
Políciadescarta
vazamentode
provanaParaíba

Obama‘estápor fora’,dizONG

Paísesricosfalam
emadiarpara2010
decisãosobremeta

Parapreservar economia, indústrianãoquernº

AQUECIMENTOGLOBAL

Exameéobrigatório para o ensino
superior; Inepnãoprevêmudanças

REPRODUÇÃO

Para negociador chefe da UE, Copenhague pode não
ser o ponto final do debate sobre redução de emissões

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas ou no seu agente de viagens.

Lojas na Grande São Paulo:
Paraíso ....................................................2146-7011
Santo André .............................................2191-8700
Ribeirão Pires ..........................................4828-1868
Jabaquara ...............................................5015-7933
Vila Gomes Cardim ..................................2225-2587
Extra Anhanguera .....................................3831-1312
Extra Jõao Dias ........................................5851-0035
Brooklin ...................................................5532-0888
CVC São Judas .........................................2858-0599
Alphaville.................................................4191-9198

Lojas no interior de São Paulo:
Rio Preto..................................................2137-5910
Ibitinga....................................................3341-8210
Piracicaba ...............................................3433-9066
Campinas ................................................2102-1700
Matão......................................................3382-2771 

Indaiatuba...............................................3318-1000
Mogi Mirim ..............................................3814-6060
Sumaré....................................................3883-8888
Extra Abolição..........................................3271 2004
Vinhedo ..................................................3876 3788

Shoppings de São Paulo:
Ibirapuera II.............................................2108-3500
Morumbi II...............................................2146-7200
Center Norte ............................................2109-2611
Pátio Higienópolis....................................3667-8622
West Plaza ...............................................2117-2888
Eldorado..................................................3815-7878
Plaza Sul .................................................2105-7600
Central Plaza ...........................................2914-3355
Metrô Santa Cruz.....................................5571-7100
Penha ......................................................2135-0700
Aricanduva...............................................2728-2626

Shopping D..............................................3313-8340
Market Place ...........................................2135-0777
Jardim Sul ...............................................2246-0444
Shopping Light.........................................3255-5323
Shopping Campo Limpo..............................5513-8484
SP Market................................................2103-1900
Raposo ....................................................2109-0199
Sonda Jaçanã..........................................6243-1355

Shoppings do Interior:
Shopping ABC ..........................................2105-6100
Diadema..................................................4057-8600
Suzano Shopping.....................................2148-4600
Shop. Guarulhos ......................................2425-0533
Shop. Bonsucesso....................................2498-6022 
Shopping União Osasco ...........................3652-1600
Osasco Plaza ...........................................3652-3600
Guarujá La Plage......................................3347-7000

Bragança Paulista....................................4034-3020
Outlet Premium........................................4496-7111
Campinas Shopping.................................3229-8899
Limeira ....................................................3404-8899
Piracicaba ...............................................3413-5557
Tivoli........................................................3626-5553
Jundiaí Paineiras .....................................3395-3688
Itapetininga .............................................3373-2144
Iguatemi São Carlos.................................3307-8686
Center Vale Shopping...............................2139-6700
Taubaté Shopping....................................3411-5000
Novo Shopping – Rib................................2101-6400
Jaboticabal Shopping ..............................3203-3008
Jaú Shopping...........................................3622-0288
Aquarius Marília.......................................2105-3888
Shopping Rio Preto ..................................3121-1450
Plaza Avenida Rio Preto............................2137-0070
Litoral Plaza Shopping .............................3491-8000

Acesse cvc.com.br/brasil
Prezado cliente: preços por pessoa em apto.duplo com saídas de São Paulo.Promoção válida para compras realizadas até 1 dia após esta publicação.
Crédito sujeito a aprovação. Preços calculados com base no câmbio do dia 16/10/2009: US$ 1,00 = R$ 1,76, estando, portanto, sujeitos a
variações e serão recalculados no dia da compra. Reservas sujeitas a disponibilidade.Taxas de embarque, segurança e combustível cobrados pelos
aeroportos e companhias aéreas não estão incluídos nos preços. Preços publicados válidos para as seguintes saídas: St. Maarten 12/dezembro,
Punta Cana até 11/dezembro, Aruba até 6/dezembro, Cancún até 14/dezembro, Curaçao até 12/dezembro, Aruba/Curaçao até 5/dezembro.

Promoção exclusiva para compras
realizadas com cartões de crédito Visa.

St. Maarten 8 dias/7 noites 8x sem juros 299 reais Total R$ 2.392 , Base US$ 1.368,

Punta Cana 8 dias/7 noites 8x sem juros 292 reais Total R$ 2.336 , Base US$ 1.328,

Aruba 8 dias/7 noites 8x sem juros 321 reais Total R$ 2.568 , Base US$ 1.458,

Cancún 7 dias/6 noites 5x sem juros 443 reais Total R$ 2.214 , Base US$ 1.258,

Curaçao 8 dias/7 noites 8x sem juros 279 reais Total R$ 2.232 , Base US$ 1.268,

Aruba/Curaçao 8 dias/7 noites 8x sem juros 305 reais Total R$ 2.443 , Base US$ 1.388,

Passagem aérea + hotel Sonesta Great Bay com café da manhã 
+ traslados + seguro de viagem + assistência da equipe CVC.

Passagem aérea + hotel Vicky Arena Blanca com sistema tudo incluído + 
traslados + seguro de viagem + assistência da equipe CVC.

Passagem aérea + hotel Holiday Inn Sunspree com café da manhã + traslados 
+ seguro de viagem + assistência da equipe CVC.

Passagem aérea + hotel Hyatt Regency com café da manhã + traslados + 
passeio em Cancún + seguro de viagem + assistência da equipe CVC.

Passagem aérea + hotel Renaissance Curaçao com café da manhã + traslados 
+ seguro de viagem + assistência da equipe CVC.

Passagem aérea + hotel Hilton em Curaçao e Holiday Inn Sunspree em Aruba com 
café da manhã + traslados + seguro de viagem + assistência da equipe CVC.

Destino Duração Incluído nos pacotes Preços promocionais

Aproveite o dólar baixo
e as promoções da CVC

Pague com Visa e ganhe 2 parcelas a mais de 
prazo no seu financiamento.

Caribe
Muito barato é na CVC

Alunoscriticam
distânciadolocal
deprovadoEnade

●●● ASuperintendência da Polí-
cia Federal na Paraíba descar-
tou ontem a possibilidade de
vazamento das provas do Ena-
de no Estado. Em nota, a insti-
tuição afirmou que a caixa
comas provas lacradas foi
aberta por um funcionário do
fisco durante uma fiscalização
dentro de uma unidade dos
Correios,mas os exames não
chegaram a ser violados.

“Os Correios enviaram a
caixa contendo as provas den-
tro de ummalote postal, devi-
damente lacrado com selo da-
quela empresa pública, à Poli-
cia Federal em Campina Gran-
de, que instaurou um inquéri-
to”, diz o comunicado. Omate-
rial foi analisado por peritos
criminais, que disseram não
ter ocorrido violação da prova.

A denúncia de vazamento
partiu de um professor univer-
sitário de Campina Grande,
que teria ouvido uma outra
pessoa falando ao telefone
sobre o extravio das provas. ●

●●●Emanimaçãopublicadano site doGreenpeace na
França (www.greenpeace.fr/copenhague/leader-ou-
loser), aONGambientalista deu notas de0 a 10para
11 presidentes combaseemsuas propostaspara a

COP-15.O presidente americano, BarackObama, fi-
couemúltimo, com0,8, e é apontadocomo ‘digno
sucessordeGeorgeW.Bush’. Dopresidente brasilei-
ro, que recebeunota 5, cobra-se ‘desmatamento zero’

EDUCAÇÃO

Herton Escobar
BARCELONA

Quantomais próximo da cúpu-
la de Copenhague, mais distan-
te omundo parece estar de um
acordo sobre como lidar com a
questão dasmudanças climáti-
cas. Vários países desenvolvi-
dos já falam em adiar a decisão
para 2010. “Temos de ser flexí-
veis.NãopodemosdizerqueCo-
penhagueéopontofinal”,decla-
rou ontem o negociador chefe
daUnião Europeia, Artur Run-
ge-Metzger. “A luta contra o
aquecimento global não acaba
emCopenhague.”

Aexpectativa éque o encon-
tro na Dinamarca, em dezem-
bro,produziráapenasumacor-
do político, semmetas compul-
sóriasdereduçãodeemissões–
algo que seria definido mais
adiante,emoutrareuniãoreali-
zada até um ano depois.

Emmeioàsdiscussõessobre
oqueocorrerádefatoemCope-
nhague, o secretário executivo
daConvençãodoClimadasNa-
ções Unidas, Yvo de Boer, res-
saltouqueaagendadenegocia-
ções prevê que as decisões se-
jam tomadas, sim, no próximo
mês. “Copenhague não é ape-

nasmaisumpassoumuma lon-
gajornada”,disse.“Senãotiver-
mos clareza sobre asmetas dos
paísesdesenvolvidos,entãoCo-
penhague terá fracassado.”

Em Barcelona, onde diplo-
matas climáticos estão reuni-
dosparaaúltimarodadaprepa-
ratória antes de Copenhague,
as negociações estão estagna-
das. Apesar de pequenos avan-
ços em temas secundários, fal-

tamaspeçasprincipaisdojogo:
as metas de redução de emis-
sões dos países desenvolvidos
paraosegundoperíododecom-
promisso do Protocolo de Kyo-
to, que começa em 2013.

Nenhum dos grandes emis-
sores quer se comprometer
comumnúmero antes de saber
qualseráaparticipaçãodosEs-
tadosUnidos.Issosóserápossí-
vel após a votação dos projetos
deleiquetramitamnoCongres-
so americano, o que não deve

ocorrer antes de 2010. On-
tem,aComissãodeMeioAm-
biente do Senado dos EUA
aprovou corte de emissões
de 20% até 2020, em relação
aosníveisde2005.Outropro-
jetoque tramitanoCongres-
so prevê uma redução ainda
menor, de 17%.

“Não podemos condicio-
nar a luta contra o aqueci-
mento global às vontades do
Congresso americano, que
tem fortes ligações com a in-
dústria de combustíveis fós-
seis”, afirmou o coordena-
dor político do Greenpeace,
MartinKaiser.“Agoraéaho-
ra de avançar, não de re-
cuar”, disse o diretor da Re-
de de Ação Climática na Eu-
ropa,Matthias Duwe.

Para o embaixador Luiz
Alberto Figueiredo Macha-
do, chefe da delegação brasi-
leiraemBarcelona,“éimpor-
tante não perder a oportuni-
dade de Copenhague”. “Não
queremos um acordo políti-
co, mas sim um acordo real,
commetasquantificadaspa-
raospaísesdesenvolvidos.”●

†O repórter viajou a convite
da organização da COP-15

Paulo Saldaña
ESPECIAL PARA O ESTADO

Depois que centenas de candi-
datos foram escalados para
prestar o Enem em locais dis-
tantes de casa, agora é a vez de
universitários reclamarem do
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade), o
antigoProvão.Algunsestudan-
tesdeSãoPauloterãodeenfren-
tarviagensdeatétrêshoraspa-
ra fazer a prova, no domingo.

Quase 60 quilômetros sepa-
ram a casa de Gustavo Biglia,
de 19 anos, da escola onde vai
prestar o Enade. Aluno do 1º
ano de Direito do Mackenzie,
moranaAldeiadaSerra,região
oestedaGrandeSãoPaulo,e fa-
rá a prova em uma escola em
SãoMateus,nazonalestedaca-
pital. “Achei um absurdo. De-
viam termais consideração pe-
los alunos, aindamais porque a
prova é obrigatória”, diz. Ao
contrário do Enem, no Enade o
aluno não se inscreve: é convo-
cadoaprestaroexamepeloMi-
nistério da Educação (MEC).

Apesar de ter carro, Biglia
usará transportecoletivo.Terá
derecorreratrem,metrôedois
ônibus e gastar, no mínimo, 3
horase 11minutos, pela rota su-
gerida pelo GoogleMaps. “Não
conheçoolugarenãoachoacon-
selhável ir de carro.”

NocasodoEnem,o Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sasEducacionaisAnísioTeixei-
ra (Inep), que organiza o exa-
me, admitiu que houve erro do
consórcio encarregado de apli-
car o exame. Por isso, alterou o
localdeprovadealunosquefize-
rampedidosformaisdemudan-
ça. Isso não vai ocorrer noEna-
de. O Inep disse que os locais
foramdefinidosporordemalfa-
bética.Nainternet,apáginapa-
raaconsultade lugares já tema
informação: “Não há possibili-
dade de alteração do local de
prova.”

Aluno de Administração
da Anhembi-Morumbi no
câmpus da Avenida Paulis-
ta,DaniloTomaz,de22anos,
acha absurdo o exame não
seraplicadonauniversidade
onde estuda. “Vou ter de ir a
lugar aonde nunca fui”, diz o
estudante,quemoraemSan-
tana,zonanorte,efaráoEna-
de na Vila Madalena, zona
oeste. Em nota, o Inep diz
queahipótesedeTomaznão
pode ser adotada para pre-
servara“segurança”dapro-
va e a “igualdade de condi-
ções” entreosparticipantes.
Nenhum representante do
Inepquis falarsobreocaso.●

●●●Semmetas, sem risco para o
crescimento do País. As contribui-
ções que a ConfederaçãoNacio-
nal da Indústria (CNI) apresentou
ontem para a 15.ª Conferência do
Clima (COP-15), emCopenha-
gue, fecham com parte do que
governo quer, principalmente a
ministra da Casa Civil, Dilma
Rousseff. Sem apresentar possí-

veis ações próprias para reduzir
as emissões da indústria, a CNI
defende que oBrasil assuma com-
promissos com a viamais “bara-
ta” de redução de emissões – ou
seja, a diminuição do desmata-
mento. “Temos duas preocupa-
ções: não trazer responsabilida-
des que afetemo potencial cresci-
mento e uma agenda que contem-

ple o potencial crescimento da
bioenergia, o patrimônio ambien-
tal e amatriz energética limpa”,
afirmou o diretor executivo da
CNI, José Augusto Fernandes.
Fernandes defende, ainda, que o
Brasil não precisa levarmetas
para Copenhague, mas compro-
missos com ações voluntá-
rias. ● LISANDRAPARAGUASSÚ

‘Se não tivermos
clareza das metas,
Copenhague terá
fracassado’
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 nov. 2009, Primeiro Caderno, p. A17.




