
Assista a vídeos comdicas
para o exame

Faça o simulado online da
prova

Comente no fórum: como
você se prepara?

Os vestibulandos que querem
concorrer a uma vaga nos cur-
sosdaUniversidadeFederal de
SãoPaulo (Unifesp)queutiliza-
rão a nota do Enem como pri-
meira fase do vestibular têm
até hoje, às 16h, para se inscre-
ver no processo seletivo. A ins-
crição pode ser feita pelowww.
vunesp.com.br, e a taxa é deR$
76.Paraoscursosquenãoreali-
zarão segunda fase, as inscri-
ções fecham em8 de outubro.

TerminaraprovaserádesafionoEnem

VestibulardaUnifesp
encerrahoje inscrições

AchadoseriasaladejantardeNero

Candidatos terão 3minutos para responder a cada uma das 180 questões

VIDA&

www.estadao.com.br/e/a18

Vagasdeestágiocaem20%em1ano
Entre os motivos da queda está a dificuldade de adaptação das empresas à nova lei, que prevê projeto pedagógico

EmSP,90%dosacordos
ambientaissãocumpridos
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desmatamentoilegalqPÁG.A20
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Porcausadadiminuiçãodapro-
cura, a Secretaria Estadual de
Saúde do Rio decidiu desativar
ontem os quatro últimos cen-
trosde referência que ainda es-
tavam realizando atendimen-
tos a pacientes com sintomas
de gripe suína. Segundo balan-
çodasecretaria,desdeainaugu-
ração,em27dejulho,390profis-
sionaisrealizaram22,2milaten-
dimentos nos sete centros –
três já haviam sido fechados.
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Riofecha4centros
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Terminar a prova será um dos
principais desafios do Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem), no fim de semana. São
três minutos para responder a
cada uma das 180 questões. E
ainda tem a redação. São dez
horas de prova, divididas em
dois dias. O tempo é o dobro do
exame anterior, mas o número
de questões é quase o triplo.

Aorientaçãogeraldeprofes-
sores é não perder tempo em
cada questão. “A gente reco-
mendaométodo ‘pegavareta’”,
dizocoordenadordoAngloVes-
tibulares, Luis Arruda de An-
drade. “Comece pelas mais fá-
ceis, depois faça as que você
acha que sabe e, por fim, as que
não sabe.”

O plano deAnaGabriely Bo-

tura, de 18 anos, é ficar atenta
aotamanhodasquestões.Noúl-
timo simulado, ela não conse-
guiuterminaraprova.“Voudei-
xar asmaiores para o fim.”

Com base nos exames ante-
riores e nas questões liberadas
peloInep,órgãoresponsávelpe-
la realização da prova, o candi-
dato pode esperar enunciados
elaborados, com textos e ima-
gensdeapoio. Por isso, uma lei-
turaatentapodeeconomizaral-
gunsminutos. “Àsvezes, abase
do enunciado é a reposta”, diz a
coordenadora do Cursinho da
Poli, AlessandraVenturi.

Comoaprovanãoserádividi-
da em disciplinas, não se preo-
cupe em descobrir a matéria a
que se refere a questão. “É nor-
mal que o aluno diga: ‘Não vou
bememeletricidade’,porexem-
plo. Com esse enfoque, vai per-
der a prova”, alerta o diretor

corporativo e professor de físi-
ca doCOC,TadeuTerra. Sepa-
re 30 minutos para passar as
respostas na folha de gabarito.

O tempo para a redação po-
de variar de 30 minutos a uma

hora. Vai depender das univer-
sidadesescolhidaspelovestibu-
lando.Nosprincipaisvestibula-
res de São Paulo – Fuvest, Uni-
campeUnesp –, apenas aparte
objetiva será usada na soma da
nota. Já nas cerca de 20 fede-
rais que adotaram o Enem co-
mo prova única, a redação será
importante.

ALTERAÇÃO DOS LOCAIS
O Inep informou que, a partir
dehoje,haveráalteraçãodoslo-
cais de prova para quem solici-
tou. Para verificar onovo ende-
reço, basta acessar o site siste-
masenem2.inep.gov.br/ene-
mLocalProva. Quem informou
o celular será avisado via SMS.
O sistema fica disponível até
sexta. Pedidos ao Inep devem
ser feitospelo e-mail faleconos-
co@inep.gov.br até as 12 horas
de amanhã. ●

PrisãodediretordivideEuropa

●●●EmRoma, durantemanutenção no FórumRomano, foi descoberta
debaixo da terra umaestrutura de tijolos que inclui umpilar de 4
metros de diâmetro. Arqueolólogos creemque se trata de umsupor-
te para uma sala de jantar giratória usada pelo imperadorNero

PRINCIPIANTES

PLANO–AcandidataAnaGabrielyCardosoBotura ficaráatentaao tamanhodasquestões; nossimuladoselanãoconseguiuconcluir aprova

Entidade critica quem defende liberdade de Polanski

Simone Iwasso
Mariana Mandelli

UmanoapósanovaLeidoEstá-
gio entrar em vigor no País, o
número de vagas caiu 20%, se-
gundo levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Estágios
(Abres).Paraaentidade, aque-
da é explicada pela resistência
de parte das empresas em se
adaptar às regras e pelo cená-
rio de diminuição da atividade
econômica provocada pela cri-
se financeiramundial.

Em setembro de 2008 havia
1,1 milhão de vagas de estágio,
distribuídas em 715 mil postos
paraestudantesdoensinosupe-
riore385milparaalunosdoen-
sino médio e técnico. Neste
mês, foram contabilizadas 900
mil vagas, sendo 650 mil para
alunos de graduação e 250 mil
para o ensinomédio e técnico.

“Aleiestabeleceumacotade
estudantes de ensino médio
que uma empresa pode ter co-
mo estagiários. Quando há
mais de 25 funcionários, por
exemplo, 20% podem ser esta-
giários.Esse limite, quenãoha-
via antes, provocou a redução
dasvagas”, afirmaSemeArone
Junior, presidente da Abres.
“Além disso, várias empresas
suspenderamprocessosdesele-
ção e treinamento em razão do
impacto provocado pela crise.”

Na avaliação de especialis-
tasno setor, a tendência équeo
número de postos se normalize
apartirdoanoquevem,quando
seesperaumaregularizaçãoda
atividade econômica e uma
adaptação maior das novas re-
gras por parte dos empregado-
res.Muitasdasdúvidasquesur-
giram nos meses seguintes à
sanção da lei, como a questão
do vínculo empregatício, por
exemplo, já foramesclarecidas.

Entre as mudanças estão a
limitação da jornada de traba-
lho diário para 4 horas no caso
do ensino médio e 6 horas para
o ensino superior. Além disso,
estagiários ganharam direito à
redução de 50% na jornada de
trabalho durante o período de
provas e a férias remuneradas
de30dias apósumanode ativi-
dade emumamesmaempresa.

A concessão de vale-trans-
portepassouaserobrigatóriae
o contrato do estagiário em
umaempresanãopodeexceder
o período de dois anos. Outra
modificaçãofoiaobrigaçãodea
escola e a empresa apresenta-
rem relatórios provando que o
aluno faz estágio na sua áreade
estudo, o que levou muitos em-

pregadores a desenvolve-
rem um projeto pedagógico.
Com isso, o custo de ter um
estagiário subiu 8,5%.

“Houve uma perda, tanto
pelas questões conjunturais
como pelas novas regras.
Masacreditoqueem2010es-
taremosnormalizandooqua-
drodevagas”,afirmaEduar-
do de Oliveira, superinten-
dente de operações do Cen-
tro de Integração Empresa-
Escola (CIEE). Na entidade,
a perda de vagas foi de 10%.

Renata Campos, coorde-
nadora da consultoria Foco
Integração, diz que algumas
empresas encontraram difi-
culdades ematrelar suas va-
gas às exigências da lei. “As
instituições de ensino tam-
bém demoraram para se
adaptar. Há faculdades que
estão liberandoospapéispa-
ra os estudantes agora”, diz.

Em algumas áreas, a bus-
ca por um estágio pode ser
mais complicada. JúlioMar-
tins,de21anos,alunodeEco-
nomia da Universidade de
SãoPaulo (FEA-USP), levou
três meses para encontrar
um estágio, após passar por
cercade seteprocessos sele-
tivos, comprovas e entrevis-
tas. “Omercado emfinanças
éaindamais concorridopor-
queodesempenhodofuncio-
nárioémuitoevidente.Ouvo-
cê gera resultados ou não”,
explica o estudante.

Júlioseráoprimeiroesta-
giáriodeumbancodeinvesti-
mentosdepoisquealeicome-
çou a vigorar. Por essa ra-
zão, o contrato demorou um
pouco mais para ficar pron-
to, já que precisaria estar
adequadoàsnovas regras. ●
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Andrei Netto
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Após surpreender e decepcio-
naromundodaarte,aprisãodo
diretor de cinema franco-polo-
nês Roman Polanski tornou-se
polêmica na Europa. Enquanto
cineastas assinam em massa o
manifesto pela liberdade do ar-
tista, condenado por termanti-
do relações sexuais com uma
meninade13anos,em1977,inte-
lectuaiseassociaçõesdedefesa
das mulheres se levantam con-
traacampanhaporsuasoltura,
apoiando a decisão de prendê-
lo, tomada pela Suíça, e o pedi-
do de extradição dos EUA.

A reação das organizações
não-governamentais e alguns
intelectuais europeus ganhou
corpoontem,depoisque osma-
nifestos lançados na França e
na Suíça pela liberdade de Po-
lanski tornaram-se mundiais.
Em comunicado, a associação
francesa Coletivo Feminista

contra os Estupros (CFCV) se
dissechocadapeladefesadodi-
retor na mídia e no meio políti-
co. “A CFCV se indigna ao ver
políticos e jornalistas banaliza-
remosestuproscometidoscon-
tra uma menina de 13 anos, fa-
landode‘relação’comumaado-
lescente”, afirmou a entidade.

Outras entidades francesas,
como Eleitos contra as Violên-
cias Cometidas contra Mulhe-
res (ECVF) e Crianças Azuis,
tambémprotestaram.“Abana-
lização pública das agressões
sexuais, quando feita por pes-
soascomresponsabilidadespo-
líticas, nos mostra a tolerância
de nossa sociedade em relação
àviolência,mesmoquandoelaé
perpetrada contramenores.”

Ao mesmo tempo que as re-
provações ganharam voz, as
manifestações de apoio a Po-
lanski cresceram em adesões
nomeio artístico. Cineastas co-
mo Woody Allen, Pedro Almo-
dóvar, Martin Scorsese, David
Lynch, Terry Gilliam e os ir-

mãosDardenneassinaramo
pedido de liberdade do dire-
tor, preso no sábado, na Suí-
ça,quandoseriahomenagea-
do no Festival de Zurique.
“Roman Polanski tinha aca-
bado de passar dois meses
em Gstaad e ninguém disse
umapalavra.Tudoissopare-
ce um show midiático”, afir-
mouGilliamàrevistafrance-
saLeNouvel Observateur.

Ontem, o escritório que
defendeocineastaingressou
com uma apelação pedindo
sua liberação imediata. Pe-
los trâmitesdaJustiçasuíça,
que tem acordo de extradi-
çãocomosEUA,ospromoto-
res americanos têm 40 dias,
renováveis por mais 20, a
contardaprisão,paraforma-
lizar o pedido de repatria-
mento.Antesdaanálise judi-
cial, aschancesdequeele se-
jaliberadosobfiançasãocon-
sideradasmínimaspeloCon-
selho Federal de Justiça da
Suíça. ● COMAFPeREUTERS

R$ 421é o valor
médio da bolsa paga a um
estagiário de nívelmédio

R$ 467é o valor
pago, emmédia, a umestudan-
te que faça estágio de ensino
médio técnico

R$ 805é quanto
ganha, emmédia, umestagiá-
rio de nível superior

16%é o quanto
representa, do total, as vagas
para estágio na área de Admi-
nistração, a profissão que tem
mais estagiários no País
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