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EXTRA CLASSE Agosto/2012

EXTRAPAUTA

Gilmar Mendes e o caixa 2
Chamada de capa da revista Carta 

Capital de 1º de agosto (nº 178) levantou 
denúncia de que o ministro do STF 
Gilmar Mendes teria recebido R$185 mil 
do mensalão tucano de Minas Gerais, que 
desviou verbas para a campanha dos aliados 
de Fernando Henrique Cardoso (presidente 
e candidato à reeleição) e Eduardo Azeredo 
(governador) em Minas e no Brasil. Segundo 
a matéria de Leandro Fortes, há um abismo 
entre a contabilidade oficial e a paralela. 
Azeredo, na época, teria declarado gastos 
de R$ 8 milhões, mas na documentação 
assinada e registrada em cartório, o valor 
chega a R$ 104,3 milhões. Mendes teria 
recebido R$ 185 mil.

Propaganda na web

MENSALÃO

ELEIÇÕES

Pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, feita 
pelo Instituto Pró-Livro em 2011, revelou que os 
professores são os maiores influenciadores do hábito 
de leitura em 45% das 5 mil pessoas ouvidas em todo o 
Brasil. Por outro lado, a pesquisa também mostrou que 
apenas 50% dos brasileiros são considerados leitores – 
segundo a metodologia, pessoas que leram pelo menos 
um livro nos três meses precedentes ao questionário 
da pesquisa.  A pesquisa também mostrou que 75% 
da população não frequenta uma biblioteca. Dentre os 
que frequentam, a maioria (71%) considera o espaço 
um lugar para estudar; para 61% é um lugar para 
pesquisa; em seguida, aparece como um ambiente 
voltado para estudantes para 28% dos entrevistados; 
e, em quarto, com 17%, a biblioteca é apontada como 
um local para emprestar livros de literatura.

Foi sancionada em 19 de julho a lei que 
permitirá às instituições de Ensino Superior 
(IES) particulares converter até 90% das 
dívidas tributárias federais em bolsas de 
estudo do Programa Universidade para Todos 
(ProUni). As regras, publicadas no Diário 
Oficial da União, instituem o Programa de 
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento 
das Instituições de Ensino Superior (Proies), 
com o objetivo de “assegurar condições para 
a continuidade das atividades de entidades 

mantenedoras” para que não haja diminuição 
do número de matrículas e sejam recuperados 
os créditos tributários da União. Para participar 
do programa, as instituições de ensino terão que 
apresentar um plano de recuperação tributária 
e comprovar periodicamente sua capacidade 
de autofinanciamento e melhoria da gestão. 
Também é pré-requisito que a IES mantenha 
bons indicadores de qualidade do ensino 
nas avaliações aplicadas pelo Ministério da 
Educação (MEC).

A influência do professor

Dívidas por bolsas
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A Câmara analisa proposta que libera o uso 
da internet a qualquer tempo para a divulgação 
de projetos políticos, bem como para manifestar 
preferência por partidos políticos, coligações, pré-
candidatos ou candidatos. A legislação permite a 
propaganda eleitoral na internet somente após o 
dia 5 de julho do ano da eleição e estabelece limites 
para a divulgação de candidatos em sites e redes 
sociais. De autoria do deputado Mendonça Filho 
(DEM-PE), o projeto permite o uso da internet e 
de redes sociais dentro e fora do período eleitoral.


