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Reajuste dos primeiros colégios do ranking do Enem será de 8,5% em 2010; instituições dizem que precisam investir

MarianaMandelli

Amédiadoaumentodasmensa-
lidades para 2010nasmelhores
escolasparticularesdeSãoPau-
lo será de 8,59%. O índice deve
representarodobroda inflação
previstapara 2009.Os colégios
alegam que é preciso investir
para continuar no topo.Amen-
salidade média ficou em torno
deR$ 1.600.

O Estado solicitou os valo-
res para o ensinomédio no ano
que vem a 29 colégios privados
dacapitalqueserevezaramnos
20 primeiros lugares dos
rankings das edições 2007 e
2008doExameNacionaldoEn-
sinoMédio (Enem). Só três não
responderam.OColégioAlbert
Sabin e Escola do Futuro não
quiseram passar os valores. O
Miguel de Cervantes alegou
“nãotertempo”parafornecera
suamensalidade.

O aumento nas escolas cam-
peãsdoEnemésuperioraoque
estimouoSindicatodosEstabe-
lecimentos de Ensino no Esta-
do de São Paulo (Sieeesp), que
representa 8.905 instituições,
para o ano que vem. O índice
geraldereajustenasmensalida-
des paulistas ficaria entre 4,5%
a 6,5%, informou a entidade.

Aprevisãodomercadoéque
o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) fe-
che o ano em 4,25%. Todas as
escolasconsultadasdevemrea-
justar as mensalidades acima
desse índice. O maior aumento
no ensino médio foi do Colégio
Poliedro,queficanoParaíso,zo-
nasul.O3ºano,cujamensalida-
deeradeR$1.014em2009,pas-
saráacobrarR$1.182em2010–
crescimento de 16,56%.

No Vértice, o colégio paulis-
tano número 1 no Enem há três
anos, os valores para o ensino
médio devem aumentar em
7,48%.Aescoladizque temam-
pliado as atividades para refor-
çarapreparaçãodosalunospa-
ra o Enem e para os vestibula-
res. Algumas aulas do ensino
médio têm quatro professores
emsalaaomesmotempo.“A in-

fraestrutura fica mais custo-
sa”, afirma o diretor Adílson
Garcia. “Em nenhum país do
mundo educação de qualidade
é barata.”

No Pentágono, que fica no
oeste da capital, a intensifica-
ção da carga horária do ensino
médio ajudou a subir em 11% a
mensalidade. A escola contra-
tounovosconsultoreseassesso-
respedagógicos.“Chegarnoto-
po do ranking do Enem é fácil,
mas semanter é difícil”, justifi-
ca a proprietáriaNancy Izzo.

OEnem tambémmotivou as
mudanças estruturais no Colé-
gio Stockler. “O exame obriga
cada escola a ter umprojeto es-
pecífico”,afirmaodiretoradmi-

nistrativo Agostinho Marques
Filho. A escola começou a dar
aulas no período da tarde para
melhorar a preparação. Mas o
aumentode9,95%,segundoadi-
reção, refere-se principalmen-
te ao reajuste salariais dos pro-
fessores.

O Sindicato dos Professores
deSãoPaulo(Sinpro) informou
que o dissídio da categoria ain-
da não foi definido. “Nem sem-
pre essa estimativa das escolas
acaba correspondendo ao nos-
so reajuste”, afirma Luiz Anto-
nioBarbagli, presidentedoSin-
pro. “Se a escola resolve inves-
tirnelamesma,essedinheiroti-
nhaquesairdobolsodelesenão
dos alunos.”

Segundo o presidente do
Sieeesp, Benjamin Ribeiro da
Silva, a escola que aumentar a
mensalidade acima da média
pode perder alunos. No entan-
to, ele considera que os aumen-
tos são necessários para a so-
brevivência dos colégios.

DIREITOS
Paraospaisdosalunos,oreajus-
te significa cortar lazer e segu-
rarosgastos.AprofessoraCás-
siaSilveira,de47anos, temdois
filhosnaEscoladaVila,que fica
noMorumbi. O pagamento das
mensalidades consome cerca
de 35% do orçamento mensal
da família, o que significa um
gastodeR$3mil reaiscomedu-
cação por mês. “Meu marido
(que é professor universitário)
formaosprofessoresdessases-
colas e sofremos para pagar.”

Para se divertir e economi-
zar ao mesmo tempo, a família
procura passeios e programas
grátis e não costuma viajar nas
férias. Para 2010, Cássia pediu
uma bolsa de 30%, mas conse-
guiu só 15%. “Apesar dos valo-
res serem absurdos, a educa-
ção dos meus filhos é priorida-
de”, diz.

Segundo o Procon-SP, os
pais dos alunos têm direito de
pedir às escolas a planilha de
cálculos para entender as ra-
zões do reajuste. Caso conside-
reminjustaajustificativadoau-
mento, épossível acionaraJus-
tiça. “O pai pode solicitar uma
reunião com a escola, porque a
instituição é obrigada a expor
de forma visível essa planilha”,
explicaMárciaChristinaOlivei-
ra, técnica do Procon-SP. Se-
gundo ela, não existe limite de
aumento,masvaloresmuitoaci-
ma da média são considerados
abusivos. ●

Segundo procurador, não há dúvida quanto ao envolvimento de 4 pessoas
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A vista mais privilegiada do Campo Belo. Desejo de muitos, conquista de poucos.

O B R A S  A C E L E R A D A S

FRAUDENOENEM

VÉRTICE-CampeãodoEnemtematé4professoresnumasaladeaula

CarolinaStanisci
FábioMazzitelli

Quatro dos cinco envolvidos no
vazamento do ExameNacional
do Ensino Médio (Enem) de-
vem ser denunciados nesta se-

mana à Justiça pelos crimes de
peculato (apropriar-se de bem
comofuncionáriopúblicoedes-
viá-loemproveitopróprio)evio-
lação de sigilo funcional. São
eles: Felipe Pradella, de 32
anos, e Gregory Camillo Olivei-

ra Craid, de 26 anos, que tenta-
ramvender a prova aoEstado,
alémdeFilipeRibeiroBarbosa,
de21anos,eMarceloSenaFrei-
tas, de 20 anos, que trabalha-
vamna gráfica. As penasmáxi-
mas somadas dos crimes che-

gama 14 anos de prisão.
A informação foi dada on-

tem pelo procurador da Repú-
blica Kleber Marcel Uemura,
um dos responsáveis por anali-
sar as conclusões do inquérito
relatado no mês passado pela

PF. Não há dúvidas de que os
quatro participaram do desvio
das provas na gráfica e tenta-
ramtirarproveitodovazamen-
to, pedindo dinheiro em troca
delas, explica o procurador.

A fraude foi revelada em 1º
deoutubropeloEstado,queavi-
sou o Ministério da Educação
após ser procurado por Pra-
della e Craid. Eles pediam R$
500mil pelas provas. OEstado
nãocomprainformações.Oexa-

mefoicanceladoeocorreránes-
te fim de semana.

Segundo o procurador, fal-
tam definir a existência do cri-
me de extorsão, do qual Pra-
della foi acusado porque teria
ameaçado a repórter do Esta-
do, e a participação de Luciano
Rodrigues,queteriafeitoconta-
tos com jornalistas. A reporta-
gem tentou localizar os suspei-
tos ou seus advogados ontem,
mas nenhumdeles retornou.●

●●●Asmensalidadesdoensinofun-
damentalnosmelhorescolégios
deSãoPaulotambémterãorea-
justesacimada inflação.Emal-
gunscasos,oaumentoémaiordo
queodoensinomédio.NaEscola
Móbile, terceiracolocadaentreas
particularesdacapitalnoranking
doEnem2008,osvaloresvariam.
Paraosalunosqueestãoentreo
2.ºe5.ºano,oaumentoseráde
14,81%(R$1.550);parao6.ºe
7.º,de17%(R$1.720)e,parao
8.ºe9.ºano, 14,66%(R$1.720).

OmesmoocorreunoColégio
AgostinianoMendel,queficana
zonaleste.Asmensalidadesdo
ensinomédioaumentaramem
5,88%,masofundamental terá
reajustesentre6,66%(do6.ºano
ao9.ºano)e7,69%(atéo5.º
ano).

Hácasos,porém,emqueoau-
mentodofundamentalémenor
queodomédio,comonoArquidio-
cesano,emqueoreajusteparao
fundamental foide9,81%,ante
11,7%domédio. ● M.M.

Investimento em
infraestrutura e
aumento de salário
são justificativas
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