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Educação. Pregão para a impressão da prova foi suspenso depois que uma das empresas interessadas acabou desclassificada
e entrou com mandado de segurança. Pré-impressão deveria começar hoje, mas, segundo o instituto, não há atraso no cronograma

Inep mantém data do Enem apesar de
Justiça suspender licitação de gráfica
KEINY ANDRADE/AE–6/10/2009

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Apesar de a Justiça Federal ter
suspendido no dia 3 o pregão
eletrônico para o serviço de
impressão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem), o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
mantém a realização das provas nos dias 6 e 7 de novembro. Prevista para começar hoje, a etapa de pré-impressão
do Enem ficará para depois.
Segundoocronogramaprevisto no edital do pregão, a pré-impressão (versão preliminar da
prova, ainda sujeita a revisões)
deveria começar hoje e seguir
até o dia 27. A etapa seguinte seria a aprovação do trabalho, no
dia 28, para o início da impressão
no dia 30 – neste dia estava programado o começo das entregas
para os Correios, que ainda não
fecharamocontratodedistribuição do exame com o Inep.
A Plural, uma das empresas
que ofereceram proposta para a
impressão do exame, impetrou
mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão
doInep queaconsiderou inabilitada para o serviço. A informação foi revelada anteontem pelo
Jornal da Globo.
Oeditalprevêque,apósoslances dos interessados, o Inep ou
“instituição por ele indicado fará diligência na empresa que

OS GARGALOS
●

Segunda colocada
também foi
desclassificada

Impressão da prova

Situação: A Justiça suspendeu o
pregão eletrônico para a contratação de serviços de impressão.
A Plural, uma das interessadas,
havia impetrado mandado de
segurança contra decisão do
Inep, alegando que o instituto a
inabilitou da concorrência. A
Plural ofereceu o menor preço
pelo serviço: R$ 65 milhões.
●

● A gráfica que chegou em 2º

lugar no pregão eletrônico para a
impressão das provas do Enem
2010 também foi desclassificada
pelo Ministério da Educação
(MEC) por não se enquadrar nos
quesitos segurança e sigilo na
impressão. Localizada em Contagem, região metropolitana de
Belo Horizonte, a V.M.I.- Artes
Gráficas funciona em um galpão
sem placas numa rua estreita e
tampouco possui endereço eletrônico na internet – mesmo assim, apresentou um orçamento
de R$ 70 milhões para imprimir
as provas. Procurados, os sócios
da V.M.I. não se manifestaram.
Sua participação no processo
licitatório causou surpresa no
setor. / EDUARDO KATTAH

Logística de distribuição

Situação: O Inep ainda não fechou o contrato com os Correios, que serão responsáveis
pela logística de distribuição
das provas. O contrato pode ser
assinado nesta semana.
●

Aplicação do exame

Situação: O Inep ainda não fechou o contrato da aplicação do
Enem 2010 com Cespe/UnB e
Fundação Cesgranrio.

Discussão. Gráfica onde prova vazou no ano passado foi considerada pelo Inep como insegura
grama de execução da impressão. “Os prazos constantes do
edital têm uma margem bastante ampla, até porque o Inep, de
ofício, prevê eventuais questionamentos jurídicos, próprios de
qualquer processo licitatório.”
O vazamento da prova do
Enemem2009,reveladopeloEstado, ocorreu nas instalações

da Plural, na região metropolitana de São Paulo. Em nota assinadapelodiretor-geralCarlosJacomine, a empresa afirma que o
“mandadodesegurançaimpetrado (...) tem como único objetivo
assegurar que o Inep cumpra as
condições que ele próprio estabeleceu no edital de licitação”.
O edital deste ano prevê uma

série de “condições especiais de
segurança e sigilo” no ambiente
de impressão das provas. Exemplo: a empresa contratada deverá ter portões automatizados e
portaria com blindagem balística. Vigilantes deverão ser posicionados “a cada 100 m² na operação gráfica de segurança dedicada ao objeto contratado”.

USP Leste tem poucos alunos da rede pública

é positivo. “São cursos com interesse altíssimo”, afirma.
O número de alunos oriundos
da escola pública aprovados em
primeira chamada na USP caiu
para o menor patamar desde
2007, quando começou o Inclusp – neste ano, a taxa foi de
25,6%. Para o professor Ocimar
Alavarse,daFaculdadedeEducação da USP, o desempenho do
Inclusp é “tímido”. “Os alunos
daEACHsãoosmesmosdaCida-

deUniversitária. Éamesma lógica de inclusão”, afirma.

Mariana Mandelli

Entre as 20 carreiras com o
maiornúmeroabsolutodematriculados oriundos do ensino público na Universidade de São
Paulo (USP), apenas 3 funcionamna Escola deArtes, Ciências

ofertou a melhor proposta para
verificação das instalações físicas e dos equipamentos com a
finalidade de comprovar as condições de segurança e sigilo”.
A Plural alega que apresentou
opreçomaisbaixo paraaimpressão(R$65milhões) efoidesclassificada,antesdeterasuainstalação conferida. Segundo a Plural,

e Humanidades (EACH), a chamada “USP Leste” – são os cursos de Gestão Ambiental, com 35
alunos (29,2% do total de matriculados); Marketing, com 33
(27,5%)eGestão de PolíticasPúblicas, com 29 (24,2%). A USP
Leste foi criada para democrati-

o Inep não realizou a vistoria.
Por meio de nota, o Inep afirma que a gráfica foi inabilitada
porque “os atestados de capacidade técnica apresentados pela
empresa não atenderam às exigências do edital” e “deve encaminhar sua posição nos próximos dias” à Justiça Federal. Para
o Inep, não há atraso no crono-

zar o acesso à USP e ampliar as
relações da universidade com o
seu entorno.
Os dados são do Programa de
Inclusão Social da Universidade
de São Paulo (Inclusp). No topo
da lista estão as licenciaturas –
como Letras, Matemática e Físi-

ca –, que têm muitas vagas, concorrência menor e notas de corte baixas. Já Direito e Medicina
têm mais alunos da rede pública
que os cursos da USP Leste.
Para a pró-reitora de graduação,Telma Zorn, o fatode carreiras concorridas estarem na lista

Novos prazos. A USP prorrogou o período para pedir a isenção da taxa de inscrição na Fuvest até o dia 16 de agosto. Foi
prorrogado também o período
de inscrições para o vestibular
da graduação semipresencial de
Licenciatura em Ciências até o
dia 27. Os interessados devem
acessar o site fuvest.br.

ENTREVISTA

João Grandino Rodas,
Reitor da Universidade de São Paulo

‘Tem de haver um equilíbrio
entre mérito e bônus’
O reitor da USP, João Grandino
Rodas, diz considerar importante a questão do mérito para a
concessão de bônus no vestibular. Leia a seguir trechos da entrevista, concedida por telefone
do Paraguai, onde ele atua como juiz do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul.
● A pró-reitora de graduação Telma Zorn defende o fim da concessão automática de bônus de 3% a
alunos egressos de escolas públicas. Ela quer atrelar o bônus ao
mérito. O senhor é a favor?

A questão do mérito não pode
desaparecer, mas tem de haver
equilíbrio entre mérito e bônus. Não se pode afastar o mérito da universidade, mas se pode
fazer facilidades compatíveis.

O que tem de ser discutido é
em que grau isso será feito.

Porto Seguro
Promoção para viajar em agosto
em até 10x sem juros e sem entrada.

Aproveite!

● A gestão anterior, que fez o In-

clusp, criou meta de 30% de aprovados no vestibular de egressos
de escolas públicas. De 2009
para 2010, caiu para 25%. E agora sua gestão fala que não há metas. Como explicar isso?

A meta não foi alcançada neste
ano, em grande parte, por causa
do programa do governo (federal) que concede bolsas em instituições privadas (Prouni), o
que diminui a pressão nas escolas públicas. Se isso não tivesse
ocorrido, a meta teria sido alcançada. Se amanhã a universidade chegar à conclusão que
não é essa a inclusão desejada,
será feita uma mudança.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A21.

PALEONTOLOGIA

SAÚDE

Há 3,4 milhões de anos,
homem usou ferramenta

Superbactéria pode se
espalhar pelo mundo

Os ancestrais do homem moderno começaram a usar ferramentas de pedra para consumir a
carne de grandes mamíferos há
cerca de 3,4 milhões de anos, ou
seja, 800 mil anos antes do que
se pensava, revela estudo. / AFP

Um novo gene que permitiria a
qualquer bactéria se transformar em um organismo extremamente resistente a antibióticos
chegou à Grã-Bretanha e pode
se espalhar em breve pelo mundo, advertem cientistas . / AP

Pacote de 8 dias
Saídas todos os sábados e domingos

Costa Brasilis Resort

aérea ida e volta + 7 noites de
hospedagem com café da manhã diário + transporte aeroporto/hotel/aeroporto
+ assistência da equipe CVC.
Passeios: Pelas principais praias e pontos turísticos da cidade + festa
noturna com show típico na Barraca Tôa-Tôa** + transporte gratuito para
a praia e para o centro da cidade**.

Pertinho de Porto Seguro (apenas 30 minutos do aeroporto) na paradisíaca praia
de Santo André, em Caraíba. Praia privativa de águas mornas e calmas, piscinas
com mais de 1.000 m2, 2 quadras esportivas, fitness center, spa completo,
recreação, kids club, variada culinária em 4 excelentes restaurantes e bar da
piscina e apartamentos com decoração em estilo colonial.

Incluídos nos preços: Passagem

Hotel Casablanca categoria turística, localizado no centro, com piscina,
sauna, sala de jogos, bar e restaurante.

Pacote com café da manhã
10x sem juros e sem entrada.....................

79,80 reais*

Total à vista R$ 798, Preço para saídas 14, 21 e 28/agosto.

Pacote com café da manhã
10x sem juros e sem entrada.......................

55,80 reais

Total R$ 558, Preço para saídas 28 e 29/agosto.

Pacote com meia pensão
10x sem juros e sem entrada.....................

**Passeios exclusivos para hospedagem no Hotel Casablanca.

Total à vista R$ 998, Preço para saídas 14, 21 e 28/agosto.

99,80 reais*

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.
São Paulo Capital:
Centro-Consolação................2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri.........3074-3500
Alto da Lapa .........................2594-5758
Anália Franco Shop. .............2108-5300
Boavista Shop. .....................5547-6477
Bourbon Shop. .....................3892-6868
Brás-Mega Polo ....................2886-3800
Butantã Shop. ......................3722-1188
Cursino .................................5058-8999
Freguesia do Ó-Extra.............3932-0740
Frei Caneca Shop. ................3472-2010
Hiper Carrefour Ipiranga........2062 3922
Heitor Penteado....................2361 5852
Ibirapuera Shop. ..................2107-3535
Indianópolis-Walmart............2578-1969
Interlagos Shop. ..................5563-6300
Itaim-Extra............................3078-6443
Itaquera Shop. .....................2026-6200

Jaguaré-Extra........................3297-8282
Liberdade .............................3209-0909
Limão ...................................3858-6405
Mooca Shop. Capital .......... 2068-1000
Morumbi Shop. ....................2109-4300
Paulista-Top Center...............3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar...3755-0070
Santana Shop. .....................2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria .2367-1774
Santo Amaro-Cenesp ............3747-7122
Socorro-Extra Fiesta..............5524-9222
Shopping Paulista.................3286-0500
Tatuapé Shop. Metrô ............2094-5888
Villa-Lobos Shop. .................3024-0088
Vila Mariana .........................2372-2284
Vila Olímpia Shop ................ 3045-8677
Grande São Paulo:
Granja Viana.........................4702-0306
Guarulhos Shop. Inter...........2086-9720

Guarulhos-Poli ......................2475-0321
Mauá Plaza Shop. ................4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. ........4799-2166
Mogi-Extra Mogilar................4790-2050
Osasco-Continental Shop......3716-3300
Osasco-Super Shop. .............3653-5300
Sto. André-ABC Plaza Shop. ..4979-5006
Sto André – Carrefour Oratório .4997-6880
Sto. André-Rua das Figueiras .4432-3288
São Caetano-Av Goiás...........3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta.....4368-0440
S.B Campo-Metrópole...........2191-3500
Taboão Shop. ......................4787-8212
Tamboré Shop. ....................2166-9797
São Paulo Interior:
Americana ............................3645-1210
Araçatuba.............................3621-2575
Araçatuba Shop. ..................3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop......3331-3858

Araras ..................................3541-4484
Atibaia..................................2427-6597
Barretos................................3321-0320
Bauru Shop. .........................2106-9494
Birigui...................................3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. .....2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop......2117-3500
Campinas-Jardim Chapadão .3396-7002
Caraguá Praia Shop. .............3882-2004
Catanduva Shop. .................3525-2097
Franca Shop. .......................3707-0700
Guarujá-La Plage ..................3347-7000
Itatiba ..................................4524-5536
Itu - Plaza Shopping .............4022-7275
Jundiaí..................................4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ..............2136-0800
Louveira................................3878-4030
Mogi Guaçu ..........................3818-6993
Olímpia.................................3281-4200
Paulínia Shop. .....................3833-5544

Pindamonhangaba ...............3642-9432
Pirassununga ........................3561-9661
Poços de Caldas ...................2101-8100
Porto Ferreira .......................3585-6551
Rib. Preto-Independência .....2101-0048
Ribeirão-Santa Úrsula...........2102-9646
Ribeirãoshopping. ................4009-1403
Ribeirão Preto-Fiúsa..............3516-4000
Rio Claro Shop. ....................3525-6262
Rio Preto-Walmart.................2137-7000
Santos..................................3257-7000
Santos-Balneário ..................3281-9000
São Vicente-Extra..................3579-9000
Sorocaba-Esplanada.............3414-1000
S. J. Campos-Colinas ............3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul ...........3878-7000
São João da Boa Vista ..........3631-1109
Tatuí ....................................3259-3999
Tiête .....................................3282-8501
Valinhos Shop. .....................3929-7700

Prezado cliente: preço publicado por pessoa com hospedagem em apto. duplo saindo de São Paulo. A oferta de lugares é limitada e as reservas estão sujeitas a confirmação. Preços, datas de
saídas e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem prévio aviso. Oferta válida para compras até um dia após a publicação. *Preços para voos exclusivos Webjet, malha 9732.

Acesse cvc.com.br

