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Secretaria da
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Frustração. Mães e filhos do bairro Cidade Tiradentes, na zona leste, que enfrentam falta de vagas e escolas distantes de casa

Instituições enfrentam problemas com Fies

● Compartilhamento
As redes estadual e municipal
dividem as matrículas de ensino
fundamental em São Paulo. Se-
gundo a secretaria estadual, a
escolha da escola é feita por
meio do CEP da criança.

GÊMEOS
BRILHAM
NA FUVEST
Paulo e Eduardo
lutaram juntos para
serem aprovados
em Direito na USP

Mariana Mandelli

Na primeira semana de aula
da rede municipal de São Pau-
lo, muitas famílias foram sur-
preendidas com a falta de va-
gas nas primeiras séries do en-
sino fundamental – período
no qual a matrícula é obrigató-
ria, segundo a legislação – e a
distância entre as novas esco-
las e suas casas, o que também
contraria a lei. Os principais
casos estão na região de Guaia-
nases, zona leste da cidade.

“Ela pede para ir para a escola
e eu não sei mais o que dizer”, diz
a manicure Danielle de Lima, de
27 anos, mãe de Julia, de 6. Até o
ano passado, ela estava no CEU
Água Azul, na Cidade Tiraden-
tes. Agora, está sem escola.

Na casa de Maria do Socorro
da Silva, de 34 anos, a mesma si-
tuação: o filho, Kennedy, de 6,
não para de questionar o porquê
de os colegas estarem estudan-
do e ele não. “Ele quer estrear a
mochila”, diz a mãe.

Segundo os pais, o problema
começou na semana passada,
quando saíram as listagens de
alunos e das respectivas escolas
do ano letivo de 2011. Ao nota-
rem que os filhos estavam sem
escola certa, procuraram a secre-
taria da escola municipal de edu-
cação infantil (Emei) onde esta-
vam estudando e, sem sucesso,
tentaram a Diretoria Regional
de Educação de Guaianases.
“Nos disseram para voltar na sex-

ta-feira para saber o que vai acon-
tecer”, afirma Maria Elizete Via-
na, de 17 anos, irmã de Luana Ro-
cha, de 5.

Muitas das crianças que estão
sem escola em Cidade Tiraden-
tes eram alunas da Emei do CEU
Água Azul. Segundo os pais, a es-
cola municipal de ensino funda-
mental (Emef) do CEU come-
çou o ano de 2011 com apenas
duas turmas de primeiro ano –
em 2010, eram quatro. “Cada
uma delas só tem 14 alunos, se-

gundo informaram na escola.
Disseram que há 32 crianças
aguardando vaga nessa situa-
ção”, diz Rita de Cassia Silva, de
37 anos, mãe de Lucas Silva, de 6,
que está sem estudar.

Fila longa. O Estado conver-
sou com dezenas de mães e este-
ve, na manhã de ontem, na dire-
toria de ensino de Guaianases,
onde a fila de pais e crianças era
longa e a espera por informação,
demorada. Elas relatavam os

mesmos problemas: falta de va-
gas e escolas distantes de casa.

Aline Cristina Santos, de 6
anos, estudava na Emei Prof. Jo-
sé Roberto de Castro Ribeiro e
agora vai para a Emef Wladimir
Herzog, que fica a 5 quilômetros
de distância de onde mora. “An-
dando até lá, levo mais de 40 mi-
nutos”, conta Tereza Santos, de
44 anos, mãe da menina. “On-
tem fiquei das 9 até as 16 horas
na diretoria de ensino tentando
resolver isso.”

A legislação afirma que a crian-
ça, a partir de 4 anos, tem direito
a uma vaga na escola pública de
educação infantil ou de ensino
fundamental mais próxima de
sua residência. Na região onde
as famílias ouvidas residem, exis-
tem, por exemplo, o CEU Água
Azul, a Escola Estadual Oswaldo
Aranha e a Emef Professor Anto-
nio D’Ávila. A Secretaria Esta-
dual de Educação afirma que a
escola estadual Oswaldo Aranha
não está lotada.

Pais se queixam de falta de vagas e
escola longe de casa na rede pública

Cerca de 93% das instituições
particulares de ensino superior
do País que participam do novo
Fundo de Financiamento ao Es-
tudante de Ensino Superior
(Fies), programa do MEC que dá
crédito aos universitários, en-
frentam problemas com o pro-
cesso. Os dados são do sindicato
das instituições particulares de
ensino superior (Semesp).

O Brasil tem 2.069 institui-
ções privadas – 55% utilizam o
Fies, que foi modificado em
2010. Os juros caíram para 3,4%
e o processo parou de exigir fia-
dor para o contrato de alunos
com renda familiar per capita de
até 1,5 salário mínimo. O prazo

para quitar a dívida foi ampliado.
As inscrições para este ano come-
çaram na semana passada.

Entre as dificuldades estão
problemas de adesão ao SisFies
(sistema do programa), falta de
informações e atendimento fa-
lho ou inexistente no MEC, dis-
tribuição de vagas, liberação dos
certificados e desconhecimento

dos operadores nas agências da
Caixa Econômica Federal
(CEF) – o que motivou denún-
cias à Defensoria Pública da
União em São Paulo, que tam-
bém recebeu queixas do Banco
do Brasil (BB). O BB afirma que
respondeu à DPU. A CEF diz que
o MEC responde pelo Fies.

Segundo o Semesp, os proble-

mas travam o atendimento de
cerca de 75 mil alunos. Além dis-
so, o valor total de certificados
atrasados pelas instituições em
decorrência das dificuldades su-
pera R$ 550 milhões. O levanta-
mento foi realizado em outubro
e, segundo a entidade, o número
não se modificou desde então.

As entidades, faculdades e o

MEC se reuniram ontem em Bra-
sília para discutir como superar
as dificuldades. “Tanto os estu-
dantes quanto as instituições es-
tão pouco informados do poten-
cial (de crescimento) que a nova
lei permite”, disse o ministro
Fernando Haddad, que anun-
ciou a criação de um grupo per-
manente de trabalho para discu-
tir os programas. Em relação aos
problemas descritos pelo Se-
mesp, o MEC afirma que não há
falhas no atendimento ou no Sis-
Fies e que os certificados são libe-
rados todos os meses, assim co-
mo o pagamento de tributos e a
recompra de títulos.

No entanto, o MEC reconhece
que os módulos de financiamen-
to para alunos que trocaram de
instituição ou de curso ainda
não está disponível. A recomen-
dação para as instituições é para
que confirmem as matrículas.

Para Adriano Souza, presiden-
te do Fórum dos Executivos Fi-
nanceiros para as Instituições
de Ensino Privadas do Brasil, fal-
ta efetividade em prazos certos.
“É preciso gestão efetiva”, diz.

As dificuldades reverberam
nos alunos. “A Caixa não recebe
minha documentação porque te-
nho restrições”, diz Luis Alberto
Santos,de46anos,aluno deDirei-
to da Uniesp. A Uniesp tem cerca
de300universitários comproble-
mas. Cerca de 20 alunos de Medi-
cina da Anhembi-Morumbi não
conseguem renovar o Fies por-
que a faculdade só emite um tipo
de documento não aceito pela
Caixa – o aditamento não simpli-
ficado. “Não consigo renovar mi-
nha matrícula e corro o risco de
ter que pagar todas as mensalida-
des”, diz Fernanda Milagres, de
28 anos. A universidade diz que o
sistema só permite que ela impri-
ma esse tipo de aditamento./M.M.

e RAFAEL MORAES MOURA

863
mantenedoras de ensino superior
participam atualmente do Fies

148
delas (17,14% do total) aderiram
ao fundo garantidor, que
dispensa fiador para cursos
de licenciatura ou alunos com
renda familiar per capita de até
1,5 salário mínimo

ANDRE LESSA/AE

A Secretaria da Educação de São
Paulo nega que haja falta de va-
gas no ensino fundamental e afir-
ma que nenhuma criança ficará
fora da escola. Em nota, a secreta-
ria destacou que as crianças são
matriculadas por um sistema
que leva em conta a distância en-
tre a casa e a escola e a disponibi-
lidade nas instituições mais pró-
ximas. Pela regra, o aluno pode
ficar em uma escola distante até
2 quilômetros de casa.

A secretaria admite que pode
haver erros no sistema de compa-
tibilização e, se eles foram cons-
tatados, serão corrigidos. Afir-
ma ainda que cada caso será ana-
lisado e solucionado sem prejuí-
zo ao estudante. A pasta diz que
o aluno que estuda a mais de 2
quilômetros de casa tem direito
a transporte escolar.

No caso do CEU Água Azul,
afirma que a organização das uni-
dades “parte da garantia da conti-
nuidade do atendimento aos alu-
nos já matriculados e sua capaci-
dade física”. Segundo a nota, “foi
garantida a continuidade de estu-
dos a todos os alunos e instala-
das duas turmas de 1.º ano para
2011, já que duas turmas de 8.º
ano concluíram o curso”.

A secretaria afirma que, se as
famílias não conseguirem a ma-
trícula no local escolhido, “de-
vem buscar a unidade onde que-
rem que o filho estude e preen-
cher a ficha de intenção de trans-
ferência, o que só ocorrerá se sur-
gir a vaga.” A pasta não aconse-
lha a desistir da vaga. / M.M.

● Espera

● Dispensa do Enade
O ministro Fernando Haddad
afirmou que, a partir deste ano,
calouros universitários não preci-
sarão fazer o Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes (Ena-
de) caso tenham feito o Enem.

Leia o Estadão no Ipad.
Saiba como em:
estadão.com.br/celular/ipad

Educação. Problema atinge crianças dos primeiros anos do ensino fundamental da cidade de São Paulo. Há casos de alunos que
terão de caminhar 40 minutos para chegar ao colégio. Legislação garante ensino público próximo da residência a partir dos 4 anos

Financiamento. Luis Alberto teve seu pedido do Fies negado

JOSÉ PATRICIO/AE

Entre as que aderiram ao
programa, 93% relatam
dificuldades, segundo
sindicato das instituições
de ensino superior

Comemoração. Alunos
festejam a aprovação

FLÁVIA REGINA DE
SOUZA
MÃE DE ALUNA
“Minha filha não tem
escola para estudar em
pleno início das aulas. A
mochila dela está prontinha.”

MÁRCIA FERREIRA
MÃE DE ALUNA
“Já fiz tudo que podia, e
eles (a diretoria de ensino)
pedem paciência. Mas eles
dizem isso porque não é
a filha deles que está
fora da escola.”

MARIA BERNARDETE
DA SILVA
MÃE DE ALUNA
“Para ir à escola onde
colocaram a Dandara tenho de
andar quase uma hora. Fiz a
matrícula porque tinha de
fazer, mas ela não está indo.
Estou na lista de espera pelo
transporte da Prefeitura.”

● Programa

Leandro Carabet
ESPECIAL PARA O ESTADÃO.EDU

A ssim que os portões
que cercavam a lista
dos aprovados se abri-
ram, na unidade do cur-

sinho Objetivo na Avenida Pau-
lista, Paulo Fucci e Eduardo Fuc-
ci, irmãos gêmeos, correram pa-
ra conferir a lista e voltaram com
tinta no rosto, lágrimas nos
olhos e a camisa com os dizeres
recém-pintados: “San Fran –
USP”.

Lembram daquela história

dos gêmeos Winklevoss do filme
A Rede Social, que faziam tudo
juntos e remavam dia e noite e
ombro a ombro? Então, é mais
ou menos assim que eles descre-
veram todo o processo de estu-
dar e ser aprovados juntos, dire-
to do 3.º ano do ensino médio, na
maratona de estudar de manhã e
fazer cursinho à tarde.

Ao som de muito barulho de
música eletrônica, um deles con-
seguiu explicar o significado da
aprovação de uma forma diferen-
te: “Eu estava pensando numa
continha matemática aqui: se

apenas um dos dois tivesse sido
aprovado, seria uma aprovação
pela metade. Agora, como os
dois passaram, são quatro apro-
vações! Duas pra cada um! Fo-
ram 17 anos de luta, juntos.”

Mais tarde, os dois correram
para um computador, para ver
em que turma tinham sido apro-
vados. Mais uma coincidência?
Com certeza, os dois passaram
no mesmo período: matutino.
Serão mais cinco anos de ombro
a ombro, seguindo o mesmo pas-
so na Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo.

O resultado do vestibular 2011
da Fuvest foi divulgado ontem.
Ao todo, são 10.752 convocados.
A lista com todos os nomes pode
ser conferida no endereço esta-
d ã o . c o m . b r / e s p e -
ciais/2011/02/fuvest_primeira-
chamada.pdf.

Os convocados em primeira
chamada devem efetuar suas ma-
trículas nos dias 14 e 15 (segunda
e terça-feira), nos locais e horá-
riosindicados no Manual do Can-
didato (páginas 68 a 70), disponí-
vel no site fuvest.br, levando os
documentos necessários.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.




