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As três universidades esta-
duais paulistas divulgaram on-
tem o calendário do vestibular
2011. Representantes das insti-
tuições ressaltaram o desejo
de usar a nota do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem),
mas, de acordo com calendá-
rio previsto, apenas a Universi-
dade Estadual Paulista
(Unesp) teria condições.

As provas das três universida-
des ocorrerão a partir do segun-
do fim de semana de novembro
(veja ao lado). A Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp)
e a Universidade de São Paulo
(USP) pretendem manter o mo-
delo adotado no ano passado –
antes do cancelamento do Enem
–, pelo qual o desempenho no
exame valeria 20% na composi-
ção da nota da 1ª fase. Em 2009,
ambas descartaram o Enem de-
pois que o Estado revelou o fur-
to das provas, levando ao adia-
mento do exame.

O Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep), responsável pelo Enem,

só deve entregar as notas para as
universidades em 6 de janeiro –
após a convocação para a segun-
da etapa. Embora o Ministério da
Educação (MEC) não tenha ofi-
cializado as datas, as provas do
Enem devem ocorrer nos dias 6 e
7 de novembro. O ministério não
sabesevaientregarasnotasatem-
po, para que sejam usadas para
compor as notas dos vestibulan-
dos.OMEC quer exigirda empre-

sa escolhida para elaborar o exa-
me um parecer no qual seja divul-
gada a data em que o resultado
será entregue às universidades.

De acordo com Renato Pedro-
sa, diretor da Comvest, que orga-
niza o vestibular Unicamp, a de-
cisão oficial sobre a utilização do
exame sai até maio, quando será
definida, no edital do processo, a
data final para o recebimento
das notas. Pedrosa já adiantou

que o limite é novembro. “A Uni-
camp pretende usar o Enem,
mas depende de quando o MEC
divulgar as notas.”

Na USP, a confirmação oficial
também será feita até maio. “A
data do Enem vai pesar na deci-
são”, diz o pró-reitor de gradua-
ção substituto da USP, Quirino
Augusto de Camargo Carmello.

Como a Unesp pretende ado-
tar um modelo diferente na soma
das notas – semelhante ao do ano
passado –, deve conseguir usar o
Enem. “O desempenho do Enem
representará 20% da nota de pri-
meira fase, mas apenas no cálcu-
lo final”, afirmou Tânia Cristina
Arantes Macedo de Azevedo, di-
retora acadêmica da Vunesp, que
organiza o processo da Unesp.

Com o objetivo de evitar que
coincidências pudessem prejudi-
car os vestibulandos, as datas
dos exames foram definidas em
conjunto com oito instituições.
Unifesp, UFSCar e PUC (SP e
Campinas) vão definir sobre a
utilização. O Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA) não
vai considerar o exame. /
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Marcelo Dourado vence
o ‘Big Brother Brasil’ 10

BOSTON

Nove adolescentes foram indi-
ciados na pequena cidade de Sou-
th Hadley, em Massachusetts,
nos Estados Unidos, pelo suicí-
dio de uma colega de 15 anos que
supostamente foi perseguida na
escola e na internet. O caso traz
novamente à tona o debate so-
bre o bullying, prática de agres-
sões e humilhações constantes.

A pena dos adolescentes in-
clui crime de violação dos direi-
tos civis de Phoebe Prince, que
se matou em fevereiro deste
ano, dentro de sua casa.

Segundo a imprensa local,
Phoebe saiu da Irlanda e se mu-
dou para South Hadley, onde se
tornou vítima de uma campanha

de molestamento por parte de
colegas da escola, tanto meni-
nos quanto meninas.

Segundo depoimentos publi-
cados na imprensa local, as hosti-
lidades começaram com colegas
de classe que tinham inveja do
namorado da garota, um jogador
de futebol americano de 18 anos.

A jovem teria sofrido agres-

sões verbais e ameaça de violên-
cia física, além de receber cons-
tantemente mensagens com xin-
gamentos em seu perfil na rede
social Facebook. Phoebe tam-
bém teria sido vítima de insultos
no pátio da escola e uma outra
vez quando seguia a caminho de
casa. No dia em que se suicidou,
a adolescente havia sido humi-
lhada na biblioteca da escola, em
frente a um professor. A garota
foi encontrada enforcada den-
tro de um armário em sua casa
pela irmã menor.

Descaso. Os pais da garota acu-
sam os professores da escola de
não terem tomado as medidas
necessárias para evitar a tragé-
dia. “Creio que algumas pessoas
estejam se queixando dos admi-
nistradores da escola e poderão
pedir sua renúncia”, afirmou
Mitchell Brouillard, pai de uma
estudante da escola.

Entre os indiciados estão seis
jovens de 16 a 18 anos e três ou-
tros menores. / AFP

CALENDÁRIO UNIFICADO

Nos EUA, 9 são indiciados por
morte de garota perseguida

VIOLÊNCIA

● Unesp
14/11: Prova de 1ª fase
19 e 20/12: Provas da 2ª fase
3/2/2011: Divulgação da lista de
aprovados

● Fuvest
28/11: Prova de 1ª fase
9 a 11/1/2011: Provas de 2ª fase
9/2: Resultado

● Unicamp
21/11: Prova de 1ª fase
16, 17 e 18/1/2011: 2ª fase
7/2/2011: Resultado

● PUC-SP
5/12: Prova única
21/12: Resultado

● ITA
14 a 17/12: Provas de fase única
30/12: resultado

● Unifesp
15, 16 e 17/12: Provas
1/2/2011: Resultado

● UFSCar
5 e 6/1: Provas
8/2/2011: Resultado

RELIGIÃO
Na Alemanha, Igreja
institui ‘disque-abuso’

A Igreja Católica na Alemanha
anunciou a abertura de uma li-
nha telefônica para aconselha-
mento de vítimas de abusos con-
tra menores. O bispo Stephan

Ackermann (foto) afirmou que
o novo “disque-abuso” faz par-
te do esforço da Igreja para es-
clarecer casos de violência e res-
ponsabilizar os agressores. “Fa-
remos o possível para nos certi-
ficar de que abusos sexuais na
Igreja Católica nunca mais acon-
tecerão”, afirmou o religioso. /
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MEDICAMENTOS
Cai pela metade o preço
da vacina contra o HPV
O laboratório britânico GlaxoS-
mithKline (GSK) anunciou on-

tem uma redução de 50% no
preço da vacina contra o HPV
oncogênico, doença que pode
levar ao câncer de colo do
útero. O novo preço,
de R$ 114,67, inclui
os 18% do Imposto
sobre Circulação
de Mercadorias e
Prestação de Servi-
ços (ICMS). Mas,
nas clínicas de vaci-
nação, a venda final ao
consumidor terá acrésci-
mo referente a outros impos-
tos, custos de conservação, apli-
cação e serviços médicos.

VIGILÂNCIA
SP investiga reação de
bebê após imunizações

O Estado de SP investi-
ga o caso de um bebê

que teve febre e pro-
blemas musculares
após receber vaci-
nas contra paralisia

infantil, tríplice bac-
teriana, antipneumo-

cócica 10-valente e con-
tra o vírus da gripe suína.

A criança está na UTI. É impro-
vável a relação do quadro com a
vacina da gripe, diz o governo.

Alline Dauroiz

Com 60% dos 154.878.460 mi-
lhões de votos – recorde mun-
dial de votação em reality shows
–, o lutador de vale-tudo Marce-
lo Dourado, de 37 anos, venceu
ontem a décima edição do ‘Big
Brother Brasil’, da Globo, e le-
vou o maior prêmio já pago na
TV brasileira: R$ 1,5 milhão. “Mi-
nhas derrotas, eu perco para ga-
nhar”, disse o vencedor assim
que saiu da casa, referindo-se a
sua primeira passagem pelo pro-
grama, em 2004.

Segunda colocada, com 29%
dos votos, a dentista de São José
dos Campos Fernanda Cardoso,
de 28 anos, ganhou R$ 150 mil. O

personal trainer carioca Carlos
Parga, o Cadu, de 24, recebeu R$
50 mil pelo terceiro lugar (11%).

Edição comemorativa do pro-
grama, o BBB 10 inovou ao convi-
dar dois ex-participantes para
concorrer. Além de Dourado, oi-
tavo eliminado do BBB 4, a ex-
miss Rio Grande do Sul, Joseane,
do BBB 3, integrou a atração. A
escolha de homossexuais assu-
midos – a jornalista Angélica, o
drag queen Dicésar e o estudan-
te Serginho – também foi uma
surpresa.

Mas a grande sacada da edição
foi a aposta em redes sociais da
internet. Quatro dos “brothers”
eram famosos em blogs, no Twit-
ter e no YouTube e, a cada forma-
ção de paredão ou dia de elimina-
ção, era no microblog que os de-
bates mais divertidos aconte-
ciam. A manifestação foi tama-
nha que, no dia da eliminação da
publicitária Tesssália, a @twit-
tess, seu nome ficou por duas ve-
zes entre os “trending topics” do
Twitter, que reúne os termos
mais citados em português.

O Ministério Público pediu on-
tem a intervenção do Ministé-
rio da Saúde no município mara-
nhense de Imperatriz, a 636 qui-
lômetros de São Luís. O promo-
tor de infância e juventude da
cidade, João Marcelo Trovão,
disse que encaminhará ofício ao
governo federal solicitando dire-
tamente a ampliação do núme-
ro de leitos de UTI neonatal e
pediátrica. Segundo o MP,

a decisão foi necessária em vir-
tude da falta de respostas tanto
por parte do poder público mu-
nicipal de Imperatriz e dos mu-
nicípios vizinhos quanto do exe-
cutivo estadual. “Se o Ministé-
rio da Saúde não ajudar nesse
caso, fica impossível resolver
esse problema”, afirmou o pro-
motor. Nos últimos 15 meses,
60 crianças morreram na cida-
de esperando vagas na UTI.

SAÚDE

● O que é bullying
Termo em inglês que se refere
a todo tipo de preconceito,
discriminação e violência
entre colegas de escola.

● Na internet
A popularização de comunida-
des como o Orkut e da troca de
mensagens via celular originou
o cyberbullying, nome dado ao
bullying virtual, caracterizado
pela troca de ofensas na rede.

Universidades paulistas marcam vestibular
As três instituições estaduais manifestaram o desejo de usar a nota do Enem, mas, segundo o calendário previsto, apenas a Unesp pode ter condições

Ministério Público pede intervenção
do governo federal em Imperatriz (MA)

NILTON FUKUDA/AE – 15/11/2009

Garota que se matou aos
15 anos era ameaçada
na escola e na internet;
para pais, colégio não
agiu corretamente

REPRODUÇÃO

R$ 114
É O NOVO PREÇO

DE VACINA
CONTRA O HPV,

DIZ FABRICANTE

O vencedor. Dourado havia
participado do ‘Big Brother 4’

Prova. Candidatos prestam o vestibular da Unicamp
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