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PEQUENAS SUGESTÕES - GRANDES RESULTADOS
A REFORMA DAS REFORMAS - ENSINO PÚBLICO BRASILEIRO:
• A REFORMA PROFUNDA DO SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO - E DA CONSEQUENTE EDUCAÇÃO
CIDADÃ - É conditio sine qua non PARA SOLUCIONAR, PRIMORDIAL E PERMANENTEMENTE, OS
GRAVES PROBLEMAS SÓCIO-ECONÔMICOS QUE MANCHAM O NOSSO PÁIS.
ASSIM, PARA COMEÇAR, A MELHORIA DO ENSINO DEVE SER PROPUGNADA COMO A PRIORIDADE
DAS PRIORIDADES PERMANENTES DOS TRES PODERES PÚBLICOS EM NÍVEIS NACIONAL, ESTADUAL
E MUNICIPAL, COMEÇANDO PELA VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR E DE TODOS OS SEUS
AUXILIARES DIRETOS E INDIRETOS, ATRAVÉS DE BONS SALÁRIOS E APOIO CONSISTENTE,
ACOMPANHADOS DE AVALIAÇÕES SISTEMÁTICAS E OBJETIVAS DE MAU E BOM DESEMPENHO
PARA PREMIAR, ANUALMENTE, OS PROFESSORES, EQUIPES, CURSOS E INSTITUIÇÕES QUE
ATINGIREM AS METAS PRÉ-ESTABELECIDAS E, COM DESTAQUE, AOS QUE ALCANÇAREM OS DEZ
MELHORES RESULTADOS PEDAGÓGICOS AFERIDOS PELOS EXAMES ENEM, VESTIBULAR, PISA, etc.
• AO INVÉS DE COTAS UNIVERSITÁRIAS
PARA REFORMA POLÍTICA:
• EXTINÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL E A CRIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
CANDIDATOS NOS TSE e TRE’s
• CRONOGRAMA E LINHAS GERAIS P/ ELEIÇÕES BRASILEIRAS DE 6/3 ANOS E SISTEMA DE GOVERNO
• “A SAÚVA E AS CORPORAÇÕES”
PARA REFORMA DA ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
• (Para corrigir maus)SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (postos de saúde,..)
• INSTITUIÇÕES PÚBLICAS SEM RECESSOS (“FÉRIAS”) – OS FUNCIONÁRIOS QUE AS TEM
REFORMAS DIVERSAS
• IMPORTANTE PARA LICITAÇÕES PÚBLICAS (“LEIS DO MERCADO” NO SERVIÇO PÚBLICO)
• CONTRATOS DE LIXEIRAS - PROPAGANDA EM PARADAS DE ÔNIBUS ou ESQUINAS DE QUADRAS.
• CONTRATOS DE PLACAS COM NOMES DE RUAS E PROPAGANDA
• PARA CONSERTAR O TRÂNSITO ASSASSINO
• CORRIGIR UMA VERGONHA NACIONAL - COLETA DE LIXO

Site: http://mw.eco.br/zig/hp.htm
Tem crítica e/ou sugestão? Envie e-mail
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AO INVÉS DE COTAS UNIVERSITÁRIAS
• Sem desconsiderar a terrível chaga na nossa história que representou o escravagismo,
maiormente para a raça negra, até fins do século retrasado (~5 gerações atrás), a
pontuação diferenciada atual para cotas em concursos, notadamente para acesso a
universidades e a empregos de servidor público, sempre irá causar problemas de
constrangimentos, verificação burocrática complicada, judicialização, radicalizações
racistas e outras como empulhações, etc. sendo muito mais justa e construtiva a busca de
soluções preventivas do que a mera aplicação do sistema de cotas sujeitas a todas essas
burocracias e regras muitas vezes contraditórias e de difícil aplicação. Assim, a proposta
que segue busca resolver este sério problema de desigualdade de oportunidades de forma
mais abrangente, preventiva e completa do que o sistema de cotas que é quase pontual ao
atender um número muito pequeno em relação ao total de desassistidos – de qualquer
raça - interessados em entrar e cursar a universidade ou acessar uma carreira pública.
• Cada universidade pública poderia/deveria contar com colégio de nível médio sob sua
gestão universitária, dimensionado para atender prioritariamente estudantes de baixa
renda, incluindo “cotistas”, que não puderam cursar escolas de qualidade no fundamental.
• Estes colégios das universidades deveriam ser sempre de alta qualidade tanto para atender
esses alunos de escolas fracas no fundamental (os atuais cotistas), quanto para propiciar
ótimos estágios práticos de magistério aos alunos graduandos de Pedagogia,
principalmente, Matemática, Português, História, Geografia, línguas estrangeiras,
Geologia, etc., com interesse em se tornarem professores e que receberiam bolsas de
trabalho como professores auxiliares e monitores.
• Desta forma, estes “colégios-escola”, sob a coordenação da Pedagogia, seriam o
equivalente aos “hospitais-escola”, sob a coordenação da Medicina nas universidades.
Muito importantes porque sem prática os cursos profissionais não são completos e
podem formar profissionais medíocres.
• Para os professores da própria rede pública, do fundamental ao nível médio, deveriam ser
abertos estágios e cursos rápidos de especialização nestes colégios da universidade
pública, criando-se entrosamentos e sinergias, bem como projetos comuns entre
Universidades e Cursos Fundamental e Médio como, p.ex., equipamentos, normas e
protocolos sugeridos de melhoria e simplificação do ensino público que atendam de
imediato inclusive os colégios pobres do grotão nacional.
• Seria interessante se todos os colegiados departamentais participassem e opinassem na
preparação de planos de cursos desses colégios de aplicação para influenciar na seleção de
matérias específicas e/ou de aspectos regionais de interesse na profissão (ões) relacionada
ao curso universitário o que irá suprir muitas das deficiências atuais verificadas nos
conhecimentos de novos alunos universitários.
• Além dos 3 anos curriculares, estes colégios públicos de aplicação, poderiam ter um
curso pré-universitário noturno de um ano de preparação ao vestibular/ENEM e
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concursos contando também com matérias teóricas em EAD (ensino á distância pela
internet), para futuros candidatos, como trabalhadores e desempregados, principalmente,
que quase se formaram no ensino médio em colégios fracos e buscam melhor qualificação
para se candidatar a um trabalho com mais exigências ou para tentar entrar na
universidade.
• Alunos formados nesses cursos e que passassem com destaque no vestibular poderiam ser
premiados com bolsas de estudo e de pesquisa universitária além de monitorias noturnas
no próprio colégio.
• Cursos de extensão universitária visando reciclagem/atualização de professores do
fundamental e do nível médio, bem como de ampliação de conhecimentos em outras
áreas que não à do próprio professor, complementariam este sistema de integração entre
ensino básico e universitário com objetivo, além da fundamental integração colégiosuniversidades, de aprimoramento sistêmico na capacitação do corpo docente do Brasil e,
consequentemente, dos alunos.
Ver mais sugestões, discussões e críticas em: emails\COTAS.pdf

[início]
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EXTINÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL E
A CRIAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE
CANDIDATOS NO TSE E NOS TRE’s
ELEIÇÕES DE REPRESENTANTES LEGISLATIVOS E EXECUTIVOS A CUSTOS MUITO BAIXOS
E RESULTADOS B E M MELHORES (FORA CORRUPÇÃO)

•

•

ELEIÇÕES A CUSTOS BAIXOS E INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS (anteprojeto PL)
o Art.1 Será responsabilidade do TSE em coordenação com os TRE’s prover o povo brasileiro, em tempo
hábil e a cada eleição, com as informações necessárias e relevantes de cada candidato a cargo eletivo do
executivo ou do legislativo como a biografia do candidato, passado e presente, as expectativas e propostas
se eleito. Essas informações serão disponibilizadas em portal OFICIAL na internet de forma a se ter
rápido e fácil acesso, via aplicativos em computadores, tablets, celulares, às mais significativas
informações dos vários candidatos, permitindo cotejá-las facilmente quanto à vida pregressa, a
qualificação e os programas e objetivos explicitados por cada um dos candidatos para podermos escolher
o(s) melhor preparado(s) a nos representar.
 & 1 - As informações serão apresentadas por cada candidato com o máximo de objetividade e
concisão seguindo um roteiro básico do TSE (formulários padrão?) e, uma vez formalizadas no
sistema do tribunal (prazo máximo de 4 meses antes da eleição), não poderão mais ser
modificadas.
 & 2 – O encaminhamento das informações será oficializado pelo Partido do candidato que
auditará e chancelará a veracidade das informações ficando corresponsável legalmente pelas
mesmas.
 & 3 – À medida que os dados desses memoriais forem disponibilizados na WEB, qualquer
cidadão poderá questionar a veracidade das informações e encaminhar crítica à comissão especial
de auditoria do TSE ou do TRE que também fará buscas sistêmicas na Receita Federal, PF e
outros órgãos dentro do fulcro maior de se ter somente candidatos de ficha limpa, competentes
para o cargo e nenhuma possibilidade de vínculos com estruturas criminosas.
 & 4 – Detectadas informações inverídicas o candidato é indiciado em processo de perda de
direitos políticos e o seu partido é penalizado com multa.
ÍTENS PARA OS REGISTROS DOS CANDIDATOS NO SITE DO TSE:
[Nome real e completo ] [Foto recente] [Apelido] [Nome completo da mãe] [CPF] [CI] [Estado civil] [Endereço]
[Profissão principal] [Profissão atual] [Nível escolar] [Especializações] [Por que quer o cargo (legislativo)?] [Pontos
básicos de seu programa de governo (executivo)?] [Onde/como obteve conhecimentos da legislação referente ao
cargo que almeja?] [Relacione cronologicamente os principais cargos públicos e privados exercidos bem como
atividades de interesse social exercidas com períodos, locais e 2 referências de pessoas identificadas] [Processos e
penas cumpridas ou Certificado de nada consta] [Processos em recurso] [Etc..]
[início]
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ORGANIZAÇÃO DO CRONOGRAMA E LINHAS GERAIS
PARA AS ELEIÇÕES BRASILEIRAS DE 6 / 3 ANOS
E SISTEMA DE GOVERNO
•
•
•

•

•
•

•
•
•

As eleições do Brasil passarão a ser realizadas de 3 em 3 anos, sendo que nas legislativas serão eleitos 50% dos
cargos e 50% permanecem.
Assim cada deputado, senador, vereador,.. ficará 6 anos como representante, não podendo ser reeleito para o
mesmo cargo por mais 6 anos.
Caberá ao TSE e TRE’s, como guardiães do sistema eleitoral brasileiro, organizar e manter portal das eleições e
candidaturas de cargos políticos, coibindo a mera “propaganda” eleitoral inócua e dispendiosa, bem como
incentivar e coordenar debates entre todos os concorrentes aproveitando as disponibilidades de rádios e TV’s
públicas.
À saída, por qualquer motivo, de um político advém a convocação para substituição pelo candidato que foi mais
votado nas mesmas eleições e, se este preterir ou não estiver disponível, segue-se o seguinte mais votado e, assim,
sucessivamente.
O chefe de Estado passa a ser o Presidente, eleito para mandato de 6 anos e, junto com governadores e prefeitos é
submetido a voto de confiança nas eleições seguintes ao completar 3 anos de mandato.
Se houver desconfiança de mais de 50% dos eleitores, o titular perde o cargo e é chamado, para completar o
mandato, o candidato que teve mais votos após o eleito, e, caso não esteja disponível será chamado o seguinte na
lista de mais votados na eleição.
Os cargos de vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito objetivam as substituições ocasionais do titular.
O chefe de Governo passa a ser o Primeiro Ministro, escolhido dentro de sistema parlamentarista.
A abdicação do cargo político recebido por voto, para exercer outra função pública ou privada, implica em perda
definitiva desse cargo.
[início]
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“A SAÚVA E AS CORPORAÇÕES”
(Nóbrega, M. 2016. Revista Veja, Ed 2511, pg 23)

(O ESTADO E AS CORPORAÇÕES-SAÚVA ?)
•

•
•

“O Brasil é prisioneiro das corporações que inviabilizam a gestão orçamentária, ameaçam a solvência do Tesouro
e acarretam ineficiências e desperdícios que inibem o crescimento da economia. Tudo isso se abate mais sobre os
pobres. A nação precisa despertar e entender essa nociva realidade e reagir ao poder de fazer estragos de que
gozem esses grupos. Exemplo:” (ib idem)
“Proibir greves por categorias como as de policiais, professores, médicos, coletores de lixo e outras que prestam
serviços públicos essenciais à população, como em nações sérias. Outro?” (ib idem)
“Restringir a concessão de subsídios e incentivos ao setor privado. Acabar com essa saúva é fundamental” (ib idem)
[início]
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(Para Corrigir Maus)
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO
(postos de saúde, hospitais, escolas,...)
•

•

•

Servidores públicos de atendimento ao cidadão serão avaliados a cada atendimento (ou outro critério pré-definido)
em sistema eletrônico similar aos do setor privado com indicações:
0 – não houve atendimento/func. Ausente;
1 – péssimo;
2 – razoável;
3 – bom;
4 – muito bom;
5 – excelente.
Estas avaliações serão processadas sistematicamente e, ao fim do mês, caberá ao chefe do setor, de acordo com lei
ou norma fixada e seguindo rígido protocolo, indicar para cada funcionário (p.ex.):
bônus do mês pelos excelentes atendimentos;
normal;
advertência oral;
advertência por escrito;
demissão.
Cada setor e sub-setor de atendimento receberá, também, julgamento análogo e as respectivas chefias e pessoal
administrativo associado arcarão com as boas ou más avaliações pelos cidadãos atendidos, de acordo com
regimentos próprios previamente estabelecidos.
[início]
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INSTITUIÇÕES PÚBLICAS SEM RECESSOS (“FÉRIAS”)
– OS FUNCIONÁRIOS QUE AS TEM •

•
•

Certos órgãos e instituições dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, costumam ter recessos, alguns
muito alongados, que geralmente são prejudiciais a cidadãos individualmente e coletivamente bem como à própria
máquina governamental, em termos de custos diretos e também indiretos pois costumam retardar decisões
importantes, pagamentos,....
Assim, sugere-se reservar recessos só para excepcionalidades e ter todos os órgãos públicos ou para-públicos
funcionando todo o ano.
Naturalmente que os funcionários, juízes, políticos eleitos,.. terão suas escalas de férias à semelhança do que
ocorre em empresas do setor privado e as férias devem ser de 30 dias como o é para todo o cidadão brasileiro,
[início]
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IMPORTANTE PARÂMETRO (PREÇOS) PARA
LICITAÇÕES PÚBLICAS
(“LEIS DO MERCADO” PARA O SERVIÇO PÚBLICO)
•

•

O IBGE (?) em coordenação com órgãos estaduais de estatística regional em convênio, incluindo instituições de
auditagens independentes, irão desenvolver e manter sistematicamente a estatística de preços médios de
mercadorias, sistemas e serviços do País como referência nacional e regional;
Entre vários outros usos públicos e privados por inúmeros órgãos e empresas em todo o país, esses parâmetros de
preços médios certificados sistematicamente, bem como suas séries históricas, serão de extrema utilidade, em
rapidez e consistência, nas avaliações de propostas de contratos em licitações públicas, auditagem de projetos já
licitados em realização e de projetos já realizados com questionamentos de probidades ou competências na
execução.
[início]
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CONTRATOS DE LIXEIRAS COM PROPAGANDA
EM PARADAS DE ÔNIBUS ou ESQUINAS DE QUADRAS.
•

•

•

Em Porto Alegre, muitos cidadãos não primam pelos bons costumes e jogam lixo em qualquer lugar e terrenos,
não sendo raro que, em terrenos baldios e na própria rua, é só começar e pode logo se formar um monte de lixo.
Lixo que fica misturado, orgânicos e reciclável, sem maiores preocupações da prefeitura em procurar organizar a
coletividade para formarem brigadas de limpeza das áreas públicas.
Uma sugestão que talvez resolva ou alivie essa vergonha citadina, é fazer contratos com empresas, lojas,
barbearias, padarias, consultórios médicos,... que ficam com a responsabilidade de instalar e manter, sempre com
saco de coleta, lixeira(s) (um exemplo abaixo) em parada de ônibus e/ou esquina de quadras, próxima ao seu
negócio ou serviço, recebendo, em troca, autorização para postar propaganda na própria lixeira e acima dela com
dimensões definidas. Junto com a propaganda, deve divulgar informações fornecidas pela prefeitura sobre os
perigos de lixo espalhado (contaminação, entupimento de bueiros, moscas, ratos,...), lista do que é reciclável e o
que é “orgânico” e sobre os horários e dias da semana de coleta.
Caberá aos moradores locais ou não comunicarem irregularidades à firma responsável pela lixeira e, em
dificuldades maiores, a setor da prefeitura responsável pelo sistema (fone XYZ).

[início]
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CONTRATOS DE PLACAS COM
NOMES DE RUAS E PROPAGANDA
•

•

•

A muy leal e valerosa cidade do Porto dos Casais, Porto Alegre/RS, abdicou, há muitos anos, da responsabilidade de
indicar in loco os NOMES DE NOSSA RUAS. Lembrar que 50 anos atrás não havia, praticamente, nenhuma rua
que não tivesse o nome grafado em suas placas azuis com letras brancas em casas das esquinas. Depois
incrementada com os números inicial e final da quadra. É uma vergonha e um desastre para estrangeiros ou não,
que não conhecem o local, mesmo que estejam bem aparamentados com um GPS.
Assim, à semelhança da proposta das lixeiras (atrás), porque não passar, sob contrato de instalação e manutenção
as placas padronizadas com nomes de ruas, para quem deve ser mais que interessado em marcar seu nome e uma
propaganda sinóptica que são as empresas, lojas, barbearias, padarias, consultórios médicos,... localizadas na
própria ou que lhe são próximas.
Nessas placas padrão, com cores bem escolhidas, metade referente ao nome e informações da rua e metade à
propaganda do contratado, é importante constar o nome completo da rua e números de começo e fim na quadra
em letras maiores; em letras menores, nomes e numerações antigos da rua e, se possível, uma frase sobre a
história da rua e o significado do nome atual.

• Aproveita-se para propor que vereadores não percam seu precioso tempo propondo novos nomes de ruas antigas.
Esta decisão deve caber à população que mora na rua ou lhe é próxima, encaminhando à câmara a decisão tomada
em reunião de vizinhança.
[início]
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PARA CONSERTAR O TRÂNSITO ASSASSINO
Atenção, às novas multas do DETRAN. Novas multas e penalidades de trânsito
começam a valer em 1º de novembro de 2017:
Ver em:http://www.detran.rs.gov.br/conteudo/42571/novas-multas-e-penalidades-de-transito-comecam-a-valer-em-novembro

Observações e sugestões:
O grande número de mortes e acidentes no trânsito em todo o País, justifica ações
enérgicas para coibir os excessos. Realmente tem se verificado que a aplicação de
multas/penalidades “motiva” muito o cidadão a cumprir leis entre elas às de trânsito, salvando
vidas, evitando acidentes vários e, enfim, disciplinando o tráfego o que acaba nos dando mais
tranquilidade e segurança ao dirigir. Exemplo de constatação pessoal: fiscalização rigorosa e
aplicação de multas para motorista que não parava em faixa de pedestres em Brasília: depois de
muitas multas e várias batidas pelos carros que vinham atrás do que parou, o brasiliense passou a
se destacar nacionalmente pelos bons modos neste quesito de respeito às faixas de pedestres,
mas foi só aliviar (falta de fiscalização) e, ao que me consta, voltou a baderna nas faixas de
segurança em BsB.
Entretanto, não será o mero aumento extraordinário do valor das multas (exceto àquelas
referentes aos atos de maior perigo de vida) que irá resolver o nosso trânsito caótico, mas sim a
persistente educação desde a infância, acompanhada de fiscalização continuada e de surpresa
bem como a devida e imprescindível punição às infrações devidamente verificadas.
Neste sentido, tendo-se sinalizações verticais e horizontais, clara adequadamente posicionadas,
torna-se ridícula a lei que estabelece um aviso prévio e circunstanciado de que logo ali se terá um
pardal ou uma lombada. Todo o “bom” infrator, vai então diminuir a velocidade ao ser avisado
com essa antecedência. Não houvesse este aviso, dispondo-se controladores escondidos e em
locais variados, os contumazes “velocímanos” ficariam dentro da linha como faz todo o cidadão
que preza, acima de tudo, o respeito aos outros, à vida, à tranquilidade de um bom passeio, etc.
Para tanto, devemos, também, ter as ruas, avenidas e rodovias do País com padrões de limites
máximos de velocidades razoavelmente bem definidos e normalmente explicitados por placas de
sinalização bem claras sobre a velocidade máxima bem como eventuais obstáculos, proibição de
ultrapassagem (sinais vertical e horizontal). E, IMPORTANTE, que essas placas sejam
colocadas com muita visibilidade a partir do ponto em que ocorre mudança de velocidade
máxima, TANTO PARA MAIOR QUANTO PARA MENOR VALOR no sentido da via.
Exemplo desse problema que parece ser um caça-níquel de multas:- quem sai de e quem volta
para PoA, algumas dezenas de quilômetros antes de Torres, parece só haver placas indicativas
de diminuição da velocidade máxima; assim, o cidadão vai andando devagar e vai e vai até???
Depois é só ver o número de multas que nesse trecho vêm sendo aplicadas para ver que tem
algo de bastante errado. O controle de tráfego deve ser rigoroso, mas sempre com jogo limpo e
claro para o cidadão contribuinte: mudou o limite de velocidade pra mais ou para
menos=> placa(s) de alerta.
[início]
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CORRIGIR UMA VERGONHA NACIONAL
COLETA DE LIXO
Lixões crescendo e empestando grandes cidades, com uma “população” de catadores de todas
as idades em meio a caminhões, urubus, cachorros, carrinheiros (carrinhos com lixo catado e
“puxados” por humanos), catadores de rua, até com crianças, espalhando lixo, ???
é!!! as leis estupendas, como aquela já esquecida dos resíduos sólidos, não são cumpridas –
talvez porque não dão muita propina.
Sugestões:
• Preparar uma cartilha escolar de orientação básica sobre a importância da coleta seletiva de
lixo, com linguagem fácil, clara e muita figura, que servirá para nova matéria do curso
fundamental, reforçado ano a ano com mais dados e atualizações e disponível na WEB (o
site da Prefeitura de Porto Alegre tem material incipiente a respeito – ver excertos em anexo).
Sugestão de alguns tópicos que poderiam constar nessa cartilha:
o Problemas de saúde e outros devido aos maus cuidados com o lixo;
o Como se produz tanto lixo em casa, em fábricas, em construções..
o Consumismo e propaganda; caixas e recipientes onerosos e desnecessários;
o Separação de lixo já nas casas e suas embalagens; como ganhar dinheiro com o lixo
o O que são os lixões; cuidados no manuseio de lixo e doenças; lençol freático e sua
contaminação; incêndios em lixões...
• Promover sistemas de premiação para startups que desenvolvam aplicativos e tipos de
recipientes reutilizáveis para a coleta sistêmica de lixo, enfatizando os condomínios que
receberiam bonificações pelo “produto” separado de acordo com a norma e devidamente
pesado/medido, estimulando a interação direta entre lixo produzido (venda) e empresa
beneficiadora (compra) do lixo já separado.
• Entrosar grupos/associações de catadores e empreendimentos com a separação fina.
• Palestras e cursos rápidos de especialistas em colégios, públicos em especial, para a
comunidade sobre os problemas associados ao lixo e a necessidade básica de separação
criteriosa já na origem, nas casas e apartamentos, mercados, lojas, salas,..
• Premiar as prefeituras que demonstrem estar extinguindo os lixões
[início]

