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● Sem aulas há quase três me-
ses, alunos da rede estadual de
Minas que farão o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) ou
provas de vestibulares terão de
ficar na frente da televisão para
recuperar parte do conteúdo que
deixou de ser dado em sala.

Para tentar reduzir a defasa-
gem do conteúdo, o governador
Antonio Anastasia (PSDB) anun-
ciou que a Rede Minas de televi-
são, controlada pelo governo,
terá inserções de “reforço”. Ou-
tras medidas também estão sen-
do analisadas.

As “aulas de reforço” começa-
rão a ser veiculadas na próxima
semana. Ao todo, serão 36 inser-
ções de 2 minutos cada, com te-
mas relacionados às disciplinas
do ensino médio.

Os professores entraram em
greve em 8 de junho, reivindican-
do a adoção no Estado do piso
nacional da categoria, de R$
1.597 para 40 horas semanais.
Em Minas, o piso é de R$ 369,
mas o governo adotou sistema
de subsídio, que inclui no paga-
mento uma série de benefícios,
sendo o menor deles de R$ 1.122
para jornada de 24 horas sema-
nais. Ontem, o Ministério Público
Estadual se reuniu com integran-
tes do Sindicato Único dos Traba-
lhadores em Educação, mas não
houve acordo. / MARCELO PORTELA

Carlos Lordelo
PONTO.EDU

O professor da Faculdade de Di-
reito do Mackenzie Paulo Marco
FerreiraLima, que também é pro-
curador de Justiça, ameaçou dar
voz de prisão a uma aluna do 5.º
semestre do curso. Depois da au-
la de Direito Penal 3 na última
sexta-feira, a estudante abordou
o professor para questionar sua
metodologia. Segundo o docen-
te,foinecessáriochamarseguran-
çaspara contera garota, que insis-
tia em fazer reclamações em voz
alta. Paulo Marco, então, disse
que ou ela parava, ou ele lhe daria
voz de prisão. Ela ainda foi acusa-
da de racismo pelo irmão do pro-
fessor no Facebook.

O caso repercutiu após o Cen-
tro Acadêmico João Mendes Jr.,
querepresentaosalunosdeDirei-
to, ter divulgado nota de repúdio
na qual classificou de “inadmissí-
vel” a postura do professor Paulo
Marco. “Em um país de ‘douto-
res’, em que qualquer um se acha
acima da lei, não podemos permi-
tir que em nossa faculdade, um
ambiente exclusivamente acadê-
mico, pessoas desse tipo conti-
nuem a desrespeitar nossa Cons-
tituição, em uma perfeita cena de
abuso de autoridade”, diz o texto,
assinado pelo diretor-geral do
C.A., Rodrigo Rangel.

Paulo Marco disse que a aluna
quis “tirar satisfação”. “Entrei
na sala para dar a última aula do
dia e ela continuava falando. Fe-
chei a porta. Ela arrombou. Pedi
aos seguranças para tirá-la da sa-
la. Ela continuou gritando e me
ofendendo. Foi aí que falei: ‘Ou a
senhora para ou eu vou te dar voz
de prisão por desacato’. Ela pa-
rou de gritar depois da ameaça.”

O professor respondeu às críti-

cas de que a situação configurou
abuso de autoridade. “Ameaçar
prender não é abuso de autorida-
de. Seria se eu tivesse prendido ela
sem razão”, afirmou.

O irmão do professor – o tam-
bém procurador e professor do
Mackenzie Marco Antônio Ferrei-

raLima–acirrouapolêmicaaopos-
tar ontem, no Facebook, que a alu-
na, do 5.º semestre noturno, teceu
“considerações raciais” sobre Pau-
loMarco.Nainternet,MarcoAntô-
nio afirma que a estudante ofen-
deu o professor, “chamando-o na
frente de sua filha de ‘negro sujo’ e
dizendoque‘pretonãopodedarau-
la no Mackenzie’”.

Bolsista. A estudante, de 31
anos, que não quis se identificar,
negaque tenhaofendido oprofes-
sor e se disse vítima de calúnia.
“Até porque sou bolsista integral
do ProUni e, com qualquer san-
ção administrativa, perderia a
bolsa”, disse. Ela admite ter pro-
curado o professor para recla-
mar de sua didática. “A aula dele
é mais um bate-papo e expliquei
que sentia a falta de conceitos.”

Após o incidente, ela procu-
rou o diretor da Faculdade de Di-
reito, que a orientou a fazer um
relatório do que havia aconteci-
do. Ela fez o relatório e pediu
transferência da matéria. “Fui
humilhada pelo professor Paulo
e exposta pelo irmão dele no Fa-
cebook. Sou aluna de Direito e
um dia vão lembrar que me acu-
saram de racismo.”

Por meio de nota, o Macken-
zie informou que “os fatos estão
sendo apurados para que as pro-
vidências sejam tomadas.”

Professor de Direito
ameaça prender aluna

● Estudantes de Direito do Mac-
kenzie dizem que o professor
Marco Antônio Ferreira Lima cos-
tuma fazer piadas de cunho ho-
mofóbico em sala de aula. “A au-
la dele é séria, mas, se houver
oportunidade, ele faz piadinhas
homofóbicas”, afirma Rodrigo
Rangel, de 22 anos, diretor-geral
do Centro Acadêmico da Faculda-
de de Direito do Mackenzie.

Na página do procurador no
Facebook, mensagens sobre ho-
mossexualidade são recorrentes.
Ele faz várias críticas à decisão
do Supremo Tribunal Federal
(STF) de reconhecer o direito de
casais homossexuais à união es-
tável. O Estado não conseguiu
localizar o professor. / C.L.
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Inscrição
no Enem
cresce mais
no Norte
Aumento foi de 33%; número de candidatos
com menos de 16 anos cresceu 80%

Mariana Mandelli

A Região Norte do País foi a
que registrou o maior cresci-
mento no número de inscri-
ções para a edição deste ano
do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem). O aumento foi
de 33,44% se comparado ao to-
tal de 2010. Já a Região Sudes-
te, que concentra o maior nú-
mero de inscritos, apresentou
o menor crescimento: 9,62%.
Os dados também mostram
que o número de inscritos
com menos de 16 anos aumen-
tou em 80%.

O Estado que registrou a
maior elevação porcentual foi o
Acre, com um aumento de
147,32%, o que totaliza 38.221 ins-

critos. Já o Amazonas, com
131.426 candidatos, foi a unidade
da federação com o menor cresci-
mento (5,31%). O Estado de São
Paulo, que tem o maior número
absoluto de candidatos de todo
o País – 901.354 estudantes – te-
ve um aumento de 8,88%.

Apenas dois Estados registra-
ram queda nas inscrições: Santa
Catarina (1,53%) e Bahia
(0,95%). Neste ano, o Enem teve
um número recorde de inscri-
ções: 5.366.780 de candidatos de-
vem fazer a prova, que acontece
nos dias 22 e 23 de outubro.

Em relação à idade dos estu-
dantes, a maior concentração de
inscritos está na faixa etária que
vai de 21 e 30 anos – 1,7 milhão de
pessoas. Os menores de 16 totali-
zam 127.565 alunos.

Consolidação. Para os especia-
listas em vestibular, o fato de a
Região Sudeste apresentar o me-
nor aumento no número de ins-
critos tem relação com a maior
popularidade dos vestibulares
tradicionais na região. É o caso
da Fuvest, que seleciona para a
Universidade de São Paulo
(USP) e não utiliza o Enem para
compor a nota, e da Universida-
de Estadual de Campinas

(Unicamp) e da Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp), que nor-
malmente usam o desempenho
na avaliação nacional do Ministé-
rio da Educação (MEC) para au-
mentar a nota dos candidatos.

“O fato de a USP não entrar no
Enem tem muito peso no interes-
se dos alunos daqui”, disse o dire-
tor presidente do Colégio Ban-
deirantes, Mauro de Aguiar.

O maior aumento porcentual
no número de inscritos das ou-
tras regiões do País – como na
Centro-Oeste, com 22,63% de
crescimento, e na Nordeste,
com 21,15% – indica, segundo os
coordenadores dos cursinhos,
que o Enem está sendo valoriza-
do onde tem maior adesão das
universidades federais.

“O exame está ganhando
maior projeção nesses Estados,
especialmente no interior do
País, porque é nessas regiões

que a maior parte das universida-
des federais que substituíram
seus vestibulares pelo Enem es-
tão”, explica Edmilson Motta,
coordenador do Etapa.

Já o maior interesse dos candi-
datos com menos de 16 anos pela
prova, segundo os especialistas,
sugere que o Enem está sendo
visto como um modelo consoli-
dado de vestibular, atraindo a
atenção dos treineiros – alunos
do 1.º e do 2.º ano do ensino mé-
dio que prestam o exame para
“treinar” e conhecer a prova, já
que não podem ser aprovados.

“Além da questão dos treinei-
ros, vale lembrar que muitos co-
légios, por conta do ranking do
Enem, já incentivam a participa-
ção de seus alunos desde cedo,
para chegarem ao 3º ano conhe-
cendo bem a prova”, diz Alessan-
dra Venturi, coordenadora do
Cursinho da Poli.

Alunos mineiros
terão ‘reforço’
pela televisão

‘Ele faz piadinhas
homofóbicas na
sala de aula’

Exame. Candidatos chegam ao local de prova do Enem em São Paulo, na edição 2010; inscrições no Sudeste cresceram 9,62%

Internet. Reprodução do Facebook de Marco Antônio Lima

● Candidatos

Caso envolve docente
do Mackenzie, que é
procurador, e bolsista;
irmão acusa estudante de
racismo no Facebook

Caribe em até 10x sem juros e sem entrada — Saídas diárias o ano todo.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo, exceto Curaçao, saindo de Brasília. Preços, datas 
de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia 
após a publicação.  Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Câmbio base 26/8/2011:  US$ 1,00 = R$ 1,71.  Crédito sujeito a aprovação.  

Cancún 8 dias
Agitada vida noturna, restaurantes deliciosos, 

sítios arqueológicos maias, shoppings 

requintados, praias lindas e parques temáticos 

onde você pode nadar com golfinhos. 

Estes são os ingredientes dessa maravilhosa 

cidade mexicana. E agora o visto sai na 

hora pela internet, sem nenhum custo. 

Inclui: passagem aérea, transporte aeroporto/

hotel/aeroporto, 7 diárias de hospedagem com 

sistema tudo incluído, guias acompanhantes 

falando português, seguro-viagem e passeio 

pela ilha.

À vista R$ 2.989, ou 10x R$ 298,90
Base US$ 1.748. Preço para saída 10/setembro 

no Hotel Oasis Palm Beach.

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar 
o mundo com a CVC?

São Paulo Capital:
Centro-Consolação .......................................... 2103-1222
Aclimação ....................................................... 2362-7780 
Boavista Shop ................................................ .5547-6477
Bom Retiro ...................................................... 3333-4343
Campo Belo ..................................................... 5041-2740
Eldorado Shop ................................................. 3815-7878
Extra Cidade Dutra .......................................... 5662-2270 
Extra Morumbi ................................................ 3758-4012
Faria Lima ....................................................... 3038-5300
Frei Caneca Shop ............................................. 3472-2010
Ibirapuera Shop .............................................. 2107-3535
Ibirapuera Shop .............................................. 2108-3500
Imigrantes – Carrefour.................................... 3791-9080 
Jabaquara-Pão de Açúcar ................................ 5015-7933
Jaçanã-Sonda .................................................. 2243-2020
Liberdade ........................................................ 3209-0909
Market Place Shop ......................................... .2135-0777
Mooca Shop. Capital........................................ 2068-1000
Morumbi Open Center ..................................... 2369-9890
Morumbi Pão de Açúcar .................................. 3723-5252
Pacaembu ....................................................... 2691-9521
Raposo Shop ................................................... 2109-0199
Santa Cecília .................................................... 2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô .................................. 5571-7100
Santana Shop .................................................. 2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria ........................ 2367-1774
Tatuapé Shop. Boulevard ................................ 3019-3300
Vila Carrão-Sonda ........................................... 2362-8978
Villa-Lobos Shop ............................................. 3024-0088

Grande São Paulo: 
Alphav ille - Centro Comercial ......................... 4191-9198 
Granja Viana ................................................... 4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ..................................... 2086-9720
Mauá Coop Barão de Mauá .............................. 4544-8111
Osasco Hiper Carrefour .................................... 3683-3479
Ribeirão Pires  ................................................. 4828-1868
S.B. Campo - Extra Anchieta ............................ 4368-0440
S.B. Campo - Metrópole .................................. 2191-3500
S.B. Campo - Walmart .........................................4339-4181
Santo André Shop. ABC ................................... 2105-6100
Santo André - Centro ....................................... 2191-8700
Santo André - Hiper Extra Vila Luzita .................. 4451-5031 
Santo André - Sta. Teresinha ........................... 4997-4177
Santo André - Carrefour Homero Thon .................... 4427-5734
São Caetano do Sul - Carrefour ........................ 4221-2799
Taboão da Serra-Hiper Extra ........................... 4788-1111
São Paulo Interior:
Americana ....................................................... 3645-1210
Araçatuba Shop .............................................. .3607-4080
Araçatuba ....................................................... 3621-2575
Barretos .......................................................... 3321-0320
Caieiras ........................................................... 4442-3114
Campinas Shop .............................................. .3229-8899
Campinas-Barão Geraldo ................................ 3249-0232 
Campinas-Cambuí ........................................... 3254-2733
Campinas-Centro ............................................ 2102-1700
Campinas-Jardim Chapadão  ........................... 3396-7002
Campo Limpo Paulista .................................... 4812-7275
Catanduva Shop .............................................. 3525-2097

Fernandópolis  ................................................ 3465-5520 
Guaratinguetá-Buriti Shop .............................. 3133-3171
Ibitinga ........................................................... 3341-8210
Indaiatuba ...................................................... 3318-1000
Itupeva ............................................................4496-6234
Jaboticabal Shop ............................................ .3203-3008
Jacareí  ............................................................ 3962-7070
Jundiaí - Anhanguera Jundiaí..........................4521-6505
Limeira Shop .................................................. .3404-8899
Marília Aquarius .............................................. 2105-3888
Matão  ............................................................. 3382-2771 
Olímpia ........................................................... 3281-4200
Paulínia Shop ................................................. .3833-5544
Penápolis ........................................................ 3653-7322
Pindamonhangaba ......................................... 3642-9432 
Piracicaba Shop .............................................. .3413-5557
Piracicaba-Carrefour  ....................................... 3434-1433
Ribeirão Preto-Centro ..................................... 3289-1011
S.J. Campos-Adhemar Barros .......................... 2139-9540
S.J. Campos-Center Vale Shop ........................ .2139-6700
S.J. Campos-Colinas ........................................ 3913-6700
S.J. Campos-Shop. São José  ............................ 3941-7000
Salto ................................................................ 4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli  ....................................... 3626-5553
Santos-Balneário............................................. 3281-9000
Sorocaba - Extra Sta Rosália ............................ 3211-1733
Taquaritinga ................................................... 3253-3909
Valinhos Shop.  ............................................. ..3929-7700
Vargem Grande do Sul .................................... 3641-1711

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

CANCÚN
O paraíso fica aqui

1.224.157
dos concluintes do ensino
médio inscritos no Enem são
oriundos de escolas públicas

276.465
estão matriculados no último
ano de instituições particulares

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. A18.
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