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Governo trocará dívidas por bolsas
uc

Pagamento de R$ 15 bilhões em dívidas das universidades privadas será substituído por mais 560 mil bolsas do ProUni, ao longo de 15 anos
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Greve das federais
cresce e ministério
pede trégua
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● Após 25 dias de paralisação

st

queasinstituiçõesdevememimpostos à União por bolsas. O que
fizemos agora é colocar nesse
mesmo critério as dívidas vencidas”, explica o deputado gaúcho
Luiz Noé (PSB).
Toda a seleção será feita pelo
sistema do ProUni, com os mesmos critérios de nota mínima a
partir doExame Nacional doEnsino Médio (Enem) e o mesmo
recorte de renda – até três salários mínimos de renda familiar.
As 560 mil vagas não serão ofe-
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acelerar a tramitação, a próxima
a ser votada pela Câmara.
As instituições poderão trocar
90% das suas dívidas por bolsas
integrais de ensino. Os outros
10% terão de ser pagos à União.
Todas as bolsas oferecidas serão
integrais – hoje, o ProUni aceita
umdeterminadonúmero debolsas parciais, de 50% da mensalidade – e serão abertas vagas em
todos os cursos, conforme o número de vagas pagas oferecidas.
“O que o ProUni faz é trocar o
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Manifestação. Alunos e professores das federais de SP protestaram no centro da capital; haverá bolsas para todos os cursos
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O governo federal vai trocar
R$ 15 bilhões em dívidas das
universidades privadas por
560 mil bolsas no Programa
Universidade para Todos
(ProUni). A proposta, contrabandeada ontem em uma medida provisória sobre a compra da empresa Celg Distribuição pela Eletrobras, foi aprovada em votação simbólica pelos deputados e deve passar pelo Senado na próxima semana.
A medida beneficia cerca de
500 instituições, pouco menos
da metade delas universidades e
faculdades comunitárias, especialmente do Rio Grande do Sul
e de Santa Catarina – o que explica o empenho das bancadas parlamentares dos dois Estados e,
especialmente, da ministra das
RelaçõesInstitucionais,IdeliSalvatti, que é catarinense.
As dívidas se concentram em
Imposto de Renda, INSS e cota
patronal. A negociação durou
cerca de dois anos e foi fechada
há dois meses, mas recebeu o
aval da presidente Dilma Rousseff na semana passada. A ideia
de incluir o projeto na MP 559 –
querecebeucomoadendoavotação do Regime de Contratação
Diferenciada (RDC) para obras
do PAC – foi da Casa Civil, para
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recidas de uma vez, mas em 15
anos,com1 de carência.Issoporque, em alguns casos, o valor da
dívida é tão alto que a quantidade de bolsas inviabilizaria a operação da instituição.
Apesardeendividadas,anegociação com as instituições não
foi fácil. O principal problema
foi estender as bolsas a todos os
cursos. Inicialmente, os reitores
queriam apenas oferecer as vagas em cursos menos concorridos, como as licenciaturas.

O programa, batizado de
Proies, trará outro benefício às
universidades: permitirá que
saiam do cadastro de inadimplentesdogoverno.Comisso,será possível resgatar os créditos a
que têm direito com o Financiamento Estudantil (Fies).

crescente nas instituições federais de ensino superior – ontem,
mais 2 universidades aderiram,
totalizando 53 instituições –, a
cúpula do Ministério do Planejamento se reuniu por mais de três
horas com o comando de greve.
O ministério pediu trégua de
20 dias para apresentar uma nova proposta de plano de carreira
dos docentes federais, principal
reivindicação dos grevistas. O
governo não detalhou a proposta, apenas adiantou que ela deve
seguir o plano de carreira do Ministério de Ciência e Tecnologia.
Mas, de acordo com o Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior
(Andes), a greve será mantida
até o dia 19, data de uma nova
reunião com o governo.
A greve é vista como sem justificativa no Ministério da Educação (MEC). A categoria recebeu
aumento salarial de 4%. / CARLOS

Câmara aprova sistema
especial de licitação para o PAC

LORDELO, SÉRGIO POMPEU, do
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ESTADÃO.EDU, e PAULO SALDAÑA

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.

Pressão de médicos motiva mudança em MP
NILTON FUKUDA/AE

Ameaça de paralisação
nacional faz com que
medida provisória que
alterava a remuneração
de servidores seja editada

ses benefícios continuarão a ser
pagos com base em porcentual
do vencimento básico e não um
valor fixo. O cálculo para o pagamento de produtividade também não será mais alterado.
Mais críticas. Projeção do Con-

Lígia Formenti / BRASÍLIA

Sob pressão de médicos que
atuam como servidores federais, que sustentam que teriam
seus salários reduzidos em 50%
por causa da Medida Provisória
568 e ameaçam fazer uma paralisaçãonacional,o senadorEduardo Braga (PMDB-AM) apresentará emenda ao texto, com apoio
da Presidência da República.
Pelamanhã, Braga,líderdogoverno no Senado, reuniu-se com
a ministra de Relações Institu-

Protesto. Servidores federais da saúde em frente à Unifesp
cionais, Ideli Salvatti. De acordo
com ela, a MP contém erros que
serão corrigidos. Deve ser criada
uma tabela de remuneração exclusiva para os médicos dos mi-

nistérios da Saúde, Trabalho e
Previdência Social.
O governo também recuará
em relação ao pagamento de insalubridadeepericulosidade.Es-

selho Federal de Medicina e do
Conselho Regional de Medicina
de São Paulo mostra que o País
chegará a 2020 com 2,25 médicos para cada mil habitantes,
mesmosem novoscursosdegraduação.Arazãoépróximadapretendidapelogoverno:2,5paracada mil habitantes.
Na semana passada, dentro da
estratégia de ampliar a oferta de
profissionais,o ministro da Educação, Aloizio Mercadante,
anunciou acriação de 2.415 vagas
em cursos de Medicina.

“O trabalho deixa claro que,
semplanodedistribuiçãodeprofissionais, essa medida apenas
vai aumentar diferenças regionais”, disse o presidente do Cremesp, Renato Azevedo Júnior.
Integrante do estudo Demografia Médica no Brasil, o trabalhomostraque,emoitoanos,cinco Estados terão mais de 3 médicos por mil habitantes: Distrito
Federal(6,2),Rio(4,57),SãoPaulo (3,46), Santa Catarina (3,4) e
Espírito Santo (3,09). Outros 14
ficarão abaixo da razão 2,5 por
mil. O Acre passará a ter 1,028
médicos; e o Maranhão, 1,036.
O aumento da proporção de
médicoséexplicadopeladiferença na velocidade de crescimento
populacional e de profissionais.
Para fazer o cálculo, foi analisado o comportamento no mercado entre 2000 e 2010.
Parao MEC,osdadosestãosuperestimados, porque é usado
como base o registro de profis-

● Diferenças regionais

18,9

médicos para cada mil
habitantes teria a cidade
de Vitória (ES) em 2020, de
acordo com as projeções

1,028

médico por mil habitantes
é a previsão para todo o Acre

sionais,semconsiderar quemuitos médicos mudam de atividades. Na projeção do MEC, em
2020 o País terá 2,2 ou 2,05 por
mil habitantes, de acordo com o
cenário adotado.
Para autores do levantamento, mais vagas de Medicina não
sanariam a falta de médicos no
sistema público, pois, em anos
anteriores, o aumento de médicos ampliou o setor privado.

Fátima Bernardes
volta ao ar este mês,
em novo jornalístico
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Somente marítimo, POR PESSOA, 10x
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iberocruzeiros.com.br

SEM JUROS no cartão de crédito:

BAHIA

PRATA

8 noites, Santos 18 DEZ
visitando Buenos Aires,
Punta del Este, Porto Belo |
cat. I1 interna
a partir de US$ 1.599 ou
Tarifa PROMO* US$ 604 ou R$ 1.201,96

7 noites, Santos 26 DEZ
visitando Angra dos Reis,
Ilhéus, Salvador, Búzios |
cat. I1 interna
a partir de US$ 1.689 ou
Tarifa PROMO* US$ 686 ou R$ 1.365,14

7 noites, Santos 25 JAN 2013
visitando Angra dos Reis,
Ilhéus, Salvador, Búzios |
cat. I1 interna
a partir de US$ 1.239 ou
Tarifa PROMO* US$ 511 ou R$ 1.016,89

8 noites, Santos 01 FEV 2013
visitando Buenos Aires,
Punta del Este, Porto Belo |
cat. I1 interna
a partir de US$ 1.369 ou
Tarifa PROMO* US$ 499 ou R$ 993,01
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CABINE GARANTIDA

136,51
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101,68

CABINE GARANTIDA

99,30

CABINE GARANTIDA

Consulte outras datas no GRAND MISTRAL e também tarifas e roteiros do GRAND HOLIDAY e GRAND CELEBRATION.

No almoço e jantar.

Festa temática em
todos os cruzeiros!

Verão 2012/13

VERÃO 2012/13
até 30/06!

*Promoção até 30/06/12: TarifaPROMO, ( Limite de 50 Cabines Garantidas por saída) Promoção exclusiva para cabines duplas na categoria I1. Válido somente para o navio Grand Mistral nas saídas acima mencionadas. Consulte outras datas.
Promoção não cumulativa a outra. | DESCONTOS E PROMOÇÕES: Devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade de cabines. | PARCELAMENTO EM ATÉ 10 VEZES SEM
JUROS NO CARTÃO DE CRÉDITO. Ou de 1 a 10 vezes com juros com cheque pré-datado/boleto, sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte
convênios credenciados. | IBERO INCLUSIVE, PROGRAMA DE BEBIDAS INCLUÍDAS que oferece água mineral, cerveja, refrigerante e vinho da casa servidos durante o almoço e o jantar no buffet e restaurantes principais | Todos os preços, SEM
ENTRADA, mencionados em Reais, são por pessoa em cabine dupla referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,99 de 11/06/2012, sujeito à variação cambial na data do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade
de cabines e tarifas. | Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. Preços referem-se a embarque em Santos, para embarque em outras cidades consulte valores e disponibilidade. | Não estão incluídos, nos preços aqui
publicados os impostos incidentes sobre o cruzeiro. Consulte condições específicas: www.iberocruzeiros.com.br
NASCIMENTO TURISMO

VISUAL TURISMO CENTRO

AGAXTUR JD EUROPA

11
www.nascimento.com.br

11
www.visualturismo.com.br

11
www.agaxtur.com.br

3156-9944

3235-2030

3067-0900

CENTRAL MARÍTIMA BRASIL

0800-941-6100

www.centralmaritimabrasil.com.br

CVC

LUXTRAVEL CENTRO

www.cvc.com.br

11
www.luxtravel.com.br

2146-7011

11

3017-5656

porgentequetenhaalgumaafiniPrograma que terá como dade com os assuntos tratados a
âncora ex-apresentadora cada dia. Na entrada do estúdio,
uma cabine espelhada pede aos
do ‘Jornal Nacional’
convidados que respondam à
pretende trazer ao
pergunta do dia – as melhores
público ‘boas histórias’
respostas serão editadas para o
programa que está no ar.
Cristina Padiglione
Diretor-geraldoprograma,FabrícioMambertidizqueosrepórO programa a ser apresentado teres Lília Telles, Gabriela Lian e
pela jornalista Fátima Bernar- Aline Prado falarão a câmeras de
des, da Rede Globo, teve confir- 35 milímetros, que desfocam o
mada a data de entrada no ar pa- fundoecujasimagensseassemeraodia25,às10h30,edevemistu- lham à textura do cinema.
rar jornalismo e entretenimenEmbora o programa conte
to. Encontro com Fátima Bernar- com um jornalista, Lair Renó,
des, que traz de volta a ex-apre- pronto para atualizar a apresensentadora do Jornal Nacional, tadora e a audiência sobre o que
pretende contar “boas histó- está acontecendo nas redes sorias” e abrir espaço ao jornalis- ciais,Fátima dizquenãofoi mormo nas proporções que os fatos dida pelo bicho do Twitter, cojustifiquem.
mo aconteceu com o marido,
Ao anunciar o programa à im- William Bonner. Sabe que o fato
prensa, no Projac, Fátima entu- de se envolver numa roda de desiasmou-se com as novidades bate aumentará os riscos de extecnológicas, como a projeção posição. “Vou dar minha opiem 3D que pode trocar o cenário nião,claro,masacreditomaisnuem questão de segundos.
ma conversa que traga reConfinada à cadeira
pertório, informação”,
do Jornal Nacional por
diz a apresentadora.
13anos,ajornaA direção de núlistapascleo é de Maurísa a
cio Farias, procircufissional que
lar num
soube consacenário
grar a audiência
com 360˚ de
de dois prograperspectiva.
mas na faixa nobre:
Umaplateiade60luA Grande Família e
gares será ocupada
Tapas e Beijos.
PAULO LIEBERT/AE–12/6/2012

