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VEREADOR CLÁUDIO JANTA (SD) - Comunicação de Líder: Sra. 

Presidente, colegas vereadores, eu queria seguir falando do tema da 

educação, um tema que hoje está nos jornais – do ano de 2017 para 

o ano de 2018 tivemos um índice de 100 mil pessoas que 

abandonaram as escolas no Brasil. Vocês imaginem 100 mil pessoas 

contaminadas com a gripe A; 100 mil pessoas contaminadas pelo 

vírus ebola; 100 mil pessoas transmitindo qualquer doença num país. 

Ver. João Bosco Vaz, 100 mil pessoas, no de 2017 para 2018, 

deixaram as escolas no Brasil – 100 mil pessoas abandonaram, sumiram! E ficou por isso 

mesmo. Não se sabe para onde foram e o que aconteceu com essas pessoas: se elas 

arrumaram emprego, ou se se mudaram do Brasil, ou se morreram – são 100 mil 

pessoas.  

Mas o mais grave de tudo é que o ensino fundamental foi ampliado: vai até o nono ano. E 

aí nós temos as escolas de tempo integral. Em 2017, nós tínhamos 4,2 milhões de 

crianças matriculadas na escola de ensino fundamental de tempo integral, no Brasil. Em 

2018, baixou para 3,1 milhões, sumindo 1,1 milhão de crianças das escolas de tempo 

integral no Brasil. E nada! Exclusivamente nada foi feito pelo governo federal. Eu achava 

que o governo federal que passou... E eu condeno, como condenei no início desta 

semana, o meu partido por ter apoiado esse governo federal que passou, pois ele tirou 

direitos dos trabalhadores; botou o maior juro da história do Brasil e o maior número de 

impostos – nós pagamos trilhões de impostos neste País –, mas o maior crime que esse 

governo fez foi tirar 1,1 milhão de crianças das escolas de tempo integral, e não justificou, 

não fez nada para que 10%, 20%, 30% dessas crianças retornassem para as escolas – 

isso é um crime para um país! Enquanto vemos outros países fazendo processo inverso 

do nosso, como o Paraguai, Uruguai, Coreia, nós retrocedemos. De que adianta falar em 

projetos? O juiz Moro apresentou, ontem, três projetos, bah, maravilhosos! Acabar com o 

direito das pessoas de ter liberdade condicional, botar todo mundo na cadeia de imediato 

e não sei mais o quê. Mas e o 1,1 milhão de pessoas que não estão nas escolas serão o 

quê? Um milhão e cem mil crianças abandonaram as escolas de tempo integral no Brasil. 

Isso é o maior exército no mundo, maior que o exército americano, maior que o exército 

inglês, maior que o exército chinês, eu acho. Um milhão e cem mil crianças abandonaram 

as escolas no Brasil, no período de 2017 para 2018. E o governo não viu, Prof. Alex. O 
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governo federal, o Ministério da Educação não viu; não viu e não sabe onde estão essas 

crianças. Então, nós vimos aqui fazer esse grande alerta, vamos encaminhar um 

documento para esta Casa, para que cobre do Ministério da Educação onde foram parar 

essas crianças, onde foram parar essas vagas. Nós temos a convicção de saber que os 

países se desenvolveram e cresceram investindo em educação e não vamos admitir um 

retrocesso, um atraso, não investindo em educação. Isso não é poupar, isso não é fazer 

um país decente, um país voltado para as pessoas. Se o nosso povo não for educado, 

com certeza, nós vamos ficar milhares e milhares de anos discutindo soluções e saídas 

para a segurança pública. Muito obrigado, Sra. Presidente. 

(Não revisado pelo orador.) 

 

 


