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AQUECIMENTO

Começou a valer neste mês
uma lei municipal que permi-
te apenas o uso de sacolinhas
biodegradáveis (como as fei-
tas com amido de milho) nas
padarias, supermercados, lo-
jas, drogarias e outros pontos
de varejo de Belo Horizonte
(MG). Elas serão vendidas a
R$ 0,19 no comércio.

As sacolas biodegradáveis
parecem com as sacolas de
plástico comuns, mas, por se-
rem feitas com material orgâ-
nico, elas se decompõem em
180 dias e podem servir de
adubo para o solo. As sacolas
plásticas comuns e as chama-
das oxibiodegradáveis não po-
derão mais ser oferecidas aos

consumidores. Quem desrespei-
tar a legislação pode pagar mul-
tas de até R$ 1 mil.

Porém, nos próximos 45 dias,
a fiscalização não será punitiva.
Nesse período, a ideia é cons-
cientizar a população com a cam-
panha “Sacola Plástica Nunca
Mais”. Os estabelecimentos par-
ticipantes da campanha terão
um modelo de sacola retornável
que será vendida a R$ 1,98 – pre-
ço de custo. As lojas e mercados
deverão incentivar o uso de alter-
nativas mais sustentáveis, como
carrinhos e caixas de papelão.
Em Belo Horizonte são utiliza-
das 157 milhões de sacolinhas
plásticas ao ano e o objetivo é
reduzir o uso em 80%.

Comércio de BH só pode
ter sacola biodegradável

PLANETA
Leia. Cientistas descobrem 4

espécies de ‘fungo zumbi’

Reunião para definir
Fundo Verde é adiada

HORA DO PLANETA
Rio deixará Cristo
no escuro neste mês
O Rio de Janeiro foi a primei-
ra cidade do Brasil a aderir à
Hora do Planeta 2011. No dia
26 deste mês, às 20h30,
quem participar do movimen-
to apagará as luzes contra as
mudanças climáticas. No
Rio, ficarão no escuro por
uma hora ícones como o Cris-
to Redentor, os Arcos da La-
pa e a orla de Copacabana.
“Desde a Eco-92, (a cidade) é
uma das grandes interlocuto-
ras mundiais na discussão da
sustentabilidade. Em 2012,
vamos sediar a Rio+20, a Cú-
pula Mundial do Meio Am-
biente”, disse o prefeito
Eduardo Paes. Em 2010, par-
ticiparam 98 cidades brasilei-
ras, incluindo 20 capitais. /

AFRA BALAZINA, COM AGÊNCIAS

Aos 102, morre 2ª mulher
de João Guimarães Rosa

estadão.com.br/planeta

Luciana Alvarez

Representantes de entidades de
professores e gestores de educa-
ção elogiaram ontem a iniciativa
do MEC de criar a Prova Nacio-
nal de Concurso para Ingresso
Nacional na Carreira Docente.
Segundo eles, o exame vai ajudar
municípios e Estados a selecio-
nar melhor e de maneira mais ba-
rata professores para suas redes,
mas alertam que ainda é preciso
muita discussão para garantir o
sucesso do novo modelo.

A ideia da prova, que deve ser
aplicada pela primeira vez em
2012, é que o interessado em ser
professor da rede pública faça o
exame nacional e as redes esta-
duais e municipais usem os resul-
tados quando precisarem preen-
cher vagas. O Estado ou municí-
pio que aderir poderá utilizar a
prova do MEC para substituir o
concurso local ou como uma fa-
se da seleção.

Para Heleno Araújo, secretá-
rio de assuntos educacionais da
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação (CN-
TE), a iniciativa ajudará a fortale-
cer uma política nacional de ensi-
no, em um contexto caracteriza-
do pela extrema diversidade – o
ensino fundamental é responsa-
bilidade de Estados e municí-
pios, não do governo federal.

“Esse instrumento cria a pers-
pectiva de uma carreira nacional
para o professor. Já temos o piso
nacional, que, apesar de não ser
cumprido por todos, serve como
referência, e o Fundeb (Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valoriza-
ção dos Profissionais da Educa-
ção) como parte de um sistema
nacional”, afirmou.

Mas, para a substituição de mi-
lhares de provas nos municípios,
Araújo diz que a confiabilidade
do novo exame será crucial. “Em
um País de tamanho continen-
tal, lisura, transparência e sigilo
serão fundamentais para a prova
nacional”, diz.

A nova opção para selecionar
docentes deve ajudar sobretudo

municípios de pequeno e mé-
dio porte, acredita Carlos
Eduardo Sanches, presidente
da União Nacional de Direto-
res Municipais de Educação
(Undime). “Esses municípios
têm dificuldades financeiras
para organizar bons concur-
sospúblicos. E, com a perspec-
tiva do ensino obrigatório a
partir dos 4 anos de idade,
uma lei que entra em vigor em
2016, vamos precisar aumen-
tar o número de contratações
nos próximos anos”, afirmou.

Sanches lembra que um exa-
me nacional deve estimular o
deslocamento de profissio-
nais, o que será positivo para
regiões onde há déficit de pro-
fessores.

A presidente do Conselho
de Secretários Estaduais de
Educação (Consed), Maria Ni-
lene da Costa, ressalta que fal-
ta muita negociação antes de
prognosticar se o exame vai
ter grande adesão. “Esse foi
só o primeiro passo. As comis-
sões ainda têm muito a discu-
tir. Agora entra em debate os
conteúdos que serão cobra-
dos na prova”, disse.

}

Educadores elogiam
prova para professor,
mas querem debate

Foi adiada para abril a primeira
reunião com 40 países para defi-
nir os detalhes do Fundo Verde,
para financiar o combate e a
adaptação de países mais po-
bres ao aquecimento global. O
encontro deveria ocorrer neste
mês, mas houve desentendi-
mentos sobre que países deve-
riam participar. Grupos da Ásia,
América Latina e Caribe ainda
precisam escolher seus repre-
sentantes. O problema é que
muitas nações querem partici-
par das conversas, o que é visto
como uma forma de ganhar in-
fluência sobre o fundo criado
oficialmente no ano passado,
na Conferência do Clima da
ONU em Cancún (México). Em
2020, o Fundo Verde deverá
contar com US$ 100 bilhões.

JONNE RORIZ/AE–17/12/2008

ARACY GUIMARÃES ROSA ✽ 1908 - 2011

O ex-lutador Mike Tyson mostra suas aves em Jersey City para um
programa do Animal Planet. Ele conta que sempre gostou de pombos
e diz que as aves lhe davam paz e tranquilidade antes e depois das lutas.
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Amante de pombos

Governo aprova
docentes barrados
em concurso
Secretaria de Gestão Pública de SP considera aptos professores
vetados inicialmente por serem obesos ou terem tido depressão

Memória

ESTADÃO.COM.BR

A segunda mulher do escritor
João Guimarães Rosa, Aracy
Moebius de Carvalho Guima-
rães Rosa, morreu ontem aos
102 anos. Ela trabalhou no Con-
sulado Brasileiro em Hamburgo
(Alemanha) e é conhecida por
ter ajudado muitos judeus que
fugiam do Holocausto a entrar
ilegalmente no Brasil.

Aracy tem o nome no Jardim
dos Justos entre as Nações, no
Museu do Holocausto (Yad Va-
shem), em Israel, e também é ho-
menageada no Museu do Holo-
causto de Washington (EUA).

O autor de Grande Sertão: Vere-
das era casado quando conhe-
ceu Aracy na Alemanha. Volta-
ram ao Brasil, em 1942, e se casa-

ram por procuração no México –
o divórcio era proibido no País.
Ficaram juntos até a morte de Ro-
sa, em 1967. O escritor publicou
toda a sua obra durante os quase
30 anos de romance. / CARLA

SASSO LAKI e DÉBORA NOGUEIRA

estadão.com.br

9.304
professores foram aprovados
no último concurso público

102 mil
temporários atuam na rede
estadual; desses, 74 mil têm
estabilidade, apesar de não
serem concursados

CARLOS SANCHES
PRESIDENTE DA UNIÃO NACIONAL
DE DIRETORES MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO
“No futuro, essa prova vai obrigar
até a uma rediscussão das
grades dos cursos que formam
professores.”

Heroísmo. Aracy salvou
vidas de judeus na Alemanha

MAT SZWAJKOS/AP

O hipopótamo-pigmeu (Choeropsis liberiensis) que acabou
de nascer no Parken Zoo, na cidade de Eskilstuna (Suécia),
ganhou o nome de Oliver; o pigmeu tem metade da altura e
pesa menos de um quarto do peso do hipopótamo comum.

Alívio. O professor de sociologia Jair Bercê tinha contrato temporário e agora vai ser efetivado

Para eles, exame vai
ajudar a melhorar a
seleção dos docentes
e criar perspectiva de
uma carreira nacional

AFP

Mariana Mandelli

A Secretaria de Gestão Públi-
ca recuou e decidiu aprovar
professores que haviam sido
vetados por motivos de saúde,
pela própria pasta, no último
concurso público da rede esta-
dual de São Paulo. Havia casos
de profissionais barrados por
serem obesos ou por terem ti-
do depressão em algum mo-
mento da carreira. Os docen-
tes entraram com recurso e pe-
diram nova perícia médica.

O resultado da nova perícia foi
publicado ontem no Diário Ofi-
cial do Estado, com a lista dos
professores. Segundo consta na
publicação, 304 professores pe-
diram reconsideração da perí-
cia. Desse total, 33 não compare-
ceram ao procedimento ou não
concluíram o processo e 48 fo-
ram considerados novamente
não aptos – ou seja, uma taxa de
16% de reprovação.

Após o resultado da primeira
perícia, a secretaria havia divul-
gado nota em que dizia que não
poderia admitir um funcionário
“doente” – uma vez que ele pode-
ria faltar por motivo de saúde –
porque prezava pelo bom funcio-
namento da rede de ensino.

Segundo a secretaria, dos ca-

sos de professores vetados por
endocrinologistas na primeira
perícia, 73% foram classificados
como aptos na reconsideração.
Já no caso dos docentes vetados
por psiquiatras, 66% passaram.

O secretário de Gestão Públi-
ca, Julio Semeghini, nega que a
pasta tenha voltado atrás na deci-
são anterior, que reprovou os do-
centes. “Não mudamos de opi-
nião. Para essa segunda perícia,
chamamos uma junta médica do
Hospital das Clínicas”, disse.
“Tomei pessoalmente esse cui-
dado, especialmente nesses ca-
sos mais polêmicos, para que o
procedimento fosse o mais inde-
pendente possível da primeira
perícia”, explicou ao Estado.

Quando há duas perícias de re-

sultados diferentes, o procedi-
mento normal é o candidato pas-
sar por mais uma, para “desem-
patar”. Mas, segundo Semeghi-
ni, a pasta optou “dar a oportuni-
dade a quem foi aprovado em
uma das duas perícias”, sem a ne-
cessidade da terceira. “Já combi-
namos com os peritos de acatar a
decisão dessa segunda, para cor-
rigir qualquer injustiça.”

De acordo com o secretário,
quem foi reprovado antes e apro-
vado agora vai receber acompa-
nhamento médico. “Como hou-
ve diferença, para os casos que
são mais críticos, vamos fazer um
acompanhamento na saúde des-
ses professores por um período.
Vamos contratá-los, mas vamos
cuidar deles”, disse Semeghini.

Os professores que conti-
nuam considerados não aptos
ainda podem entrar com recur-
so. “Eles têm imediatamente de
recorrer a mim, ao secretário de
Gestão. Outros médicos especia-
listas pedirão novos exames e va-
mos analisar tudo considerando
a opinião das duas juntas.”

Comemoração e decepção.
“Estou muito satisfeito com o re-
sultado”, afirma Jair Bercê, de 36
anos. Ele havia sido vetado por-
que tinha, em seu histórico, três

períodos de licença médica, en-
tre 2003 e 2004 – conforme reve-
lou reportagem do Estado no
dia 23. “Agora é esperar o laudo
chegar à diretoria de ensino. A
pior parte já passou. Essa novela
finalmente chegou ao fim”, con-
ta ele, que tinha contrato tempo-
rário e será efetivado na rede.

Os professores que foram veta-
dos novamente dizem não enten-

der o porquê. É o caso de Fátima
Fernandes, de 41 anos, professo-
ra de inglês. “Quero entrar com
um mandado de segurança. Mas
tenho apenas 30 dias para isso e
só consegui marcar com a advo-
gada no fim do mês. Já encaro
como causa perdida”, afirma.
Ela foi vetada porque tem um mi-
cronódulo na garganta, mesmo
problema da professora Dulcele-

na do Prado, de 37 anos, que tam-
bém foi vetada novamente.

Fabiana Azevedo, de 35 anos,
viu o laudo ontem mesmo. O mo-
tivo do veto é o mesmo: obesida-
de. “Estou sem chão”, lamenta.

A presidente da Apeoesp, Ma-
ria Izabel Noronha, afirma que o
sindicato quer se reunir com a
Secretaria de Gestão para discu-
tir o assunto.

● Quadro funcional

● Otimismo

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




