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● Para nações que já enfrentam
eventos extremos, a falta de deci-
são e ambição levam ao desespe-
ro. Yeb Saño, chefe da delegação
das Filipinas – que acabam de
ser afetadas por um tufão, cujo
número de mortes pode chegar a
mil (mais informações na pág.
A24) – chorou ao se direcionar à
plenária. “Há uma massiva devas-
tação ocorrendo em meu país,
milhares sem casa. Nunca tínha-
mos enfrentado um tufão, nunca
tínhamos enfrentando uma tem-

pestade como essa em meio sé-
culo”, disse Saño, em reunião
que discutia o segundo período
do Protocolo de Kyoto. “Faço um
urgente apelo, não como negocia-
dor, não como líder da minha de-
legação, mas como filipino. Apelo
ao mundo inteiro, a todos os líde-
res, para que abram seus olhos
para essa realidade que enfrenta-
mos. Apelo aos ministros. O re-
sultado do nosso trabalho não é
a respeito do que os políticos que-
rem, mas o que é demandado por
7 bilhões de pessoas. Eu apelo:
não mais atrasos, não mais des-
culpas. Por favor, deixem Doha
ser lembrada como o lugar onde
encontramos vontade política
para transformar as coisas.” / G.G.

Giovana Girardi
ENVIADA ESPECIAL / DOHA

A Conferência do Clima da
ONU, que ocorre em Doha (Ca-
tar), entra em seu último dia sob
desânimo e falta de sentimento
de urgência entre os negociado-
res, apesar de urgência e ambi-
ção serem as palavras mais pro-
nunciadas no evento.

O principal resultado deve ser
aconclusão dos termos do segun-
do período do Protocolo de Kyo-
to, para entrar em vigor em 2013.
Mas o chamado LCA (grupo de
trabalho sobre cooperação de
longo prazo), criado em 2007 na
COP de Bali, que teria de ser fina-
lizado neste ano, precisará de al-
guma manobra para destravar.

A encrenca, como sempre, é o
financiamento dos países ricos
para ações de mitigação e adapta-
ção nos mais pobres. Há um com-
promisso, acordado em Cope-
nhague em 2009, de que até

2020 se chegará a uma doação de
US$ 100 bilhões por ano. A ex-
pectativa era que em Doha se es-
tabelecesse um mapa de como
as nações vão chegar a esse valor.

O G-77 (grupo dos países em
desenvolvimento) + China pro-
pôs um marco intermediário, de
até US$ 60 bilhões em 2015, mas

Estados Unidos e União Euro-
peia dizem que não têm como se
comprometer neste momento.

Um meio-termo para conse-
guir a aceitação das nações mais
pobres pode ser atingido se os
ricos se mantiverem comprome-
tidos a avançar neste cenário em
2013. A ideia transpareceu em en-

trevistas dos Basics (Brasil,
China., Índia e África do Sul).

“Pedimos que o ínterim até
2020 se resolva. Entendemos
as restrições que este momen-
to de desafios financeiros
cria, mas esperamos que os
países desenvolvidos fiquem
o mais perto possível disso.
Negociamos com urgência e
ambição em finanças, assim
como em adaptação e mitiga-
ção. Pedimos que todas as par-
tes façam o mesmo”, disse o
diplomata brasileiro André
Odenbreit Carvalho.

Por enquanto, os anúncios
que foram feitos de liberação
de dinheiro nos próximos
dois anos – de Grã-Bretanha,
Alemanha, França, Suécia e
Dinamarca – ficaram em pou-
co mais de US$ 8 bilhões. Não
chega nem perto de ser sufi-
ciente,face a gravidade do pro-
blema, mas ao menos foi um
passo. Mas não está claro se é
dinheiro novo ou não.

Camilla Haddad

Um grupo de orientadoras da Es-
cola Berçário Trenzinho Feliz,
na Vila Clementino, zona sul de
São Paulo, procurou a polícia pa-
ra denunciar crimes de maus-tra-
tos que, segundo elas, foram pra-
ticados pela diretora enquanto
as crianças almoçavam.

As orientadoras levaram um ví-
deo com imagens feitas com

uma câmera escondida. Concei-
ção Tomaz Cruz, de 52 anos, foi
indiciada ontem por maus-tra-
tos. Ela responderá o processo
em liberdade. O advogado dela
não foi localizado pelo Estado
para comentar o assunto.

A delegada Lisandrea Zonzini
Salvariego Colabuono, titular da
2.ª Delegacia de Defesa da Mu-
lher, do 16.º Distrito Policial (Vi-
la Clementino), diz que o vídeo
não deixa dúvidas. “Ela (Concei-
ção) dá um tapa em uma crian-
ça de 2 anos que não queria co-
mer”, afirma. A cena foi registra-
da no refeitório do estabeleci-
mento, que chega a atender be-
bês no período da tarde. A polí-

cia afirma que as professoras, an-
tes de apresentarem o vídeo, pe-
diram demissão da escola.

“Depois disso, apareceram
mais 15 mães aqui na delegacia
reclamando da escola, mas só
consegui comprovar que três
crianças foram agredidas”, afir-
ma a delegada. Segundo Lisan-
drea, inicialmente Conceição ne-
gou que tivesse batido em uma
das crianças da escola. Mas, após
assistir ao vídeo, teria confessa-
do. “Ela não explicou os motivos
para fazer aquilo.”

A delegada abriu inquérito pa-
ra apurar o caso, mas pretende
provar que houve uma eventual
tortura. “Só assim poderemos

prender a diretora. Por lei, ela
não pode ficar presa por maus-
tratos”, explica.

Segundo a policial, os maus-
tratos não foram os únicos pro-
blemas constatados. Ela diz que
insetos foram vistos dentro da
unidade de ensino. “Eu nunca ti-
ve um caso parecido aqui na dele-

gacia”, revela. Algumas mães ain-
da reclamaram de picadas de
mosquito no corpo das crianças.

A mensalidade dos alunos da
unidade de ensino varia de R$
500 a R$ 800. O valor foi divulga-
do pelos pais dos alunos que esti-
veram ontem no Distrito Poli-
cial. A dona de casa Adalgisa de
Souza, de 39 anos, é mãe de uma
criança de 3 anos e garante que
não irá mandar mais o filho para
o estabelecimento. “Ele não so-
freu agressão física, mas tem ti-
do comportamento estranho.
Aponta o dedo para a gente, grita
e diz ‘cala a boca’. Nós não temos
essa conduta em casa”, diz. Preo-
cupada, Adalgisa questionou a

escola, mas como resposta ou-
viu que o problema no comporta-
mento do aluno poderia estar re-
lacionado à televisão. “Só que
não deixamos ele ver nada na TV
depois das18h”, explica.

Na Escola Berçário Trenzinho
Feliz, na Rua Jureia, as portas fi-
caram fechadas o dia todo. Ape-
nas um cartaz informava sobre o
fechamento da unidade.

Protesto. Pais de alunos da es-
cola prometem realizar um pro-
testo hoje, a partir das 14 horas.
Eles irão organizar uma reunião
de manhã para tentar impedir
que a escola volte a funcionar. A
delegada Lisandrea comentou
que um advogado da escola che-
gou a comparecer na delegacia
ao longo do dia de ontem, mas
teria abandonado o caso.

Diretora de escola infantil é indiciada por maus-tratos

Desânimo marca conferência do clima

ÁREAS DE CONHECIMENTO MÉDIAS (% DE ACERTOS)

Saúde mental 41

Saúde pública 46,1

Clínica médica 53,1

Pediatria 55,3

Ginecologia 55,4

Ciências básicas 61

Obstetrícia 63,1

Clínica cirúrgica 66,7

Bioética 66,9

A REPÓRTER VIAJA A CONVITE DA

CONVENÇÃO DO CLIMA DA ONU

● A Agência Nacional de Saúde
Suplementar vai criar um grupo
de trabalho para discutir o pare-
cer do Conselho Federal de Medi-
cina (CFM) permitindo que obste-
tras de planos de saúde cobrem
um valor “extra” pelo acompa-
nhamento do parto normal.

Para a advogada especializada
em planos de saúde do Instituto
de Defesa do Consumidor (Idec),
Joana Cruz, a polêmica em torno
do tema está longe de acabar. “É
um tema que exige solução rápida.
Mas serão ainda várias reuniões,
um documento será feito e coloca-
do em consulta pública”, avalia.

Em nota anunciando a criação
do grupo, a ANS afirma que ope-
radoras são obrigadas a oferecer
assistência no parto e no pré-na-
tal. Caso a operadora não ofere-
ça a cobertura da forma e no pra-
zo determinado pela ANS, pode
ser multada em até R$ 100 mil.

FONTE: CREMESP
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Fernanda Bassette

Mais da metade (54,5%) dos re-
cém-formados em Medicina
do Estado de São Paulo foi re-
provada no exame do Conse-
lho Regional de Medicina (Cre-
mesp). A prova, criada em
2005, se tornou obrigatória
neste ano. Nas edições anterio-
res, a avaliação era voluntária,
o que deixava a amostra vulne-
rável a erros.

A maioria dos atuais forman-
dos acertou menos de 60% das
120 questões de múltipla esco-
lha da prova. Elas envolviam te-
mas das nove principais áreas da
Medicina – entre elas clínica mé-
dica, saúde pública, saúde men-
tal, pediatria e ginecologia. Em
2011 e em 2010 a reprovação foi
mais baixa: 46% e 43%, respecti-
vamente, mas a participação na
prova também era muito menor.

Ao todo, 2.943 alunos se ins-
creveram para o exame desta edi-
ção. Mas a prova foi feita por
2.872 estudantes, ou 97,6% dos
inscritos, sendo que 2.411 são de
escolas de São Paulo. Já em 2011,
por exemplo, apenas 418 alunos
se inscreveram. Para tirar o
CRM (registro profissional), é
necessário apresentar o docu-
mento que comprove presença
na prova, mas não é necessário
ser aprovado no exame.

“As questões da prova eram
básicas, de média e baixa comple-
xidade. E, ainda assim, menos da
metade conseguiu acertar 60%
da prova. Lamentavelmente,
áreas cruciais, como clínica mé-
dica, tiveram notas muito bai-
xas”, afirma Renato Azevedo,
presidente do Cremesp.

Na prova, detalha Azevedo,
são cobrados conteúdos bási-
cos, como vacinas obrigatórias e
a identificação e o tratamento de

diarreia em crianças – as ques-
tões dessa prova específica não
foram divulgadas.

Boicote. Dos formandos que fi-
zeram a prova, 119 (4,2% do to-
tal) tiveram a prova invalidada
por boicote – 86 marcaram ape-
nas a letra B – ou por outras tenta-
tivas de anulação, como dese-
nhos. Segundo o Cremesp, 99%
dos que boicotaram são de insti-
tuições públicas.

O conselheiro Bráulio Luna,
um dos coordenadores do exa-
me, criticou o boicote. “São alu-

nos extremamente egoístas. Es-
tudam em universidades públi-
cas, com dinheiro público, e
quando se formarem vão aten-
der em clínicas privadas, não vão
para o Sistema Único de Saúde
(SUS). Esse é o perfil dos boico-
tadores. São parte de uma elite
que não quer ser avaliada”, disse.

Apesar de a legislação determi-
nar a entrega do CRM para o re-
cém-formado, mesmo que ele te-
nha boicotado o exame, o Cre-
mesptemseguradooregistropro-
fissional de alguns alunos que de-
cidiram protestar. Os formandos

da Unicamp Josué Augusto do
Amaral Rocha, de 23 anos, e Marí-
lia Francesconi Felício, de 27
anos, boicotaram o exame e não
conseguiram tirar o registro pro-
fissional. Receberam uma carta
afirmando que suas provas apre-
sentavam inconsistências e, por
isso, seriam revisadas. “É clara-
mente uma forma de retaliação
para atrasar a emissão do nosso
CRM.Ficamosimpedidosdeexer-
cer a profissão”, diz Marília.

Azevedo, presidente do conse-
lho, admitiu que as provas dos
boicotadores serão reavaliadas,

mas garantiu que os registros
profissionais desses médicos se-
rão entregues até 31 de janeiro.

Os recém-formados vão rece-
ber o resultado individual na pro-
va comparando com a média ge-
ral. O Cremesp, porém, não vai
divulgar a lista das melhores e
piores para evitar um ranking.
“Havia grande resistência das
instituições em apoiar o exame
por causa do ranqueamento. En-
tão temos um compromisso de
não divulgar os resultados por es-
cola”, disse Reinaldo Ayer, que
também coordenou a avaliação.

Líder das Filipinas,
devastadasportufão,
chora ao pedir ajuda

Imagens feitas por satélite da Nasa mostram a Terra com definição
inédita. Para consegui-las, foi preciso orbitar o planeta 312 vezes, por
9 dias em abril e 13 dias em outubro, e capturar 2,5 terabytes de dados

ANS criagrupo para
discutirtaxa para
acompanhar parto

Maioria dos formandos de Medicina
não passa em exame do Cremesp
No primeiro ano da prova obrigatória do conselho paulista, 54% dos novos médicos avaliados não tiraram a nota mínima

Luzes das cidades

Manifestação. Formandos da Unicamp protestam contra o exame: nesta edição, 4,2% dos avaliados boicotaram a prova

● Surpresa

Abaixo de 60% de acertos é
considerado insatisfatório

LISANDREA
COLABUONO
DELEGADA
“Eu nunca tive um caso
parecido na delegacia.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 dez. 2012, Especial Vida , p. H6.




