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Teto de escola
cai durante aula
e atinge 2 alunos

MARSELHA

O fundador da empresa francesa
de próteses mamárias Poly Im-
plant Protheses (PIP), Jean-
Claude Mas, figura central num
escândalo sanitário de propor-
ções mundiais, foi levado ontem
para a prisão de Baumettes, em

Marselha, no sul da França, por
não pagar fiança.

A informação é de uma fonte
envolvida nas investigações das
fraudes praticadas pelo empresá-
rio francês, que em meados dos
anos 1990 passou a utilizar gel
não homologado na fabricação
de próteses mamárias de silico-

ne, utilizadas por milhares de
mulheres em diversos países, en-
tre eles o Brasil.

O empresário estava em pri-
são domiciliar desde o dia 26 de
janeiro, por “danos involuntá-
rios”. O fundador da PIP tam-
bém é acusado de homicídio cul-
poso, já que algumas das mulhe-

res que receberam próteses de
má qualidade da marca, que se
romperam, podem ter morrido
em consequência desse fato – a
relação entre o rompimento das
próteses e a morte de pacientes
por doenças como câncer ainda
está por ser provada.

O empresário deveria ter paga-

do a soma de€ 100 mil para evi-
tar a sua prisão. E, mesmo se ti-
vesse pagado a fiança, ainda esta-
ria proibido de sair do país e de
fabricar produtos de beleza. Ao
não constatar o pagamento da
fiança, um juiz decretou ontem a
prisão de Mas.

O advogado do empresário

não foi encontrado para comen-
tar a prisão de seu cliente.

As ações criminosas de Mas fi-
zeram com que o governo fran-
cês recomendasse a retirada das
próteses de silicone da PIP de
cerca de 30 mil mulheres. No
mundo, o número de pacientes
pode chegar a 500 mil. / AFP

Fabricante de próteses defeituosas é preso na França

MEC quer parceria com
hospitais de referência
Instituições receberiam verba para criar faculdades de Medicina e
melhorar o ensino; governo também quer aumentar vagas nas federais

DANIEL TEIXEIRA/AE

O gesso do teto de uma escola
municipal na zona norte de São
Paulo desabou ontem durante
aula do 3.º ano. Estilhaços atingi-
ram 2 dos 31 alunos, segundo a
direção, e não houve feridos gra-
ves. No início do ano letivo, a es-
cola enviou comunicado às famí-
lias alertando que havia risco de
desabamento do telhado.

No texto, emitido pela Escola
Municipal Professor Aroldo de
Azevedo, na Vila Barbosa, os pais
eram orientados a buscarem os

filhos em “qualquer ameaça de
chuva”, uma vez que “as salas de
aula não oferecem condições de
uso devido a avarias no telhado”.

Foi durante a manutenção do
telhado que uma placa de gesso
desabou ontem. Segundo rela-
tos, um funcionário da empresa
contratada estava arrumando o
teto quando pisou em falso e
caiu, causando o desabamento.

“Estava trabalhando e me liga-
ram da escola. Fui desesperada
até lá”, diz a mãe de um dos feri-
dos, Lucimaria da Silva, de 37
anos. “Ele está bem, com um ‘ga-
linho’ na cabeça.” A Secretaria
Municipal de Educação disse,
em nota, que um engenheiro
atestou que o prédio não oferece
riscos. / MARIANA MANDELLI

Gesso. Apesar do ocorrido, a Emef Aroldo de Azevedo, no bairro do Limão, segue aberta

João Domingos / BRASÍLIA

O governo pretende propor
parcerias com hospitais de re-
ferência para melhorar o ensi-
no de Medicina no País, den-
tro de um plano para aumen-
tar vagas no curso em cerca de
40%. Entre as instituições às
quais serão oferecidas verbas
federais para criarem faculda-
des especializadas em Medici-
na estão o Albert Einstein e o
Sírio-Libanês, em São Paulo; o
Aliança, em Salvador; o Portu-
guês, no Recife; e o Moinhos
de Vento, em Porto Alegre.

A iniciativa é embrionária, dis-
se ontem o ministro Aloizio Mer-
cadante (Educação), que tratou
do tema com a presidente Dilma
Rousseff e o ex-ministro Adib Ja-
tene, um dos entusiastas da ideia
das faculdades especializadas
vinculadas a hospitais de referên-
cia. “Não sabemos como será ne-
gociada a parceria, mas quere-
mos que os hospitais nos ajude a
melhorar o ensino de Medici-
na”, disse Mercadante.

Hoje, o Brasil dispõe de 1,8 mé-
dico para cada 10 mil habitantes,
número muito inferior ao de ou-

tros países da América Latina,
EUA e Europa. Segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde
(OMS), a relação nos EUA é de
2,4 médicos para cada 10 mil ha-
bitantes, na Grã-Bretanha, 2,7,
Argentina, 3,0 e Cuba, 6,7.

Para aumentar o referencial de
1,8 para 2,5 médicos a partir de
2020, além das parcerias com os
hospitais de referência, o gover-
no pretende ampliar as vagas pa-
ra Medicina nas universidades fe-
derais e fechar convênios com as
estaduais e particulares que te-
nham bons cursos. O governo
quer iniciar a ampliação das va-
gas já no segundo semestre.

Uma das intenções do governo
é fazer com que as faculdades e as
residênciasmédicas avancem pa-
ra o interior – onde hoje há pouca
presença deprofissionais que tra-

tam diretamente da saúde.
Os hospitais Hospital Albert

Einstein e Moinho de Vento afir-
maram não ter tido contato com
o governo para discutir o tema.

Roberto Padilha, diretor de en-
sino do Instituto Sírio-Libanês
de Ensino e Pesquisa, diz que o
tema já saiu em diálogos com o
governo federal. “Temos diver-
sas parcerias para aprimorar a
formação médica. Mas uma pro-
posta assim precisaria ser discu-
tida internamente no hospital.”
Para ele, seria mais produtivo
oferecer auxílio às instituições
locais, em vez de criar faculda-
des partindo do zero.

O Conselho Federal de Medici-
na (CFM) reiterou sua posição
contrária à criação de novos cur-
sos de Medicina no País. “Na últi-
ma década, foi autorizado o fun-
cionamento de 85 escolas de Me-
dicina”, afirma Desiré Callegari,
do CFM. “Se o problema fosse a
falta de escolas, a suposta falta
de médicos já estaria resolvida.”
O órgão defende a elaboração de
políticas de distribuição e fixa-
ção dos profissionais.

Polêmica. Milton Linhares, do

Conselho Nacional de Educação
(CNE), disse que o órgão vai di-
vulgar uma resposta às críticas
de Jatene às decisões do CNE re-
lativas aos cursos de Medicina.

Jatene afirmou que o CNE re-
criou todas as vagas que haviam
sido fechadas por sugestão da
Comissão de Especialistas do En-
sino Médico, instituída pelo en-
tão ministro Fernando Haddad.

Linhares argumentou que,
das 17 universidades afetadas pe-
la decisão, o CNE só deu parecer
favorável à restituição das vagas
em 5. “Elas mostraram que corri-
giram as deficiências”, diz. “Crí-
ticas à atuação do CNE são fruto
da pressão do CFM e da Associa-
ção Médica Brasileira, contrá-
rios à criação de cursos de Medi-
cina.” / COLABORARAM ALEXANDRE

GONÇALVES E SÉRGIO POMPEU

● Suspeita
Mercadante informou ontem
que o MEC deu prazo de dez
dias – a partir de anteontem –
para que a Universidade Paulista
(Unip) se explique sobre
denúncias relativas ao Enade.
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Text Box

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




