
A direção da Universidade
Presidente Antônio Carlos
(Unipac) suspendeu as aulas
de todos os cursos, por tem-
po indeterminado, após a
confirmaçãodetrês casosde
meningite em Araguari, no
TriânguloMineiro.Duasvíti-
mas – uma moça de 21 anos e
um rapaz de 22, estudantes
da Unipac – morreram e a
terceira passa bem, segundo
a Secretaria de Saúde de Mi-
nas.Háoutrocasosobsuspei-
ta, cujo resultado do exame
ainda não foi divulgado.

Meningiteadiaaulas
emuniversidade

Saem locais de prova do Enem
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O papa Bento XVI nomeou
como novo bispo de Teófilo
Otoni, em Minas, o monse-
nhor Aloísio Pena Vitral, pu-
blicou ontem a imprensa do
Vaticano. O novo bispo tem
54 anos, estudou filosofia no
convento Sagrado Coração
de Jesus, em Brusque, Santa
Catarina, e se graduou como
teólogo pela Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas
Gerais. O religioso, que pas-
sou boa parte de sua vida em
BeloHorizonte, foi ordenado
bispo em 2006. ● AFP

A Praia do Degredo, área de
reprodução da tartarugas
ameaçadasdeextinção,noli-
toral norte do Espírito San-
to, foi atingida ontem por
uma mancha de óleo. O com-
bustívelvazou na noitede se-
gunda-feira durante o carre-
gamento do navio Pirajuí no
Terminal Norte Capixaba
(TNC),daTranspetro.Asub-
sidiária da Petrobrás infor-
mou que foram derramados
2 mil litros de petróleo bruto.
Cerca de 80 homens traba-
lharam para limpar a região.
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Há alunos cursando também universidades públicas

MEC vai cancelar 1,7
mil bolsas do ProUni

Felipe Recondo
BRASÍLIA

A primeira fiscalização feita
pelo Ministério da Educação
(MEC)no ProgramaUniver-
sidade para Todos (ProUni)
identificou631alunosquere-
cebiam bolsas para estudar
em faculdades particulares
e, ao mesmo tempo, estavam
matriculadosemuniversida-
despúblicas.Opente-finofei-
to descobriu ainda que 598
estudantes tinham automó-
veis caros.

O ProUni é um programa
do governo federal que dá
bolsas a alunos carentes em
universidades particulares.
Quase 400 mil alunos fazem
parte do programa.

Outros 561 estudantes
mostraram ter rendimento
incompatívelcom oProUni e
34 já tinham diploma de cur-
sosuperior.Nototal,1.766es-
tudantes não mais recebe-
rão a bolsa do governo.

A análise feita pelo minis-
tério também levou ao desli-
gamento de 15 instituições
que ofereciam vagas em
quantidadeabaixodoacerta-
do com o governo. Desse to-
tal, 6 entidades têm fins lu-
crativos e se aproveitaram
da isenção de tributos.

Os nomes dessas institui-
ções serão encaminhados à
Receita Federal e elas pode-
rão ser obrigadas a pagar ao
governo o que deixaram de
recolheremfunçãodobenefí-
cio. As faculdades sem fins
lucrativosnãosofrerãopuni-
ção, pois não dispunham de
novas reduções de tributos.

AsecretáriadeEnsinoSu-
perior do MEC, Maria Paula

Dallari Bucci,explicou que nem
todos se beneficiaram das bol-
sas de forma fraudulenta. Uma
parte dos alunos aumentou a
renda ao longo do curso. Quan-
doessessalárioschegaram aci-
fras incompatíveis com o pro-
grama, os estudantes foram
desligados.

Alunos que receberam o be-
nefício de má-fé terão os nomes
encaminhadosàAdvocacia-Ge-
ral da União (AGU). Eles deve-
rãoserprocessadose,seconde-
nados, obrigados a ressarcir os
cofres públicos. A quantidade

debolsascanceladas,dissease-
cretária, é baixa se comparado
comototaldeestudantesinscri-
tos no ProUni – 396 mil. Para
ela, sempre haverá quem tente
burlar uma legislação.

O levantamento identificou,
no total, 1.699 alunos com auto-
móveis incompatíveis com o
que prevê a legislação do ProU-
ni. A maior parte, porém, mos-
trou que, a despeito disso, esta-
vam em situação regular. Uma
parcela usava a moto para tra-
balhar, outra era de portadores
de necessidades especiais, que
precisam do carro para se loco-
mover,outra quantidadeera de
taxistas.

Nenhum era dono de carro
de luxo – diferentemente do no-
ticiadoemabri.Em2010,segun-
do a secretária de Ensino Supe-
riordoMEC,umanovafiscaliza-
ção será promovida. ●
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Hotel Renaissance, São Paulo

Crescimento, desenvolvimento
e sustentabilidade.

Realização: Apoio:

APRESENTA:

Abertura: 
Os novos rumos 
da Região Norte.

Painel 1: Livre para crescer
O embate entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade
Mediador: jornalista Daniel Piza 

Painel 2: O Norte que nem todos conhecem
Oportunidades e gargalos de crescimento
Mediador: jornalista Daniel Piza
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●●●Os novos locais de prova do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) foram divulgados ontem
pelo Instituto Nacional de Pesqui-
sas Educacionais (Inep). Os can-
didatos devem ficar atentos por-
que mesmo quem não solicitou a
mudança teve o endereço da pro-
va alterado.

Em setembro, quando os lo-
cais foram divulgados – antes do
cancelamento do Enem por cau-
sa da tentativa de venda da pro-
va, denunciada pelo Estado – mui-
tos estudantes reclamaram das
distâncias entre suas casas e os
endereços de prova. Havia casos
de até 50 quilômetros de diferen-
ça. Além disso, candidatos que

selecionaram a cidade errada
foram mandados para lugares
distantes. O Inep alterou os lo-
cais para corrigir os problemas.

Para consultar o novo endere-
ço, o candidato deve acessar o
site www.inep.gov.br e selecio-
nar a opção “locais de prova”.

É preciso informar o nome
completo e o número do CPF. O
Inep afirma que os estudantes
devem receber em casa, até o dia
30, o cartão com o endereço. Pa-
ra obter a mesma informação
pelo telefone, o candidato deve
ligar para 0800 616161. O Enem
será nos dias 5 e 6 de dezembro
em todo o País. ●

MARIANA MANDELLI

Nem todos se
beneficiaram de
forma fraudulenta,
explica secretária
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