
VIGILÂNCIA
Vírus do sarampo seria
importado, diz Saúde
O Ministério da Saúde infor-
mou ontem que houve confir-
mação de um caso de sarampo
no Estado do Pará. A transmis-
são da doença está interrompi-
da no País há dez anos, mas se-
gundo o ministério há indícios
de que o vírus do caso em ques-
tão foi importado da Europa.
Ainda estão sendo realizadas
investigações sobre a origem
dessa contaminação. Outros
dois casos suspeitos estão sen-
do investigados no mesmo Esta-
do. No entanto, segundo a pas-
ta, a situção serve de alerta para
eventuais novos casos no Bra-

sil. Desde a interrupção da
transmissão, o ministério infor-
mou que cinco “eventos” de
transmissão de vírus importa-
dos já foram notificados, em
geral relacionado a grupos de
pessoas que não se vacinaram.
A pasta aponta que não há circu-
lação do vírus no País.

EDUCAÇÃO
Toque escolar vigora
em 4 cidades paulistas
Alunos flagrados nas ruas nos
horários de aulas serão recondu-
zidos às escolas em quatro cida-
des paulistas: Fernandópolis,
Pedranópolis, Macedônia e Me-
ridiano. O chamado toque esco-
lar, passou a vigorar hoje.

RELIGIÃO

Muçulmanos ganham
relógio em cidade sacra
Um relógio com diâmetro seis

vezes maior que o do Big Ben e
instalado no segundo prédio
mais alto do mundo, a 600 m de
altura, servirá de guia para os
muçulmanos que fazem a pere-
grinação a Meca, na Arábia Sau-
dita. Ele marcará a “hora de Me-
ca”, uma alternativa ao horário
universal de Greenwich. / AFP

SAÚDE MENTAL
Maior ambulatório
psiquiátrico abre em SP
Foi entregue na Vila Maria, zo-
na norte da capital, o Ambulató-
rio Médico de Especialidades
(AME) em psiquiatria, o maior
do País. Tratará pacientes com
quadros mais graves, mas que
não necessitam de internação.

O Programa de Inclusão So-
cial da Universidade de São
Paulo (Inclusp) foi criado
para ampliar o acesso dos
estudantes de escolas públi-
cas à USP. O candidato po-
de obter isenção da taxa de
inscrição do vestibular e so-
mar até três bônus na nota
do vestibular que, no total,
podem chegar a 12% do de-
sempenho na Fuvest.

O Inclusp começou a ser
utilizado na Fuvest 2007 e,
desde então, passou por mo-
dificações. Inicialmente, o
oriundo do ensino público
tinha só 3% de bônus univer-
sal. Em 2009, a USP incluiu,
além dessa taxa, um bônus
de até 6% pela nota do
Enem e até 3% pelo Pasusp.

Com a impossibilidade
de utilizar o Enem em
2009, foi criado o “bônus
Fuvest”, que também garan-
te até 6% de acordo com o
desempenho do candidato
no próprio vestibular.

● Segundo a pró-reitora de gra-
duação da USP, Telma Zorn, a
instituição estuda a possibilidade
de extinguir o bônus de 3%, que é
universal a todos vestibulandos
oriundos de escola pública.

De acordo com ela, um grupo
do Conselho de Graduação (COG)
está pesquisando o assunto.
Uma das hipóteses seria deslo-

car os 3% do bônus para as ava-
liações seriadas do Pasusp, hoje
responsável pelo acréscimo de
até 3% na nota.

“A minha visão, que é a mes-
ma dos meus colegas, é que to-
das as bonificações deveriam ser
feitas por meio do mérito do alu-
no”, explica Telma.

Para a pró-reitora de gradua-
ção, o bônus universal não pode
ser considerado uma medida edu-
cativa. “Não se deve dar nada, as
coisas devem acontecer de acor-
do com o mérito desse estudan-
te”, afirmou. /M. M.

Karla Mendes
Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

O impasse sobre a renovação
dos contratos entre as agências
franqueadas e os Correios
(ECT) e a crise administrativa
na estatal preocupam o Ministé-
rio da Educação e o Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), que organi-
za o Exame Nacional do Ensino

Médio (Enem) de 2010. Ontem,
a Associação Brasileira de Fran-
quias Postais (Abrapost) disse à
ECT que a distribuição das pro-
vas pode ficar comprometida se
não houver uma definição sobre
a licitação das franquias.

Representantes do MEC e da
direção dos Correios se reuni-
ram ontem de manhã. Em segui-
da, o comando da ECT teve um
encontro com a Abrapost. O go-
verno prometeu publicar no Diá-
rio Oficial de hoje a decisão de li-
berar o Inep da necessidade de
fazer licitação para contratar os
Correios para distribuir as pro-
vas do Enem.

Apesar da reunião do MEC
com a ECT e da pressa que o go-

verno exibe a três meses da pro-
va – marcada para 6 e 7 de novem-
bro –, a Abrapost teme que os
Correios não consigam licitar as
franquias e a rede de distribui-
ção da estatal fique comprometi-
da. “O apagão postal está mais
próximo do que nunca”, disse
Marco Aurélio de Carvalho, ad-
vogado da Abrapost.

As franquias representam 15%
dos 100 mil postos de atendi-
mento dos Correios. Esses pos-
tos de movimentam um volume
tão grande de correspondência
que rendem pelo menos 40% da
receita total da ECT.

Há uma pressão para que as
franquias sejam renovadas sem
licitação, mas o Judiciário deter-

minou que a regra terá de ser a
concorrência pública – e o prazo
para fazer a licitação das 1,5 mil
franquias é até 10 de novembro.
“Tiveram o ano todo para fazer
isso”, disse o procurador Mari-
nus Eduardo Marsico, represen-
tante do Ministério Público no
Tribunal de Contas da União.

Apesar da reunião de ontem, o
Inep não fechou contrato de lo-
gística com os Correios para a
distribuição das provas. A previ-
são é que o contrato seja assina-
do nesta semana ou na próxima,
disse uma fonte da ECT. O Inep
tampouco assinou o contrato da
realização do exame com Cespe/
UnB e Fundação Cesgranrio.
Apesar disso, o presidente do ins-
tituto, Joaquim Soares Neto, diz
que os cronogramas estão sendo
respeitados.

Em 2009, os Correios ficaram
responsáveis pela operacionali-
zação da logística de entrega da
prova. Em menos de dois meses,

foi elaborado o esquema, que en-
volveu a distribuição de 62 mil
malotes com cadernos de avalia-
ção em 1,83 mil municípios.
“Montamos uma estratégia dota-
da de um aparato de segurança

que não permitisse falhas”, diz o
chefe do Departamento de Logís-
tica Integrada, Aluísio Gomes.

Os Correios foram convoca-
dos para atuarem no Enem após
o vazamento da prova, em outu-
bro passado, revelado pelo Esta-
do. Para 2010, o volume da ope-
racionalização será maior, já que
o número de inscrições, 4,6 mi-
lhões, é recorde. Mas a logística
não deve sofrer alterações pro-
fundas, segundo Gomes.

Demissão. Em julho, o então
presidente dos Correios, Carlos
Custódio, e o diretor de gestão
de pessoas, Pedro Bifano, foram
demitidos, o que foi visto como
uma tentativa de pôr ponto final
na crise da estatal. Segundo Go-
mes, a mudança de quadro não
interfere nos preparativos do
Enem. “Fomos tão bem sucedi-
dos (em 2009) que terminamos
indicados ao Oscar do mundo
postal (World Mail Awards)”, diz.

Crise nos Correios pode dificultar
distribuição das provas do Enem

PARA ENTENDER

A Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) encami-
nhou pedido de investi-
gação ao Ministério
Público do Estado
de São Paulo con-
tra os responsá-
veis pelo plano de
saúde Di Thiene,
de São Caetano do
Sul (SP), por crime
de abandono de pacien-
tes. No mês passado, usuários
do convênio internados no úni-
co hospital da operadora tive-
ram de ser removidos para hos-

pitais públicos depois que a
direção da unidade de saúde

deixou o local. Não ha-
via recursos suficien-

tes para a continui-
dade dos tratamen-
tos. Na semana
passada, a agência

determinou o fecha-
mento do plano.

Seus usuários podem
buscar outras operado-

ras sem ter de cumprir novas
carências. Elas ficam obrigadas
a receber os beneficiários sem
praticar preços abusivos.

MARINUS MARSICO
PROCURADOR
“Tiveram o ano todo para fazer
isso e até foram instados a fazer
isso de uma maneira mais
eficiente, tendo em vista os
problemas que ocorreram no
ano passado.”

JOAQUIM SOARES
NETO
PRESIDENTE DO INEP
“Tudo está dentro do prazo, no
tempo necessário para um
processo seguro e sem
atropelo.”

Universidade
pode acabar com
bônus universal

Cai número
de alunos da
rede pública
na USP
Taxa, de 25,6% dos convocados, é a mais
baixa desde a criação do programa de inclusão

8.045
USUÁRIOS

ESTAVAM NO
CONVÊNIO
DI THIENE

Mariana Mandelli

O número de alunos oriundos
da escola pública aprovados
em primeira chamada na Uni-
versidade de São Paulo (USP)
caiu para o menor patamar
desde 2007, quando o progra-
ma de inclusão foi implantado
na instituição. Neste ano,
25,6% do total de 10.662 convo-
cados para matrícula – ou seja,
2.717 alunos – cursou o ensino
médio na rede pública. O por-
centual está abaixo do núme-
ro de 2009, que foi de 30% –
um recorde para a USP.

Os dados são referentes ao
Programa de Inclusão Social da
Universidade de São Paulo (In-
clusp) e foram apresentados on-
tem pela pró-reitora de gradua-
ção da USP, Telma Zorn. O In-
clusp oferece ao aluno da rede
pública a possibilidade de au-
mentar sua nota do vestibular
em até 12%, de acordo com os
bônus do programa (leia mais nes-
ta página).

O porcentual de 25,6% se apro-
xima das taxas anteriores à cria-
ção do Inclusp – por exemplo,
em 2001, 25,19% dos aprovados
na Fuvest estudaram na rede pú-
blica. Além disso, está abaixo da
meta do programa. Quando foi
criado, o objetivo era conceder
30% das matrículas a estudantes
formados na rede pública – nú-
mero que só foi atingido em
2009, já que, em 2007, a taxa foi
de 26,98% e, em 2008, de 26,31%.
“Mas não podemos trabalhar
com metas dessa forma. O objeti-
vo é sempre incluir o máximo
possível com qualidade”, afir-
mou a pró-reitora.

De acordo com Telma, há algu-
mas possibilidades para a queda
específica de 2009 para 2010: a
não realização do programa de

embaixadores do Inclusp no ano
passado (ou seja, faltou divulga-
ção nas escolas); a maior oferta
de vagas com a expansão de uni-
versidades federais, como a UFA-
BC e a Unifesp; a procura pelo
Programa Universidade Para To-
dos (ProUni), que chama alunos
carentes para instituições parti-
culares, e a divulgação escassa
do chamado “bônus Fuvest”,
criado em 2009 para substituir a
nota do Enem no vestibular – a
nota do Enem foi descartada
após os problemas com o exame
que prejudicaram o calendário.

Interesse. Outro dado que so-
freu queda foi a porcentagem de
inscritos na Fuvest oriundos do
ensino público. O número, que
vem caindo desde a implantação
do Inclusp, foi de 33,37% em

2009 e de 29,29% em 2010.
Para a pesquisadora do Nú-

cleo de Pesquisa de Políticas Pú-
blicas da USP (NUPPs), Elizabe-
th Balbachevsky, políticas de in-
clusão como o Inclusp não des-
lancham na instituição porque
não fazem parte do perfil da uni-
versidade. “A USP é um celeiro
de pesquisa de ponta e esse tipo
de instituição, em qualquer lu-
gar do mundo, não consegue ser
muito eficiente quando se fala
em inclusão”, aponta ela.

O presidente nacional do Mo-
vimento Sem Universidade, Sér-

gio Custódio, lamentou o decrés-
cimo nas taxas. “O Inclusp é um
tapa-buracos, uma tentativa de
se tampar o sol com a peneira.
Essa queda só mostra a fraqueza
e a timidez do programa”, disse.

Frei David dos Santos, da enti-
dade Educação e Cidadania de
Afrodescendentes e Carentes
(Educafro), concorda. “Esse é
um programa mentiroso. En-
quanto a USP não mudar seu ves-
tibular que só mede a capacida-
de financeira de quem pode pa-
gar um cursinho caro, vai conti-
nuar elitista”, afirma.

Novidades. Para este ano, o
Programa de Avaliação Seriada
(Pasusp), prova que faz parte do
Inclusp e é aplicada anualmente
para a rede pública com objetivo
de dar bônus de até 3% na Fu-
vest, teve algumas modificações.

Segundo a pró-reitoria de gra-
duação, só podem participar do
Pasusp alunos que cursaram o
ensino fundamental em escola
pública. Além disso, quem fez en-
sino médio em escola técnica
(desde que pública) também po-
de participar. As notas de 2008 e
de 2009 valem para este ano.

ATENDIMENTO

● Preocupação

● Último dia para isenção
Os interessados em obter
isenção da taxa de inscrição
para o vestibular da Fuvest 2011
têm até hoje para entrar com
o pedido, por meio do site da
fundação: fuvest.br.

Plano de saúde de São Caetano é
investigado por abandono de pacientes

Representantes do MEC
e da direção da ECT se
reuniram ontem; contrato
do Inep com a estatal
pode sair nesta semana

HASSAN BATEL/AFP

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE–4/1/2010

Vestibular. Candidatos fazem prova; para USP, expansão das federais é uma das razões para queda de alunos da rede pública
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 11 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A19.




