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Ocimara Balmant

● Assumir tendo sido a terceira
colocada na votação interna não
pode causar um mal-estar com o
Conselho Universitário?
Pode haver algum tipo de difi-
culdade, mas vamos trabalhar e
acredito que a universidade vai
acabar assumindo que a escolha
é de quem pode escolher, o do-
no da casa, que é o chanceler,
que tem o direito estatutário de
escolha. Respeito o Conselho
Universitário e sei que qualquer
um dos três da lista tríplice
quer o bem da universidade.

● A senhora assume em um mo-
mento em que a instituição sofre

com a diminuição do número de
alunos. Como reverter isso?
Precisamos focar em nosso
diferencial, a excelência aca-
dêmica, e ter cursos com no-
ta máxima no Enade (prova do
MEC que avalia os cursos de gra-
duação). Apesar de a maioria
de nossos cursos ser bem pon-
tuada, houve um ou outro
com problemas e precisamos
melhorá-los.

● Qual será sua prioridade?
Ainda não tive acesso aos da-
dos. Precisamos estudar a pos-
sibilidade de uma requalifica-
ção de um espaço físico, princi-
palmente no câmpus Monte
Alegre, em Perdizes, e investir
em melhorias técnicas.

● E há a dificuldade financeira...
É uma questão velha e, como
reitora, tenho de trabalhar em
projetos de captação de recur-
sos com pessoas competentes.

● A senhora diz que os proble-
mas de gestão e administrativos
se tornaram mais sistêmicos nos
últimos anos. Como resolvê-los?

Um dos problemas é a falta
de agilidade. Não dá para fi-

car com um currículo circu-
lando pela universidade por
dois anos. A universidade pre-
cisa superar essas dificulda-
des de tramitação que faz
com que até se percam opor-
tunidades.

● Uma de suas propostas é a revi-
talização da vida estudantil. Mas,
no ano passado, o reitor suspen-
deu as atividades acadêmicas

por um dia para evitar a realiza-
ção de um festival da maconha.
Isso tem de ser discutido do
ponto de vista da legislação e da
função do espaço da universida-
de. Se puder, faz. Se não puder,
não faz. Mas é preciso habilida-
de para resolver na conversa.

● No início do ano, um bispo de
Guarulhos defendeu que docentes
com ideias contrárias às da Igreja
Católica não deveriam lecionar na
PUC. Qual sua opinião?
A universidade é lugar de pro-
dução de conhecimento e pode
discutir tudo. Acho que a Igre-
ja pode entrar no diálogo.

● O professor deve ser livre para
dizer que é favorável ao aborto?
Sim. Só não pode incitar, obri-
gar o aluno a aceitar suas ideias.

● E o Enem? A PUC deve usá-lo
como critério único de seleção?
Há uma discussão interna para
uso em algumas áreas e eu
apoio. Se o exame se consolidar,
a tendência é essa.

No encontro anual que celebrou
os 12 anos do Projeto Pintou Lim-
peza, iniciativa da Rádio Eldora-
do para a discussão de questões
ambientais, a primeira edição do
prêmio PintouLimpeza homena-
geou ontem em São Paulo pes-
soas, empresas e entidades que
têm colocado em prática ações
de cunho socioambiental.

Por sua mobilização no meio
artístico para a contestação do

novo Código Florestal, o cineas-
ta Fernando Meirelles foi o esco-
lhido na categoria Personalida-
de. “Infelizmente, os vetos não
foram suficientes para alterar a

proposta dos deputados. Mas es-
tamos trabalhando na produção
de vídeos que simplifiquem os
principais pontos em discus-
são”, explica Meirelles.

Na categoria Empresa Cida-
dã, a Itaipu Binacional foi es-
colhida pelo projeto Cultivan-
do Água Boa, que em 2013
completará dez anos e já bene-
ficiou 29 cidades ao redor da
hidrelétrica no Paraná.

Como Iniciativa do Ano, foi
eleita a participação da Asso-
ciação Paulista de Supermer-
cados (Apas) na discussão so-
bre sacolas plásticas. O Com-
promisso Empresarial para
Reciclagem (Cempre) foi es-
colhido como Instituição de
Destaque.

Reconhecimento. No 3.º Prê-
mio Itaú de Finanças Susten-
táveis, venceu a reportagem
Pescadores de Oportunidades,
de Wellington Carvalho, da rá-
dio Estadão/ESPN, que abor-
da os caminhos e as oportuni-
dades que surgem em diver-
sas áreas para transformar ne-
gócios em ações sustentáveis.

Lígia Formenti / BRASÍLIA

A Associação de Obstetrícia e Gi-
necologia de São Paulo (Sogesp)
contestou parecer do Conselho
Federal de Medicina (CFM) que
permite a obstetras cobrarem de
pacientes de planos de saúde pelo
acompanhamento no trabalho de

parto. Para o grupo de médicos
paulistas, a assistência faz parte
do procedimento do parto e não
podeser cobrada separadamente.

“Se o valor pago é baixo, o pa-
ciente não tem nada com isso”,
diz o presidente da Sogesp, Cesar
Eduardo Fernandes. A advogada
do Instituto de Defesa do Consu-
midor (Idec), Joana Cruz, classi-
fica a cobrança como abusiva.

O parecer do CFM libera que
obstetras cobrem um valor que
garantiria à gestante o direito de
ser acompanhada das primeiras
contrações até o nascimento. En-
tre as justificativas estão a de

que o parto pode levar várias ho-
ras e as operadoras de saúde não
pagam pelo acompanhamento.

Gestantes que aceitassem pa-
gardeveriam depoispediro reem-
bolso às operadoras. O valor, que
seria acertado na primeira con-
sulta, garantiria assistência inte-
gral. Gestantes que não aceitas-
sem teriam de fazer o parto com
o obstetra de plantão no hospi-
tal. O parecer do CFM foi feito a
pedido da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS), que
deve estudar o assunto.

Na prática, a cobrança por fo-
ra para assistência integral já é

feita pelos médicos. Gestantes
de planos de saúde têm três op-
ções: pagar a taxa extra para aten-
dimento integral, fazer o parto
com obstetra de plantão ou mar-
car uma cesárea com o médico
que fez seu pré-natal. Isso pode-
ria explicar, em parte, a epidemia
de cesáreas no Brasil. Em 2010, o
procedimento foi usado em 82%
dos partos na rede conveniada –
porcentual muito superior ao re-
gistrado na rede pública: 37%.

Embora critique a cobrança
pelo acompanhamento, Fernan-
des é a favor da criação de outra
taxa: a que garantiria a disponibi-

lidade do médico. “Nenhum pro-
fissional fica de prontidão 24 ho-
ras por dia durante toda a sema-
na sem receber por isso”, justifi-
ca. Ele argumenta que esse paga-
mento já ocorre indiretamente,
nos partos pagos pela gestante.
“As operadoras deturparam essa
relação, pagando apenas pelo
procedimento em si.” A taxa ga-
rantiria a disponibilidade do mé-
dico. “Para o parto de madruga-
da, de fim de semana ou qual-
quer outra emergência.”

O CFM afirmou que somente
se manifestaria quando recebes-
se a notificação da Sogesp.

● O Ministério da Saúde lançou
ontem o portal Autocuidado do
Diabetes (http://autocuidado.sau-
de.gov.br/), com dados sobre a
prevenção da doença e seus sinto-
mas. Em 2010, 54 mil brasileiros
morreram por causa da doença,
que avança no País. Levantamento
do Ministério da Saúde mostra que
5,6% da população tem a doença.
“O problema é fruto da alta preva-
lência da obesidade e do sedenta-
rismo”, disse o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha./L.F.
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Prêmio Pintou Limpeza presta
homenagem a ações ambientais

Médicos de SP questionam cobrança por trabalho de parto

Nomeação de reitora abre crise na PUC
Em assembleia, alunos decretam greve e invasão da reitoria após d. Odilo Scherer escolher Anna Maria Cintra, 3.ª colocada na eleição
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‘A escolha é de
quem pode escolher’

Profissional do ‘Estado’ é premiado
O repórter-fotográfico Nilton Fukuda, do ‘Estado’, recebeu o Prêmio
Nacional Jornalista Abdias Nascimento na categoria Fotografia por
‘Excluídos pelo Crack', retratando a cracolândia no início deste ano

Saúde lança portal
sobre diabete

Planos. Anna quer fortalecer cursos com nota baixa no Enade

Anna Maria Marques Cintra, nova reitora da PUC-SP

1.ª edição.
Novo
prêmio
ambiental
foi entregue
ontem, em
São Paulo

Cerca de 400 alunos da Pontifí-
cia Universidade Católica
(PUC) de São Paulo invadiram
ontem à noite a reitoria e de-
cretaram greve horas depois
de o cardeal arcebispo de São
Paulo, d. Odilo Scherer, grão-
chanceler da universidade, ter
nomeado a professora Anna
Maria Marques Cintra como
nova reitora. Anna Maria ficou
em terceiro lugar na eleição pa-
ra o cargo, em agosto.

As regras para a escolha do rei-
tor na PUC-SP preveem eleição
em que alunos, funcionários e
professores votam. Uma lista trí-
plice segue para o cardeal, que
tem a prerrogativa de escolher
um dos nomes. Tradicionalmen-
te, o primeiro colocado sempre é

o escolhido.
Após o anúncio da nomeação

deAnnaMaria,osalunosconvoca-
ram uma assembleia no câmpus
de Perdizes, zona oeste da capital,
para definir o que seria feito. Por
unanimidade, foi aprovada a gre-
ve dos estudantes e a ocupação da
reitoria. Em seguida, os estudan-
tes empilharam carteiras no Pátio
da Cruz, no prédio da reitoria, e
em corredores da instituição.

Além dos alunos, trêsprofesso-
res e alguns funcionários partici-
param da assembleia. “É um ab-
surdo, passa por cima da demo-
cracia conquistada pela PUC du-
rante todos esses anos”, disse a
aluna de Economia Paula Paler-
mo, de 19 anos, da chapa recém-
eleita para o centro acadêmico.

Anna Cintra tem 73 anos e le-
ciona há 46 na PUC. Graduada
em Letras Clássicas e doutora em
Letras Linguísticas, foi chefe de
departamento, vice-reitora epre-
sidente da comissão de Pós-Gra-
duação. Hoje, integra o programa
de Pós-Graduação em Língua
Portuguesa da universidade.

Sua nomeação ocorreu após
uma votação conturbada, em que
parte das cédulas foi excluída por

não ter a rubrica de mesários. Na
ocasião, a chapa de Anna Maria
pediu a impugnação da eleição.
Uma recontagem acabou sendo
aprovada, mas Anna continuou

na terceira colocação, atrás do
atual reitor, Dirceu de Mello, e da
chapa encabeçada pelo professor
de Economia Francisco Serralvo.

A assessoria de imprensa da

PUC informou que o reitor Dir-
ceu de Mello não iria se manifes-
tar. Serralvo, o segundo coloca-
do, disse receber a escolha de d.
Odilo com “naturalidade”. “Não

podemos perder de vista que to-
dos os candidatos entraram num
processo sabendo das regras.”
Serralvo, porém, reconhece o di-
reito de os alunos protestarem.
“Por ser inédito, é legítimo que a
comunidade expresse seu des-
contentamento.”

Para o presidente da comissão
eleitoral, professor Marcio Cama-
rosano,d.Odilodevejustificaràco-
munidade acadêmica o porquê da
nomeação de Anna Maria. “A uni-
versidade escolheu sua preferên-
cia na votação, mas sabemos que
o cardeal não é obrigado a no-
mearo primeiro colocado. Só res-
ta saber como a comunidade vai
aceitar a decisão da Igreja”, disse
ele,que,comooatualreitor,épro-
fessordeDireito.“Apesar daprer-
rogativa, houve uma inobservân-
cia da tradição.” /CARLOSLORDELO,

CRISTIANE NASCIMENTO, DAVI LIRA,

LUIZA VIEIRA, MARCIO DOLZAN,

OCIMARA BALMANT e PAULO

SALDAÑA

Extensão do projeto
criado há 12 anos pela
‘Rádio Eldorado’, iniciativa
valoriza esforço de
pessoas e entidades

● Protesto

‘Se o valor pago é baixo,
o paciente não tem
nada com isso’, afirma
representante de
obstetras paulistas

Na reportagem Para ter 25
alunos por sala, País terá de
criar 16 mil turmas de pré e
fundamental, publicada on-
tem, a média de 29 alunos por
turma se refere apenas às tur-
mas que estariam inadequadas
caso o projeto que estipula
teto de 25 alunos se torne lei.

JÉSSICA SARTI
ALUNA DE RELAÇÕES
INTERNACIONAIS
“A ocupação é um ato simbólico e
político de tomada de controle da
reitoria. Nunca o professor mais
votado não foi nomeado reitor.”

Revolta.
Alunos
empilharam
carteiras nos
corredores
da
universidade
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