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O divórcio, por exemplo, gera mais
emissões de CO2, afirma estudo

MEC repassou valor à Defesa, que fará a segurança

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

A conta do vazamento do Exa-
me Nacional de Ensino Médio
(Enem) só aumenta. OMinisté-
rio da Educação repassou on-
tem para o Ministério da Defe-
sa R$ 1,26 milhão para custear
as despesas das Forças Arma-
das na segurança da distribui-
çãodaprova.Aentrega,quean-
tes do adiamento do exame se-
ria feita pelo consórcio contra-
tado, está a cargo dosCorreios,
masoMECpediuajudaparaga-
rantir a segurança no trajeto.

Depoisdeimpressasnacapi-
tal paulista, as provas serão le-
vadasao4ºBatalhãodeInfanta-
riaLeveeao2ºBatalhãodePolí-
cia do Exército, em Osasco
(SP). De lá, serão retiradas pe-
lasequipesdosCorreiosque fa-
rãoadistribuição.Anovaprova
seránosdias5e6dedezembro.

Os comboios serão acompa-
nhados por grupos de soldados
até cada um dos 64 pontos de

ondeosexamesserãodistribuí-
dos para todo o País. Também
participamdoesquemadesegu-
rança aPolíciaFederal, aMari-
nha e aAeronáutica.

No total, o custodanova edi-
çãodoEnemjáalcançaR$133,2
milhões.SãoR$132milhõespa-
ra a reimpressão e aplicação
das provas, além do R$ 1,2 mi-

lhãoparaasegurança.Aesti-
mativa inicial do ministério
era investir cerca de R$ 144
milhões no Enem. No entan-
to, comosR$35milhõesgas-
toscomaimpressãodaspro-
vasque foramcanceladas–e
que o MEC tentará obter de
voltanaJustiça–oorçamen-
to já foi ultrapassado.

Em30 de setembro, oEs-
tado foi procurado por um
homem que dizia ter em
mãos a prova do Enem. Em
um encontro, o homem pe-
diuR$ 500mil por ela. OEs-
tado não compra informa-
ções. A reportagem pôde fo-
lhearoexameedecoraralgu-
mas questões.

O ministro Fernando Ha-
ddad foi avisado. O cofre on-
de estava a prova, em Brasí-
lia, então foi aberto. Por vol-
ta da 1 hora de 1º de outubro,
oMECconfirmouquese tra-
tava do Enem e cancelou o
exame. Cinco pessoas foram
indiciadas. ●

Populaçãoefamílias
influenciamclima

●●●A senadoraMarina Silva
(PV), levantou suspeitas quan-
to ao cumprimento dameta do
governo de reduzir a taxa de
crescimento das emissões de
gases de efeito estufa em
2020 entre 36,1% a 38,9%.
Ela insinuou que o objetivo
pode estar ligado à disputa
eleitoral de 2010. “Ameta não
pode ser só para aproveitar a
conjuntura política em que
esse assunto possa render al-
gum tipo de visibilidade para
as lideranças políticas”, disse,
em crítica indireta àministra
DilmaRousseff (Casa Civil).
No exterior, a Rússia aumen-
tou sua ambição e deve redu-
zir suas emissões em até
25%, em relação aos níveis de
1990, até 2020. Antes, o país
dizia que reduziria até 15%. ●

Exércitovaiproteger
EnemporR$1,26mi

●●● Cerca de 200 alunos da Esco-
la Estadual Dr. Júlio Prestes de
Albuquerque, de Sorocaba, fo-
ram dispensados ontem da prova
dematemática do Sistema de
Avaliação do Rendimento Esco-
lar (Saresp) porque a instituição
recebeu o exame de português. O
governo estadual remarcou as
datas e informou que não haverá
prejuízo. ● JOSÉMARIA TOMAZELA

RIO

O Órgão Especial do Tribunal
deJustiçadoRiodeJaneiro(TJ-
RJ)decidiupelaconstitucionali-
dadedaLeideCotasnoEstado.
Por15votosa6,osdesembarga-
dores julgaramimprocedentea
representaçãododeputadoFlá-
vio Bolsonaro (PP), que pedia a
suspensão da Lei 5.346/2008,
queestendepormaisdezanosa
reserva de vagas para negros,
indígenas,alunosdaredepúbli-

ca, portadores de deficiência e
filhos de policiais, bombeiros e
inspetoresdesegurançaepeni-
tenciários mortos ou incapaci-
tadosemserviçoemuniversida-
des estaduais doRio.

Há seismeses, osdesembar-
gadoreshaviamconcedidolimi-
nar à mesma representação.
Diante da repercussão negati-
vaedoapelodereitoresporcon-
ta dos vestibulares em anda-
mento, o colegiado postergou o
iníciodavalidadedaliminarpa-

ra2010.Ontem,osmagistra-
dos mantiveram a validade
da lei. Bolsonaro anunciou
que vai apresentar Recurso
Especial (Resp) ao Supremo
Tribunal Federal (STF).

Orelatordoprocesso,Ser-
gioCavalieri Filho, disse que
as ações afirmativas funcio-
nam para garantir a isono-
mia. “Há grupos minoritá-
rios e hipossuficientes que
precisam de tratamento es-
pecial”, afirmou.ParaBolso-
naro,“aJustiçadoRiosinali-
zouparatodooBrasilquese-
parar a sociedade em bran-
cos e negros é constitucional
emoral.Oqueeulamento”. ●

ALFREDO JUNQUEIRA

Prezado cliente: preço por pessoa, somente parte marítima, em cabines duplas, conforme categoria mencionada, taxas de embarque e marítimas não estão incluídas. Preço, data de saída
e condições de pagamento sujeitos a reajustes e mudanças sem prévio aviso. Câmbio promocional US$ 1,00 = R$ 1,77. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Ofertas
válidas para compras realizadas até 1 dia após a publicação deste anúncio. Parcelamento em até 10 vezes iguais e mensais com cheque, cartão ou boleto bancário sujeito a aprovação
de crédito. As taxas de embarque e gorjetas não estão incluídas e deverão ser paga por todos os passageiros, inclusive crianças. Consulte datas promocionais com nossos vendedores.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.

À vista R$ 790, preço por pessoa, já aplicada a promoção do 
2o passageiro grátis, em cabine dupla externa categoria G para os
navios CVC Zenith e CVC Imperatriz e H para o navio CVC Soberano. 

Consulte nossas promoções para os demais 
navios e cruzeiros de Natal, Réveillon e Férias.

Os navios da CVC são os únicos que incluem
refeições e bebidas a bordo com sistema 

tudo incluído. E ainda as crianças viajam grátis.

Aproveite o dólar baixo e as promoções da CVC.

Cruzeiros de 5 dias
CVC Zenith - Saída 6/Dezembro
Santos/Praia Privativa/Búzios/Santos

CVC Soberano - Saída 12/Dezembro
Santos/Búzios/Praia Privativa/Santos

CVC Imperatriz - Saída 13/Dezembro
Santos/Cabo Frio/Búzios/
Praia Privativa/Santos

A partir de 10x79reais

São Paulo Capital: 
Paraíso ........................ 2146-7011
Alphaville..................... 4191-9198
Anhanguera-Extra......... 3831-1312
Aricanduva Shop. ........ 2728-2626
Brooklin ....................... 5532-0888
Campo Limpo Shop. ......5513-8484
Center Norte Shop. ...... 2109-2611
Central Plaza Shop. . .... 2914-3355
Eldorado Shop. ........... 3815-7878
Ibirapuera Shop. ......... 2108-3500
Jabaquara-Pão de Açucar5015-7933
Jaçanã-Sonda.............. 6243-1355
Jardim Sul Shop. ......... 2246-0444

Jõao Dias-Extra............ 5851-0035
Light Shop. ................. 3255-5323
Market Place Shop. ..... 2135-0777
Morumbi Shop. ........... 2146-7200
Pátio Higienópolis Shop. 3667-8622
Penha Shop. ............... 2135-0700
Plaza Sul Shop. ........... 2105-7600
Raposo Shop. .............. 2109-0199
Santa Cruz-Shop. Metrô 5571-7100
São Judas.................... 2858-0599
Shopping D.................. 3313-8340
SP Market Shop........... 2103-1900
Vila Gomes Cardim ...... 2225-2587
Vila Carrão-Sonda........ 2362-8978

West Plaza Shop. ......... 2117-2888
Grande São Paulo: 
Diadema Shop. ........... 4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso . 2498-6022 
Guarulhos Shop. .......... 2425-0533
Osasco Plaza Shop....... 3652-3600
Osasco Shop.  União..... 3652-1600
Ribeirão Pires .............. 4828-1868
Santo André-Centro...... 2191-8700
Santo André Shop. ABC . 2105-6100
Suzano Shop. .............. 2148-4600
São Paulo Interior: 
Bragança Paulista........ 4034-3020

Campinas-Centro ......... 2102-1700
Campinas Shop. .......... 3229-8899
Campinas-Extra Abolição... 3271 2004
Ibitinga........................ 3341-8210
Indaiatuba................... 3318-1000
Itapetininga ................. 3373-2144
Itupeva-Outlet Premium 4496-7111
Jaboticabal Shop. ....... 3203-3008
Jaú Shop. .................... 3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop.  .3395-3688
Limeira Shop. .............. 3404-8899
Marília Aquarius........... 2105-3888
Matão.......................... 3382-2771 

Mogi Mirim .................. 3814-6060
Piracicaba ................... 3433-9066
Piracicaba Shop. ......... 3413-5557
Praia Grande-Litoral Plaza 3491-8000
Ribeirão-Novo Shop.  ...... 2101-6400
Rio Preto-Centro .......... 2137-5910
Rio Preto Shop. ........... 3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida 2137-0070
Santa Bárbara-Tivoli ... 3626-5553
São Carlos-Iguatemi..... 3307-8686
S.J Campos-Center Vale 2139-6700
Sumaré........................ 3883-8888
Taubaté Shop. ............. 3411-5000
Vinhedo ...................... 3876 3788

AMBIENTE

EDUCAÇÃO

GENEBRA

O crescimento demográfico, a
estrutura de idades de uma so-
ciedade e a composição fami-
liar influenciamdemaneira im-
portante a mudança climática,
segundo o relatório Estado da
PopulaçãoMundial 2009,apre-
sentado ontempelaONU.

De acordo com o estudo, o
crescimentodemográficonãoé
o elemento determinante da
mudança, mas influenciará em
sua evolução e na maneira co-
mo as populações se adaptarão
àssuasconsequênciasmaisvisí-
veis, como o aumento do nível
domar, a violência das tempes-
tades e a intensidadedas secas.

Os especialistas explicam,
por exemplo, que um divórcio
podegerarmaisemissõesdega-
ses do efeito estufa do que um
nascimento. Isso porque, após
a divisão da família, passam a
existirdois lares,provavelmen-
te dois carros e umaumento do
consumodeenergiadoméstica.

Segundoodiretordadivisão
técnica do Fundo das Nações
Unidas para a População (UN-
FPA,em inglês),WernerHaug,
o crescimento demográfico re-
presenta entre um sétimo e um
duodécimo da composição da
mudança climática. Calcula-se
que,de 1850atéhoje, entre40%
e 60% das emissões de gases
quelevaramaoaquecimentodo
planetasedevemaocrescimen-
to demográfico.

O relatório diz ainda que as
famílias nos países ricos, que
costumam ter poucos mem-
bros, geram mais gases-estufa
do que os lares em nações em
desenvolvimento, formados,
emgeral,porummaiornúmero
de pessoas.

O relatório tambémressalta
que as mulheres suportam de
maneira desproporcional o pe-

so da mudança climática,
apesar de serem as que me-
nos contribuem para o fenô-
meno. Isso se confirma nos
paísespobres, ondeelas, que
são a maior parte damão de
obraagrícola, assumemata-
refa de conseguir água e le-
nha para cozinhar e ainda
cuidam da família – ativida-
des que são prejudicadas
quando há secas e inunda-
ções.

Assim,ofereceràsmulhe-
resacessoàeducação,saúde
reprodutivaeaoplanejamen-
to familiar poderia impactar
positivamente no combate à
mudançaclimática.Haugde-
fendeu a incorporação da
questão nodebate demanei-
ramais explícita. ● EFE
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