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TUDO PRA SUA
REFORMA, COM
A GARANTIA DO
MENOR PREÇO.

Lojas: Anhanguera, Aricanduva I, Aricanduva II, Bragança Paulista, Campinas, Campo Limpo, 
Guarulhos, Imigrantes, Jundiaí, Morumbi, Osasco, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, 
Shopping Taboão, S. J. dos Campos, Sorocaba, Sto. Amaro, Santo André I, Sto. André II, Sto. André 
Estados, Tamboré, Tatuapé, Vila Galvão, Zona Norte.

Promoção válida de 19/08/2011 à 28/08/2011 ou enquanto durarem os estoques. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades, 
100m2 ou 180L. Reservamo-nos o direito de limitar por cliente a quantidade dos produtos anunciados. *1: Parcelamentos, consulte condi-
ções nas lojas. *2: 10X sem juros. Veja Condições na loja. *3: 24X no Cartão Telhanorte (parcela mínima R$ 50,00). Veja condições na loja.
*4: Telhanorte Garante: Consulte regulamento completo na loja. Fotos apenas para efeito ilustrativo.

MARGINAL TIETÊ

TUDO EM ATÉ

NO CARTÃO TELHANORTE

10X
*2

SEM JUROS

GRANDE SÃO PAULO
DEMAIS REGIÕES

(11) 4004-2444SAC 0800-729-2444

email: atendimento@telhanorte.com.br

twitter.com/telhanorte
facebook.com/telhanorte
foursquare.com/telhanorte

telhanorte.com.br

PISO VÁRIOS MODELOS
43x43 cm, cx 2,03 m2, Extra

15,90
m2

PORCELANATO
LONDON
CONCRETE
45x45 cm, cx 1,58 m², 
Extra

19,90
m2

SUPER
OFERTA

PORCELANATO
ESMALTADO

REVESTIMENTO FORMA
33,5x45 cm, cx 1,50 m², Extra

19,90
m2

DUCHA FASHION
Branca, 127 ou 220 V

49,90

BACIA PARA CAIXA VOGUE
PLUS
+ Caixa Acoplada, Gelo
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o

19,80
Total: R$ 475,20
A Vista: R$ 369,50

24X*3

DUCHA LORENFIVE
Cromada, Ref. 7015 C16

99,90

TORNEIRA PRESSMATIC
Mesa, Bica Baixa, Cromada, 
Ref. 446106

31,90
Total: R$ 159,50

5X*1

LUMINÁRIA LUMIFÁCIL
2x20, Branca ou Preta

43,90
2x40 
R$ 69,90

COM
LÂMPADA

CAIXA D’ÁGUA ÁGUA PROTEGIDA
Tampa Click e Flanges já Instaladas, 
500 L

47,90
Total: R$ 239,50

5X*1

JANELA DE CORRER
Aço Pintado Branco, Vidro Liso, Grade 
Elo, 100x150x12 cm

25,70
Total: R$ 616,80
A Vista: R$ 479,60

24X*3

FECHADURA MADRID
Maçaneta e Roseta em Alumínio, 
Máquina 45 mm, Interna ou Banheiro

52,90
Externa
R$ 59,90

TINTA ACRÍLICA PREMIUM
Fosco, Várias Cores, 18 L

39,70
Total: R$ 198,50

5X*1

USO INTERNO
OU EXTERNO

PORCELANATO MODENA
60x60 cm, cx 1,44 m², Extra

37,90
m2

PORCELANATO
POLIDO

REVESTIMENTO HAVANA
BLANCO OU CASABLANCA LINEA
29,1x58,4 cm, cx 1,36 m², Extra

35,90
m2

Evento propõe
novo currículo
de ensino médio

O Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) mudará a divul-
gação das notas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem). A
declaração foi feita ontem pela
presidente do órgão, Malvina
Tuttman, durante um debate so-
bre a prova promovido pelo Ca-
nal Futura e pela Editora Moder-
na, em São Paulo.

A proposta não foi detalhada
pela presidente do instituto,
mas a ideia é evitar que algumas
escolas usem o Enem para fins
publicitários, por meio da forma-
ção de rankings de desempenho
com base nos resultados da pro-
va. Isso seria feito ao se conside-
rar também o número de alunos
inscritos por escola – pois, como
a participação não é obrigatória,
certos colégios poderiam sele-
cionar apenas seus melhores alu-
nos para fazer a avaliação do go-
verno federal.

Segundo o Ministério da Edu-
cação (MEC), a mudança não va-
lerá para a edição deste ano. “A
divulgação dos resultados do

Enem 2010 não será alterada em
hipótese alguma”, afirmou o mi-
nistro Fernando Haddad.

De acordo com o MEC, há uma
semana Malvina encaminhou a
Haddad um estudo propondo
mudanças na divulgação das no-
tas do Enem por escola. O minis-
tro ainda não avaliou a proposta
a fundo, mas, segundo a pasta,
ele reconhece que algo deve ser
feito a respeito.

Em uma palestra na 63.ª Reu-
nião Anual da Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da Ciência
(SBPC), em julho, Malvina disse
que técnicos do Inep planeja-
vam uma estratégia para dificul-
tar a criação de rankings após a
divulgação dos resultados do
Enem. Até o fechamento desta
edição, a reportagem não conse-
guiu contato com Malvina. /

ALEXANDRE GONÇALVES, MARIANA

MANDELLI e CEDÊ SILVA

Nº de alunos por escola
pode influir no resultado

TCU suspende
pagamento de
contrato do Enem
Ministro contesta Inep por contrato firmado sem licitação no valor
de R$ 372,5 milhões; custo para aplicar exame triplicou em um ano

FABIO MOTTA/AE - 31/8/2008

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

Criticada pela Controladoria-
Geral da União, a prática siste-
mática do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep)
de dispensar licitações entrou
na mira do Tribunal de Contas
da União, que mandou suspen-
der o pagamento do contrato
de aplicação do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).
Em apenas um ano, o valor
quase triplicou, saltando de
R$ 128,5 milhões para R$ 372,5
milhões, uma alta de 190%.

O ministro-relator José Jorge
tomou medida cautelar na terça-
feira, determinando que o insti-
tuto se abstenha do pagamento
até que o tribunal “se manifeste
sobre a adequação dos valores ”.
O Inep tem dez dias úteis após
notificação para justificar a cifra
e comprovar a compatibilidade
dos preços com o mercado.

Jorge autoriza o Inep a seguir
com “as ações destinadas a viabi-
lizar as próximas provas”, antes
da manifestação do plenário do
TCU sobre a adequação dos valo-
res, em setembro.

Segundo ele, houve alta ex-
pressiva dos custos sem “que fos-
sem apresentadas justificati-
vas”. “Ainda que o montante (...)
se refira a mais de uma edição do
Enem, tenho por oportuno que o
TCU se aprofunde no exame de
quantia tão expressiva.”

Publicado no dia 10 no Diário
Oficial da União, a dispensa de
licitação prevê “duas ou mais edi-
ções” a R$ 372,5 milhões, sob res-
ponsabilidade da Fundação Uni-
versidade de Brasília/Centro de
Seleção e de Promoção de Even-
tos (Cespe), líder do consórcio
que inclui a Cesgranrio.

Manobra. Jorge também ques-
tiona manobra do Inep para justi-
ficar a dispensa de licitação. O
instituto recorreu ao artigo 24,
inciso 13, que permite a dispensa
“na contratação de instituição
brasileira incumbida regimental
ou estatutariamente da pesqui-
sa, do ensino ou do desenvolvi-
mento institucional”.

“Julgo que a correlação com o

desenvolvimento institucional
está distante, haja vista que se-
quer o foco dos serviços contra-
tados está na administração pú-
blica federal, mas na avaliação
do ensino médio do Brasil”, diz.

Exame mantido. O MEC infor-
mou que o Inep vai prestar escla-
recimentos ao TCU “o mais rápi-
do possível”, após os questiona-
mentos feitos pelo ministro-rela-
tor. Para o ministério, a medida
cautelar não ameaça o exame,
marcado para 22 e 23 de outubro.

“Estou 100% seguro de que o
ministro José Jorge está aberto
ao diálogo e, como sempre fez,
vai entender os custos do Enem
após receber os dados pedidos e
se inteirar das informações que

mostram que o custo por aluno é
metade do custo dos grandes ves-
tibulares do País”, afirmou on-
tem o ministro da Educação, Fer-
nando Haddad.

Para o MEC, a dispensa de lici-
tação é justificada por não haver
empresa com condições técni-
cas e expertise para aplicar o
Enem, além do consórcio esco-
lhido. “A licitação colocaria em
risco o certame. Entendemos
que só o Cespe/Cesgranrio tem
condições de realizar um exame
desse porte.”

Questionado sobre o salto de
190% no valor do contrato, o
MEC afirmou que está pagando
por 10,2 milhões de avaliações,
sendo que 5,3 milhões delas são
para a edição 2011 do Enem. De
acordo com a pasta, o custo da
aplicação do Enem por estudan-
te será de R$ 45 neste ano, o que
equivaleria “à metade do custo
de qualquer vestibular público
ou privado realizado no Brasil”.

“A esses valores devem ser so-
mados os custos com Correios,
R$ 4,11 por candidato; gráfica, R$
6,80 por candidato; e o repasse
de R$ 8 milhões para as secreta-
rias de Segurança e para as For-
ças Armadas”, informou o MEC.
A Cespe não se pronunciou. /

COLABOROU RUI NOGUEIRA

JOSÉ JORGE
MINISTRO-RELATOR
“Houve significativo incremento

nos valores
previstos para a
aplicação do
Enem, quase o
triplo dos
despendidos no
exercício anterior.”

Carlos Lordelo
ENVIADO ESPECIAL / CURITIBA

Os alunos brasileiros chegam ao
ensino médio com tantas dificul-
dades que as escolas precisam
de maior carga horária para pre-
pará-los para o trabalho. A ideia,
do empresário Marcos Maga-
lhães, foi exposta no encerra-

mento do evento Sala Mundo
Curitiba 2011, promovido pelo
Grupo Positivo.

O currículo do ensino médio
também deve ser reformado, dis-
se Magalhães, presidente do Ins-
tituto de Corresponsabilidade
pela Educação (ICE). Para ele,
só deveriam ser obrigatórias as
disciplinas de português e língua
estrangeira, além de matemáti-
ca, física, química e biologia. As
outras seriam eletivas. “Hoje, o
aluno que vai prestar vestibular
para engenharia perde tempo es-
tudando filosofia. Se ele achar
importante, deveria ter a opção

de cursá-la, não a obrigação.”
Ontem, os painéis do evento

discutiram gestão escolar, o tra-
balho dos professores e novas
ideias aplicadas em escolas. Os
palestrantes divergiram quanto
à importância do diretor escolar
no processo de melhoria da edu-
cação. Magalhães deu ênfase ao
papel do gestor. “Ele precisa defi-
nir um plano de ação para sua
unidade”, afirmou.

Ilona Becskeházy, diretora da
Fundação Lemann, afirmou que
sem bons professores e material
didático de qualidade “não saí-
mos do lugar”.

Avaliação. Candidatos fazem a prova do Enem no Rio

● Gasto abusivo

Presidente do Inep diz
que pretende usar esse
dado na divulgação das
notas, a fim de evitar uso
publicitário e rankings
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A19.




