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Regras de
adoção poderão
ser facilitadas

Neste ano, o número de esco-
las da rede estadual que não
receberam o bônus por resulta-
do triplicou. Cerca 29% das
escolas (1.474 unidades) não
atingiram as metas da pasta.
Em 2010, a taxa foi de 9,9%
(ou 510 escolas). A bonifica-
ção paga neste ano foi de R$
340 milhões – no ano passado,
foram gastos R$ 655 milhões.

A menor média de desempe-

nho do Estado foi no interior,
em Itararé, a cerca de 280 qui-
lômetros de São Paulo. A cida-
de atingiu 0,190 no Idesp – o
índice vai de 0 a 10. Na capital,
as escolas da extrema zona
leste tiveram as piores médias.
A diretoria Leste 2, que reúne
90 escolas de bairros como
Itaim Paulista, Lajeado, São
Miguel, Jardim Helena e Vila
Curuçá, obteve 0,278.
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Professores da rede estadual de
Sergipe decretaram greve no iní-
cio da semana para exigir a imple-
mentação do piso salarial nacio-
nal, de R$ 1.187. Em Santa Catari-

na, os docentes paralisaram as
atividade por considerar esse va-
lor muito baixo.

De acordo com o sindicato ca-
tarinense (Sinte), a medida pro-
visória que fixou o piso beneficia
apenas 53% dos professores –
aqueles que recebiam salários
em torno de R$ 600.

“A proposta achata a tabela e
tira o estímulo. Quem buscou
uma pós, um mestrado ou espe-
cialização trabalhará com o mes-

mo nível salarial de quem saiu da
graduação”, diz a coordenadora
do Sinte, Alvete Bedin.

Em nota, a Secretaria Esta-
dual da Educação garante que ne-
nhum professor ganhará menos
que R$ 1.683 e os profissionais
das categorias mais altas não te-
rão redução de vencimentos. O
Sinte considera que mais de 90%
dos professores aderiram ao mo-
vimento. Segundo a secretaria,
52,74% dos 39 mil docentes es-

tão parados.
Em Sergipe, cerca de 300

mil alunos da rede estadual es-
tão sem aulas desde anteon-
tem. Os professores não acei-
taram a proposta da Secreta-
ria Estadual da Educação de
parcelar o reajuste de 15,86%
para os professores de nível 2.
O Estado alega enfrentar difi-
culdades financeiras.

Rio Grande do Sul. Em Por-
to Alegre também houve para-
lisação de professores e servi-
dores da saúde da redemunici-
pal. As categorias querem rea-
juste salarial de 18%. A prefei-
tura ofereceu 7%. / ELDER

OGLIARI, JÚLIO CASTRO e

ANTÔNIO CARLOS GARCIA

MPF quer que prejudicado
no Enem possa recorrer

Clarissa Thomé / RIO

A população idosa é a que mais
cresce no Brasil, mas há poucas
alternativas para cuidar dessas
pessoas quando começam a per-
der a independência. A maioria
das instituições brasileiras é fi-
lantrópica (65,2%). As particula-
res correspondem a 28,2% e as
públicas, a apenas 6,6%.

O Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea) fez o pri-
meiro censo de abrigos e asilos
do País – instituições de longa

permanência para idosos (Ilpi),
no jargão técnico. Descobriu
que só 0,5% da população com
mais de 60 anos está em uma das
3.548 instituições brasileiras.
Mais de dois terços dos municí-
pios não têm abrigo para idosos.

“É má notícia. Põe sobre a fa-
mília a responsabilidade de cui-
dar de seu idoso dependente,
sem levar em conta se isso é pos-
sível”, diz a demógrafa Ana Amé-
lia Camarano, coordenadora de
População e Cidadania da Direto-
ria de Estudos Sociais do Ipea.

Ela ressalta que a situação não
leva em conta as mudanças na
família. Hoje, a mulher, a princi-
pal cuidadora, participa do mer-
cado de trabalho. Além disso,
múltiplos casamentos acabam
por enfraquecer laços familia-
res. “Quem tem muita sogra não

cuida de nenhuma.”
O estudo mostra que houve

crescimento acentuado do nú-
mero de abrigos e asilos – en-
quanto nos anos de 1940 e 1950,
aproximadamente 20 institui-
ções eram abertas anualmente,
na primeira década dos anos
2000 esse número passou para
90. Um terço (1.047) se identifi-
ca como lares e tenta reproduzir
a vida em família, diz Ana.

Ela reconhece que “nenhum
país” tem como oferecer abrigo
a toda a sua população idosa de-

pendente, mas defende investi-
mento dos governos no cuida-
do domiciliar formal. “É preci-
so oferecer uma rede de cuida-
dos para a população idosa: ga-
rantir benefício monetário pa-
ra o cuidador familiar, a inclu-
são desse cuidador no sistema
de seguridade social, a oferta
de centros-dia, nos quais o ido-
so tenha atividades.”

O governo federal tem apenas
um abrigo, o Cristo Redentor,
em Benfica, no Rio. Ali, entre os
280 residentes está Carlos Bas-
tos, de 73 anos. Na juventude, via-
jou pela Europa como integran-
te da Força Internacional de Paz,
da ONU. Foi representante co-
mercial de fornecedoras de pe-
ças para perfuração de petróleo.
Aos 61 anos, aposentou-se e foi
viver no abrigo. “O idoso pobre

não tem dias felizes. Onde ele
está, no abrigo ou em casa,
quer ser tratado com alegria,
com dignidade, sentir o beijo
de um neto”, afirma.

Leia. Nasa escolhe modelo de
próxima nave espacial
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Apenas 6,6% dos asilos do País são públicos

Professores suspendem aulas
em Santa Catarina e Sergipe
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O governo quer facilitar as re-
gras para a adoção de crianças no
País pelas famílias cadastradas.
A informação é do ministro-che-
fe da Secretaria-Geral, Gilberto
Carvalho. “Nossos abrigos estão
lotados, precisamos de mais ges-
tos de generosidade, dar a opor-
tunidade para essas crianças te-
rem uma família. Eu vivo esta ex-
periência pessoal e é riquíssi-
ma”, disse Carvalho, que partici-
pou da cerimônia de lançamen-
to da campanha Adoção: Família
para Todos, em comemoração
ao Dia Nacional da Adoção, cele-
brado hoje. / TÂNIA MONTEIRO

Sindicato de SC diz que
piso nacional beneficia
apenas 53% da categoria;
sergipanos não aceitam
parcelar reajuste

Carmen Pompeu
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O Ministério Público Federal no
Ceará ajuizou uma ação civil pú-
blica em que solicita a inclusão
de regras no edital do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem)
deste ano para garantir o direito
à ampla defesa e ao contraditó-
rio. Com isso, o candidato que
eventualmente se sentir prejudi-
cado poderia recorrer.

Para o autor da ação civil públi-
ca, o procurador da República
Oscar Costa Filho, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), órgão liga-
do ao Ministério da Educação,
deverá incluir as novas regras no
edital, em caráter de urgência, já
que as inscrições foram inicia-
das anteontem. O prazo final é
10 de junho. Até as 18 horas de
ontem, o Enem já havia recebido
880 mil inscrições. As provas
ocorrerão em 22 e 23 de outubro.

Mariana Mandelli

A Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo vai alte-
rar os critérios para o cálculo
do bônus por desempenho das
escolas no Sistema de Avalia-
ção de Rendimento Escolar do
Estado de São Paulo (Saresp),
concedido a docentes e funcio-
nários. A ideia é levar em con-
ta o esforço e a questão socioe-
conômica de cada unidade,
uma vez que a rede estadual,
que conta com 5,3 mil escolas,
é bastante heterogênea.

Segundo o Estado apurou, a
pasta vem fazendo reuniões pa-
ra discutir o assunto. Quem está
preparando o projeto é o especia-
lista em avaliações Francisco
Soares, da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG).

Também participaram dos en-
contros o secretário estadual da
Educação, Herman Voorwald; o
secretário adjunto João Cardoso
Palma Filho; as ex-secretárias
Maria Helena Guimarães e Rose
Neubauer; a diretora acadêmica
da Vunesp, Tania de Azevedo; a
diretora executiva da Fundação
Seade, Felícia Madeira; o presi-
dente do Conselho Estadual de
Educação, Hubert Alquéres; e a
pesquisadora e educadora Guio-
mar Namo de Mello.

“O que o secretário quer é tra-
zer o critério socioeconômico
como uma dimensão que, até
agora, estava fora dos cálculos.
Isso estará em uma expressão
aritmética que ainda não está
pronta”, afirmou Soares ao Esta-
do. “Garantir o aprendizado das
competências básicas é tarefa
mais difícil quando os alunos tra-
zem pouco de casa. Ou seja, um
indicador que descreve os resul-
tados educacionais de uma esco-
la deveria considerar essa dife-
rença no alunado das diferentes
escolas. Isso é possível, por

exemplo, considerando o nível
socioeconômico das escolas.”

Para transformar o cenário so-
cioeconômico de cada escola em
números serão utilizados dados
da Seade e também dos questio-
nários do Saresp respondidos pe-
los alunos durante os últimos
quatro anos.

A pasta também quer evitar
que as escolas que estejam em
um bom patamar de desempe-
nho e percam, de um ano para o
outro, poucos pontos no Idesp
deixem de receber o bônus – o
que ocorre hoje e provoca gran-
de polêmica na rede.

Ainda não há previsão para a
implementação das mudanças –
o Saresp deste ano deve ocorrer
nos moldes do ano passado.

Apesar da inserção de novos
indicadores, a ideia da pasta é
manter o caráter de desempe-
nho do bônus. Hoje, o cálculo le-
va em conta a evolução do Índice
de Desenvolvimento da Educa-
ção do Estado de São Paulo
(Idesp), número baseado
nas taxas de aprovação, repe-
tência, evasão e também na
nota dos estudantes no Sa-
resp, prova aplicada anual-
mente para alunos do 3.º,

5.º, 7.º e 9.º anos do ensino funda-
mental e 3.º ano do médio.

Recebem a bonificação profes-
sores, diretores e funcionários
que cumpriram ao menos par-
cialmente as metas de desempe-
nho definidas pela rede. Além
disso, é preciso ter comparecido
às aulas em pelo menos dois ter-
ços do ano – há desconto por fal-
tas. Quem atingiu as metas rece-
be até 2,4 salários e quem supe-
rou a meta ganha 2,9.

Previsões. O peso que cada cri-
tério terá no Idesp ainda será de-
finido. “Chegou-se à conclusão
de que esse é o melhor caminho
para o aperfeiçoamento do
Idesp”, afirma Fernando Padula,
chefe de gabinete da pasta. “A
ideia vem em duas vertentes: re-
conhecer a boa escola e levar em
conta o esforço dela.”

Para a ex-secretária de Estado
Maria Helena Guimarães, a mu-
dança é positiva. “Sou a favor des-
se processo porque ele contem-
pla a equidade entre as escolas”,
disse. Foi durante sua gestão que
o bônus foi idealizado.

Sobre o impacto que as possí-
veis mudanças terão no orça-
mento, o secretário Herman
Voorwald diz que a verba para o
bônus está prevista. “Há uma
previsão de recursos para o paga-
mento. Toda a construção da po-
lítica salarial e do bônus se inse-
rem no entendimento de ter um
orçamento que possibilite isso”,
disse ao Estado. No início do
mês, o governador Geraldo Alck-
min (PSDB) anunciou um au-
mento de 42,2% em quatro anos
para os docentes.

Governo paulista terá novos critérios
para concessão de bônus a escolas
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Novas regras. Estudantes fazem a prova do Saresp; cálculo buscará evitar que escolas percam bônus por poucos pontos

Dignidade. Carlos Bastos
vive no único asilo federal

Apesar do crescimento
da população idosa,
Brasil oferece poucas
alternativas para
cuidar dessas pessoas

● Desabrigados
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71%
dos municípios brasileiros
não têm nenhum centro

Educação. Objetivo é tornar processo mais justo, levando em conta características socioeconômicas das escolas e o esforço feito
por elas para melhorar o desempenho; hoje, são considerados itens como fluxo escolar e nota do colégio na última prova do Saresp
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