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Para gastar menos, pais centralizam tudo na mesma escola
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Economia será
pauta da Alepe
Os 49 deputados estaduais começam
hoje a legislatura 2015. E em ano de
aperto fiscal, os temas econômicos
prometem dominar as discussões não
só em comissões específicas, mas,
sobretudo, no Plenário. A bancada da
oposição, liderada pelo deputado
Silvio Costa Filho (PTB), deve solicitar,
formalmente, hoje a senha do e-Fisco
para o governador Paulo Câmara. O
objetivo é que os parlamentares
tenham acesso detalhado à
movimentação financeira do
Executivo, privilégio dos governadores
e do presidente da comissão de
Finanças, Orçamento e Tributação, há
15 anos. Porém, a pauta deve ser bem
mais ampla e ir além dos gastos
públicos. Não será surpresa se os
deputados propuserem um pente fino
nos programas de incentivo fiscal, a
exemplo do Prodepe, que nos últimos
oito anos beneficiou mais de 800
projetos empresariais. O trabalho dos
legisladores, que começa agora, não
será nada fácil.

EM RELAÇÃO
a liberação
da senha
do e-Fisco,
o governador
Paulo Câmara
já disse que
informações
sobre as
receitas
e despesas
do Estado
podem ser
acessadas
no Portal da
Transparência

Dívida pode aumentar
Em 2014, ano de
aumento de gastos do
governo e de “pedaladas”
contábeis, o Brasil
registrou um inédito
rombo nas contas
públicas de R$ 32,6
bilhões. Mesmo se
economizar 1,2% do PIB
este ano como prometido,
ainda será insuficiente
para estancar a alta do
endividamento do setor público. Expectativa do Banco Central
é de aumento da dívida líquida para 38,2% em 2015.

FLÁVIA paga a mais R$ 30 pela ginástica e vôlei das filhas

COLÉGIO dos filhos de Janaina não cobra valor adicional

Do ensino
básico à
atividade
adicional
Folha resume
Vôlei, natação, futebol, dança, judô. Seja qual
for a atitividade extracurricular, isso implica
em incremento no orçamento do mês. Para
fugir dos altos custos, os pais recorrem às
escolas que ofertam os serviços. Mesmo
pagando taxas adicionais às mensalidades, a
economia é maior do que fazer separadamente.

■ ECONOMIA CHEGA
 CAPACITAÇÃO - A partir de hoje as indústrias têxtil,
moveleira, gesseira, madereira e de cerâmica vermelha passam
a contar com o programa Educação à Distância do Sesi. A
entidade pretende capacitar, gratuitamente, os trabalhadores
desses segmentos em temas vitais para a competitividade.
 CARNAVAL 1
- O Sebrae-PE e a
Faculdade dos
Guararapes (FG)
promoverão o
“Empreendedores
na Folia” nos dias
10, 11 e 12. A ação
vai acontecer na
nova unidade da
FG, na Boa Vista.
 CARNAVAL 2 A programação
contará com
palestras sobre
como gerir negócios
e empreender
durante a folia de
Momo. Os
encontros
começam sempre a
partir das 19h.
Inscrições no local.

 SEM LUZ - A
Rota do Atlântico
responsável pelo
pedágio que dá
acesso ao Litoral
Sul divulgou
pesquisa de
satisfação. Só
“esqueceu” de
incluir o item,
iluminação.
Certamente seria
reprovado pela
maioria dos
motoristas.

a ser de 50%, se
comparado ao
desembolso para as
mensalidades em
instituições
diferentes
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PRISCILLA COSTA

 PIONEIRA - A ex-deputada
estadual e jornalista Terezinha
Nunes assume hoje o comando da
Junta Comercial de Pernambuco
(Jucepe). A posse será realizada no
auditório da autarquia, às 9h. Em
mais de 100 anos de história, esta
será a primeira vez que a Jucepe terá
uma mulher como presidente.
 CONTAX AINDA... Advocacia
Geral da União (AGU) continua
buscando a revogação da liminar que
garante o funcionamento da Contax. A
empresa foi interditada pelo Ministério
Público do Trabalho e Emprego (MTE),
no dia 20 do mês passado, depois de
constatada uma série de
irregularidades.
 ...NA MIRA DO MTE - Segundo o
MTE, os auditores fiscais têm se reunido,
frequentemente, com representantes da
Contax, com o objetivo de discutir a
forma de implementação das medidas
apontadas pela fiscalização visando à
proteção da saúde dos trabalhadores.

 SAÚDE - Somente no primeiro mês deste ano, a
Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e
Sistemas de Saúde de Pernambuco (Aduseps-PE) conseguiu
mais de 20 vitórias judiciais em favor dos seus associados. A
maioria foram liminares contra reajustes abusivos, e para a
autorização de tratamentos e atendimento home care.

Já foi o tempo em que as
escolas tinham sua grade
curricular limitada às áreas
básica do conhecimento.
Com o passar dos anos, as
instituições de ensino entenderam a importância de
unir ao currículo básico atividades extras que ajudam
no desenvolvimento intelectual, motor e cognitivo
da criança. Quem acaba ganhando com esse novo modelo de ensino são os pais: a
economia chega a ficar entre
30% e 50%, se comparado ao
que precisaria ser desembolsado, caso matriculassem seus filhos em instituições diferentes.
O Colégio Visão, na Estância, mergulhou nessa proposta. Além de seguir o currículo tradicional, a escola
também proporciona - a preços mais acessíveis que o
mercado -, aulas de natação,
balé, judô, vôlei, robótica,
teatro, ginástica rítmica, basquete, futsal, handebol e
tênis de quadra. Os custos,
na avaliação de Flávia Mendonça, mãe das alunas Ana
Flávia e Maria Laura, são irrisórios se comparado ao
preço ofertado fora da escola. “Fora a praticidade de
encontrar tudo num só lugar,
eu ainda não preciso me
preocupar nem com segurança nem com transporte,
já que minhas filhas não
precisam se deslocar para
outros lugares”, pontuou.

Para ambas as atividades esportivas que as filhas praticam (ginástica rítmica e
vôlei), é desembolsado, por
mês, R$ 30. Juntando com a
mensalidade da escola, o
valor total fica em torno de
R$ 1,2 mil.
Tendo como parâmetro
uns dos cursos mais optados
pelos pais - como inglês, natação, futebol, música e balé
- a reportagem fez um “apanhado” geral dos preços oferecidos por instituições consideradas referência nas áreas
mencionadas. Somando, os
custos chegam ao que Flávia
Mendonça paga na escola: R$
1,2 mil. Estudar língua inglesa dois dias por semana, por
exemplo, fica entre R$ 369 e
R$ 407. Já a mensalidade de
uma aula de natação para
crianças de 3 a 12 anos, varia
de R$ 95 a R$ 220.
Diferente da proposta do
Visão, a Eccoprime Bilingual
School, em Aldeia, oferece
um currículo de atividades
mais abrangente: além de
ter como base fundamental
o ensino bilíngue (inglês e
português), a mensalidade
inclui atividades tratadas
como extracurriculares por
outros colégios. O orçamento abrange aulas de teatro, música, natação, educação doméstica e financeira, robótica, história da arte,
oficinas de reciclagem, entre
outras. “O fato de a mensalidade incluir várias atividades, que são cobradas por
fora em outras escolas, me
chamou à atenção porque eu
vi que era mais viável financeiramente”, destacou a educadora física Janaina Tabatchnik, mãe dos alunos
Rafael e João Victor. A depender do nível escolar, as
mensalidades variam de R$ 1
mil a R$ 1,6 mil. A escola vai
desde o berçário até o nono
ano (antiga oitava série).

