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Várias
provas por
ano seria
solução
Modelo semelhante ao dos Estados Unidos
poderia ser aplicado, dizem especialistas

● A dimensão do Enem não se
resume ao número de 4,6 mi-
lhões de inscritos. Só em gastos
fixos, que envolvem impressão,
transporte, elaboração e corre-
ção, o Ministério da Educação
(MEC) assinou contratos que so-
mam, no mínimo, R$ 215 milhões
para o Enem 2010.

São despesas com gráficas,
convênios de aplicação e corre-
ção, contratação dos Correios,
Ministério da Defesa, Polícias
Rodoviária e Federal, entre ou-
tros órgãos. Neste ano, as provas
foram aplicadas em 128 mil sa-
las de 1.698 cidades.

O Enem também é marcado
por contratos sem licitação. É o
caso da contratação, por cerca
de R$ 128 milhões, do convênio
Cespe/Cesgranrio, que presta
serviço de aplicação e correção
das provas deste ano. Os Cor-
reios também foram contratados
sem licitação, por R$ 18 milhões.
/ LEANDRO COLON

A CVC tem a maior estrutura de atendimento do Brasil com
mais de 450 lojas e 8.000 agentes de viagens credenciados.

Por que você pode conquistar 
o mundo com a CVC?

Sul, Litoral e Serras
12 dias com 12 refeições 
Saídas 14/novembro, 5, 12, 15, 26 e 29/dezembro, 
5, 8, 11, 14, 17 e 20/janeiro.

À vista R$ 1.998, ou 10x R$ 199,80
Conhecendo as melhores atrações dos estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Visitando: Curitiba, 
Paranaguá, Joinville, Blumenau, Camboriú, Florianópolis, 
Imbituba, Laguna, Torres, Porto Alegre, Gramado, Canela, 
Garibaldi, Bento Gonçalves, Nova Petrópolis, Caxias do Sul, 
Fraiburgo e Treze Tílias. Preço para saídas 14/novembro, 
5, 12 e 15/dezembro. Gramado e a maravilhosa 

Serra Gaúcha
7 dias com 7 refeições
Saídas 20, 24 e 28/novembro, 2, 6, 10 e 14/dezembro, 
4, 8, 12 e 16/dezembro e 20, 24 e 28/janeiro.

À vista R$ 1.288, ou 10x R$ 128,80 
Passeios em Gramado, Canela, Bento Gonçalves, 
Garibaldi, Caxias do Sul, Nova Petrópolis, Lages 
e Curitiba. Preço para saídas 20, 24 e 28/janeiro no 
Hotel Alpenhaus, no centro de Gramado. 

Incluídos nos roteiros: viagens em confortáveis ônibus especiais para turismo, passeios completos, 
hospedagem em hotéis selecionados e de ótima localização, refeições em restaurantes credenciados, 
café da manhã diário e acompanhamento permanente de guias especializados.

Rio de Janeiro 
com Parati e Petrópolis 
4 dias
Saídas 8/novembro, 2, 9 e 16/dezembro. 

À vista R$ 678, ou 10x R$ 67,80
Passeios em Parati, Rio de Janeiro e Petrópolis. 
Preço na Pousada Villa del Rey em Parati e Windsor Palace no Rio. 
Consulte opções de roteiros para Réveillon e férias 
de janeiro. 

Hotel Fazenda 
Vale da Mantiqueira
3 dias com 3 refeições
Saídas 19 e 26/novembro, 3, 10 e 17/dezembro. 

À vista R$ 488, ou 10x R$ 48,80
Localizado no Sul de Minas Gerais, com completa 
estrutura de fazenda. A paz e harmonia do campo, 
aliado as belezas naturais da região com muito lazer 
e diversão. 
Consulte roteiro especial de 5 dias para férias de janeiro.

Caldas Novas
5 dias com 4 refeições 
Saídas 21 e 28/novembro, 5, 8, 11, 14, 17, 22 
e 28/dezembro e 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 e 26/janeiro.

À vista R$ 698, ou 10x R$ 69,80
Passeio pela cidade e visita ao Parque da Serra 
(não inclui ingressos). Preço para saídas 2, 5, 8, 11, 
14, 17, 20 e 26/janeiro no Hotel Golden. 

Blue Tree Park Lins
5 dias com 8 refeições 
Saídas 21/novembro, 5, 12 e 22/dezembro, 
2, 6, 10, 14, 18, 22 e 26/janeiro. 

À vista R$ 898, ou 10x R$ 89,80
Localizado no coração do interior paulista 
é considerado hoje um dos melhores hotéis de 
lazer do estado com parque aquático de 2.800 m. 
Preço para saídas 21/novembro, 5 e 12/dezembro. 

Circuito Internacional 
4 Bandeiras
16 dias com 16 refeições
Um roteiro magnífico e único na América do Sul 
Saídas 13/novembro, 4, 8, 11, 15 e 21/dezembro, 
5, 8, 12, 15, 19 e 22/janeiro. 

À vista R$ 3.598, ou 10x R$ 359,80
Argentina, Uruguai, Paraguai e o sul do Brasil conhecendo 
mais de 20 cidades e seus principais pontos turísticos: 
Joinville, Florianópolis, Laguna, Torres, Porto Alegre, 
Chuí, Punta del Este, Montevidéu, Buenos Aires, Rosário, 
Corrientes, Assunção, Foz do Iguaçu e Curitiba. 
Preço para saídas 13/novembro, 4, 8, 15 e 21/dezembro.

Nordeste Espetacular
16 dias com 14 refeições
De Fortaleza a Salvador pelas praias.
Saídas 27/novembro, 11 e 26/dezembro, 10 e 25/janeiro. 

À vista R$ 3.418, ou 10x R$ 341,80
Este roteiro foi especialmente elaborado para clientes que 
desejam aproveitar o melhor do litoral do Nordeste brasileiro. 
Chegando a Salvador de avião e seguindo até Fortaleza 
em confortáveis ônibus de turismo. Visitamos 7 capitais: 
Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, 
Natal, Fortaleza e também praias, vilas e cidades 
que somente viajando de ônibus é possível conhecer. 
Preço para saída 27/novembro.

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
Campo Limpo Paulista............................4812-7275
Casa Verde-Carrefour ...............................3858-5335
Cursino.....................................................5058-8999
Freguesia do Ó-Extra................................3932-0740
Frei Caneca Shop. ....................................3472-2010
Ipiranga Hiper Carrefour........................... 2062 3922
Itaim Paulista Hiper D´Avo.......................2567-2801
Heitor Penteado....................................... 2361 5852
Horto Florestal ........................................ 2261-3878
Ibirapuera Shop. ......................................2107-3535
Indianópolis-Walmart..............................2578-1969
Interlagos Shop. ......................................5563-6300
Itaim-Extra...............................................3078-6443
Itaquera Shop. .........................................2026-6200

Ipiranga ...................................................2666-3477
Jaguaré-Extra...........................................3297-8282
Liberdade.................................................3209-0909
Limão.......................................................3858-6405
Mooca Shop. Capital............................... 2068-1000
Morumbi Shop. .......................................2109-4300
Morumbi Pão de Açúcar ........................ 3723-5252
Morumbi Shop-Lj Mundo.........................5181-7777
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
Mogi das Cruzes-Centro......................... 4798-2220
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
S.B.Campo-Rudge Ramos.........................4362-1502
Taboão Shop. ..........................................4787-8212
Taboão da Serra-Hiper Extra ....................4788-1111
Barueri-Tamboré Shop. ...........................2078-9797
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
Jacareí......................................................3962-7070
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
Rio Preto-Redentora ................................3305-3646
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 Sebastião...........................................3892-5299
São Vicente-Extra.....................................3579-9000
Sorocaba-Esplanada.................................3414-1000
S. J. Campos-Colinas.................................3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul ...............................3878-7000
S.J. Campos-Shop. São José......................3941-7000
São João da Boa Vista...............................3631-1109
Suzano-Centro .........................................4748-6698
Tatuí ........................................................3259-3999
Tiête.........................................................3282-8501
Valinhos Shop. .. ......................................3929-7700

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

Prezado cliente: preços por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento 
sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Passeios não incluem ingressos. Ofertas 
válidas para compras feitas até 1 dia após esta publicação.

Acesse cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens.

Descubra paisagens que só numa viagem rodoviária é possível conhecer.

RODOVIÁRIOS CVC
QUINZENA DE VERÃO CVC

CONFUSÃO NO EXAME. Alternativas

Contratos
milionários
marcam Enem

MOZART NEVES
MEMBRO DO CONSELHO NACIONAL
DE EDUCAÇÃO
“Lamento, como cidadão e
educador, os problemas
logísticos do Enem. Mas
transformá-lo em seleção para
faculdades foi muito importante
para induzir uma mudança de
enfoque do ensino médio.”

Luciana Alvarez

Para não correr o risco de passar
por novos problemas em uma
próxima edição e acabar caindo
em total descrédito, o Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem)
poderia ser descentralizado, fei-
to em várias edições por ano –
como ocorre nos Estados Uni-
dos – ou ser aplicado em menos
lugares, sugerem especialistas
em educação.

O professor Mozart Ramos
Neves, membro do Conselho Na-
cional de Educação (CNE) e ex-
reitor da Universidade Federal
de Pernambuco (UFPE), defen-
de o Enem como um importante
instrumento para melhorar o en-
sino médio e a forma de ingresso
nas faculdades. “Não se pode
misturar a dificuldade no proces-
so de logística com a validade da
forma de avaliação”, afirmou o
educador. “A gente não pode vol-
tar atrás, para o modelo arcaico
dos vestibulares.”

Segundo Neves, o caminho pa-
ra o Enem é a descentralização
da prova, ou seja, cada região ou
Estado passaria a aplicar a prova
de forma independente, poden-
do ser em datas diferentes. “Não
dá para fazer isso hoje, porque
faltam questões testadas na Teo-
ria de Resposta ao Item (TRI).
Mas, quando tivermos um banco
de dados maior, poderemos fa-
zer essa transição”, disse. “Seria
uma evolução da prova.”

A TRI garante que todas as pro-
vas aplicadas, apesar de serem di-
ferentes, tenham o mesmo nível
de dificuldade.

Modelo americano. Eduardo
Andrade, professor de econo-
mia e educação do instituto de
ensino Insper, concorda que a re-
dução do tamanho do Enem di-
minuiria as dificuldades. “Uma
prova com essa dimensão, aplica-
da em um único dia em todo o
País, com uma organização mili-
tar, é um processo muito compli-
cado. Fica difícil que nada dê er-
rado”, avalia.

Andrade recomenda que o

País tente replicar o modelo ame-
ricano, que aplica uma prova que
serve para seleção em faculda-
des diversas vezes ao ano. “O alu-
no se inscreve para prestar na da-
ta e instituição que quiser. E to-
dos os exames são compará-
veis”, explica. “O cuidado tem
de ser na escolha das institui-
ções que teriam autorização pa-
ra aplicar o Enem. Mas essas vá-
rias edições minorariam a com-
plexidade do quadro atual.”

Ex-coordenador do vestibular
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), o profes-
sor Leandro Tessler também
acredita na possibilidade de um
exame nacional feito sem percal-
ços. “Nos Estados Unidos se faz
isso há tempos; são exames apli-
cados a milhões, todos os anos”,
lembra.

Tessler cita a limitação aos lo-
cais de aplicação de prova como
uma solução. “Quanto maior,
mais difícil controlar todo o pro-
cesso”, afirma. O professor diz
ainda que um dos fatores que
atrapalham o Brasil é a interven-
ção do Judiciário. “A Justiça pas-
sa a intervir em uma questão aca-
dêmica. Você vê que juízes e mi-
nistério não falam a mesma lín-
gua. Mas isso faz parte da nossa
cultura.”
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● Relevância

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A17.




