGIR
OBJETIVOS. HOJE SABEMOS QUE GÊNIO EINSTEIN ESTAVA CERTO
AO ESCREVER, QUANDO AINDA NÃO EXISTIAM COMPUTADORES: "Eu
temo o dia em que a tecnologia ultrapasse nossa interação humana, e o
mundo terá uma geração de idiotas." ARISTÓFANES, SÁBIO DA
ANTIGUIDADE, PROFETIZOU: "A juventude envelhece. A imaturidade é
superada. A ignorância pode ser educada e embriaguez passa. Mas a
estupidez dura para sempre. 
Responder   2   0  2:29 PM Nov 09, 2016

Antônio 
Jair

1) ALIENADO POR PROFESSORES PETISTAS INCAPAZES NÃO OUVE
OPINIÕES ALHEIAS. SE PREOCUPA SÓ COM O QUE LHE INTERESSA.
QUEM PERDE TEMPO COM "CULTURA INÚTIL" (BIG BROTHER
BRASIL, FAUSTÃO, NOVELAS 'CONTRA OS CONCEITOS DE FAMÍLIA'
DA REDE GLOBO, CALDEIRÃO DO HULK, PROGRAMA DO RATINHO,
PROGRAMA DA XUXA, PROGRAMA DO GUGU, E OUTRAS PORCARIAS
MAIS...), NÃO TEM CONDIÇÕES DE OBTER A ÚTIL E NECESSÁRIA
CULTURA EM SUA TRAJETÓRIA. O NOMOFÓBICO TEIMOSO, TAL
QUAL CAVALO/BURRO DE CARROÇA COM VISEIRA PARA OLHAR
SÓ... 
Responder   2   0  2:28 PM Nov 09, 2016

Antônio 
Jair

“Se você corre uma maratona, mas não tem resistência para ler uma
página de um livro edificante; ou levanta 200 kg em um exercício, mas
não tem força moral para tentar superar uma má tendência, então, você
é um espírito que tem mais controle sobre o corpo do que sobre si
mesmo”. Thalles Mello (INFELIZ/E C/ JOVENS CONTEMPORÂNEOS
MAL ACOSTUMADOS, GOZANDO SÓ BOA VIDA S/ DEVERES, E SÓ C/
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DIREITOS, CONSTATO RUPTURA EDUCACIONAL DOS BONS
COSTUMES, C/ DESRESPEITOS, SOBERBAS COM ORIENTAÇÕES
INADEQUADAS). 
Responder   3   0  2:27 PM Nov 09, 2016

Antônio 
Jair

Décio Werneck=A juventude de hoje não tem educação porque não
aprendem nas escolas, e seus pais, que não a tem, não sabem mudar e
ensinar.A péssima qualidade dos professores é a causa, e o efeito disso é
o baixo aprendizado.Se soubessem a verdade por trás disso, seriam os
primeiros a lutar a favor, mas como são explicados justamente por quem
vai ser reciclado e ajustado, fazem o errado.Os pais, os verdadeiros
responsáveis pela Educação, sofrem pelo baixo nível do Ensino da
últimas décadas. 
Responder   3   0  2:26 PM Nov 09, 2016

Antônio 
Jair

NOS ANOS 60 (MINHA JUVENTUDE) OS PROFESSORES,
EXTREMAMENTE RESPEITADOS COMO VERDADEIROS MESTRES,
NOS INSPIRAVAM P/ BENEFÍCIO DE NOSSA CULTURA POSTERIOR
(INCLUSIVE, EM SINAL DE RECONHECIMENTO LEVANTÁVAMOS DAS
CADEIRAS QUANDO ADENTRAVAM À SALA).QUANTOS
FATOS/OCASIÕES/ACONTECIMENTOS NOS PROPORCIONARAM DE
"CULTURA ÚTIL", QUE SERVIRAM DE BASE AO SUCESSO DE MUITOS
ALUNOS QUE BEBERAM DESTA FONTE SAUDÁVEL; OS
INCONSEQUENTES (COMO OS OCUPANTES DE ESCOLAS AGINDO
FORA DA LEI) FICARAM NA "RUA DA AMARGURA". 
Responder   3   0  2:24 PM Nov 09, 2016

Antônio 
Jair

Existem 3 tipos de mentiras:-as mentiras;-as malditas mentiras;-as
estatísticas.Quando manipuladas, usadas pela metade, marretadas para
confessar o que o autor deseja, elas se tornam a pior forma de mentira,
pois contam com o respaldo de meias verdades ou da aparência de
seriedade.Samuel Langhorne Clemens,(Mark Twain),(Florida, Missouri,
EUA, 30/11/1835-Redding,Connecticut,EUA,21/04/1910),escritor
romancista e humorista. (PROFESSORES ALIENADOS MANIPULAM
FACILMENTE MENTES JUVENIS DESINFORMADAS). 
Responder   3   0  2:23 PM Nov 09, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Lula foi o homem errado na hora certa. Brasil tinha tudo para
deslanchar, não deslanchou. Tornou-se presa fácil de empreiteiros e
banqueiros inescrupulosos. Compraram um governo que não vale o
preço pelo qual se vendeu. Alto negócio para compradores e desgraça
para o povo. Ainda há muitos que defendem essa corja. Uns por ser parte
dela e outros por ser otários. Fatos e dados não mentem.  
Responder   8   0  10:55 AM Nov 09, 2016

Nestor 
Martins 
Amaral 
Júnior

Realidade dura e dolorida para idólatras de Lula, cuja imagem histórica
se consolida como a do corrupto que atravancou o desenvolvimento do
país. Ele, família e amigos entraram pobres na política, saíram
milionários à custa da nossa quebra, cuja recessão levou milhões ao
desemprego, à redução da renda e ao endividamento. Há rumores de sua
fuga do país para livrar-se do sistema judicial, fazer-se de vítima e
denegrir nossa imagem mundo afora. Presidência não é lugar de
operário analfabeto. 
Responder   8   0  8:30 AM Nov 09, 2016
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Ricardo Corrêa
(/opini%C3%A3o/ricardo
corr%C3%AAa/comque
moral1.1398453)

Com que moral?
(/opini%C3%A3o/ricardo-
corr%C3%AAa/com-
que-moral-1.1398453)

(/opini%C3%A3o/ricardo-
corr%C3%AAa/com-
que-moral-
1.1398453)

Eletronika
(/opini%C3%A3o/eletronika/david
mancusoumdosmaiores
%C3%ADconesdadisco
musicdeixalegado
1.1403958)

David Mancuso, um dos
maiores ícones da disco
music, deixa legado
(/opini%C3%A3o/eletronika/david-
mancuso-um-dos-
maiores-

(/opini%C3%A3o/eletronika/david-
mancuso-um-
dos-maiores-
%C3%ADcones-
da-disco-music-
deixa-legado-
1.1403958)
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ou conectese com

ATENÇÃO
Cadastrese para poder comentar

Cadastrar

%C3%ADcones-da-
disco-music-deixa-
legado-1.1403958)

Roberto Andrés
(/opini%C3%A3o/roberto
andr%C3%A9s/carrosfora
docentro1.1400584)

Carros fora do centro
(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/carros-
fora-do-centro-
1.1400584)

(/opini%C3%A3o/roberto-
andr%C3%A9s/carros-
fora-do-centro-
1.1400584)

Fernando Fabbrini
(/opini%C3%A3o/fernando
fabbrini/doresdebichos
1.1403086)

Dores de bichos
(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/dores-de-
bichos-1.1403086)

(/opini%C3%A3o/fernando-
fabbrini/dores-
de-bichos-
1.1403086)

Sylo Costa
(/opini%C3%A3o/sylo
costa/ser%C3%A1que
existesa%C3%ADda
1.1319548)

Será que existe saída?
(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/ser%C3%A1-que-
existe-sa%C3%ADda-
1.1319548)

(/opini%C3%A3o/sylo-
costa/ser%C3%A1-
que-existe-
sa%C3%ADda-
1.1319548)

Michele Borges da Costa
(/opini%C3%A3o/michele
borgesdacosta/devo
n%C3%A3onego
1.1403650)

Devo, não nego
(/opini%C3%A3o/michele-
borges-da-costa/devo-
n%C3%A3o-nego-
1.1403650)

(/opini%C3%A3o/michele-
borges-da-
costa/devo-
n%C3%A3o-
nego-
1.1403650)

Todas as colunas (/cmlink/portalo
tempo/opinião/ultimas/Sites/emurillode
aragao)

MULTIMÍDIA HOME
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(http://www.otempo.com.br/cidades/pm
%C3%A9flagradoemabordagemirregular
assista1.1393883)

(http://www.otempo.com.br/supernoticia/pedro
leonelesuelenamorims%C3%A3oos
vencedoresdoggs20161.1392368)

(http://www.otempo.com.br/hotsites/inhotim10
anos)

(http://www.otempo.com.br/galeriade
fotos/gastronomianapra%C3%A7a1.1389688)

(http://www.otempo.com.br/superfc/tost%C3%A3o
contacausoseprosas1.1389520)

(http://www.otempo.com.br/capa/mundo/iraque
tomanovacidadepr%C3%B3ximademossul
1.1389298)Vídeos (/tv) | Fotos (/galeriadefotos) | Infográficos (/infograficos) | Especiais (/especiais)

Expediente (/expediente)
Quero anunciar
(http://www.otempo.com.br/midiakit)
Fale Conosco (/fale
conosco)
Trabalhe Conosco
(/trabalheconosco)
Clube do Assinante
(http://www.clubeotempo.com.br/)
Loja do Super
(http://www.lojadosuper.com.br)
Política de Privacidade
(/politicadeprivacidade)

© 2014 O Tempo. 
Todos os direitos
reservados

CAPA (/)
Cidades (/cidades)
Brasil (/brasil)
Economia
(/economia)
Mundo (/mundo)
Política (/politica)

SUPER FC (/superfc)
América
(/superfc/america)
Atlético
(/superfc/atletico)
Cruzeiro
(/superfc/cruzeiro)
Futebol
(/superfc/futebol)
Vôlei (/superfc/vôlei)
Fórmula 1 (/superfc/f1)
Outros (/superfc/outros)

DIVERSÃO
Magazine
(/diversão/magazine)
TV Tudo
(/diversão/tvtudo)
Celebridades
(/diversão/celebridades)
Roteiros Culturais
(/diversão/roteiros
culturais)

INTERESSA
(/interessa)
Saúde e Ciência
(/interessa/saúdee
ciência)
Tecnologia e Games
(/interessa/tecnologiae
games)
Bizarrices
(/interessa/bizarrices)
Pandora
(/interessa/pandora)
Carro&Cia
(/interessa/carrocia)
Viagens
(/interessa/viagens)
Comportamento
(/interessa/comportamento)

JORNAIS
O Tempo Betim (/o
tempobetim)
O Tempo Contagem (/o
tempocontagem)
Super Notícia (/super
noticia)
Pampulha (/pampulha)

(http://www.ivcbrasil.org.br/certificadosAuditoriaWeb.asp)

PM é flagrado em abordagem
irregular; assista ao vídeo

Conheça os vencedores do
Garoto e Garota Super 2016

Uma década de natureza e arte
do Instituto Inhotim

Veja imagens da 4ª edição do
festival Gastronomia na Praça

Ex-jogador Tostão conta causos e
prosas; assista

Um conflito em imagens: Iraque
toma nova cidade
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