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● Bolsas
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é o total de bolsas
concedidas
pelo Programa
Universidade para Todos
(ProUni) entre 2005
e o 1º semestre de 2013
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1,2 milhão

51%

o

dos estudantes beneficiados
estão na Região Sudeste
do País

Dívida se
tornou bolsa
Em 2012, ano de criação do
Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de
Ensino Superior (Proies), o
governo estabeleceu critérios para que as instituições
particulares renegociassem
as dívidas tributárias. Elas
poderiam converter até
90% das dívidas em oferta
de bolsas de estudos ao longo de 15 anos e, assim, reduzir o pagamento em espécie
a 10% do total devido. Em
2007, o governo federal já
tinha aberto adesão ao Programa de Recuperação Fiscal (Refis). Mas as universidades que não cumprem as
obrigações tributárias não
obtêm Certidão Negativa de
Débito Fiscal. Assim, ficam
proibidas de receber recursos do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Estudo. Corte não vai afetar alunos já nas instituições
A Santa Marcelina afirmou
quetambémestácomasexigências em dia, mas houve atraso
paraa entrega.Odiretorda Santa Marcelina, Custódio Pereira,
disse que atendeu aos alunos
nesse primeiro semestre com
bolsasprópriasevairealizarnovo cadastro para o ProUni no
segundo semestre – as inscrições abriram ontem. “A gente
acha que o prazo deveria ser um
pouco maior.” Cerca de 10%
das vagas da instituição por se-

mestre são do ProUni.
Impacto. Segundo o professor
Hermes Ferreira Figueiredo,
presidente do Semesp, sindicato que representa os estabelecimentos particulares de ensino,
a decisão do MEC pode ter influência maior em cidades pequenas, que muitas vezes têm
apenas uma faculdade.
“Amaioriadessa listaéde instituições pequenas, mas algum
impactoterá,porqueaquele pe-

queno município que só tem
aquela escola vai deixar de ter a
oportunidade de bolsa.”
Segundo Figueiredo, a atitude do MEC foi correta, apesar
demuitasinstituiçõesteremdificuldades. “As condições nem
sempre foram fáceis de serem
cumpridasparmuitasmantenedoras, e elas não conseguiram
colocar em dia. O sindicato fez
tentativas com o MEC, mas a
informação é que desta vez não
haveria mais prorrogação.”
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Bolsa

Desde 2005, o ProUni concede
bolsas de estudo de 100% e de
50% em cursos de graduação e
sequenciais em instituições privadas de educação superior.

Seleção

Selecionados por meio do Enem,
os alunos têm de comprovar renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa para a bolsa integral e de até 3 para bolsa parcial.

A

Aluno precisa
ter nota boa e
renda baixa

que não estão em dia com seus
tributos”, disse ao Estado o ministro da Educação, Aloizio
Mercadante. Segundo ele, todas as outras instituições do
País estão regulares com essa
exigência.
O descredenciamento não
atinge alunos que já têm bolsas
do ProUni nessas instituições.
Segundo o ministério, esses estabelecimentos concentram
47.938 bolsistas do programa –
cerca de 9% do total de benefícios ativos.
A maioria das instituições
descredenciadas é de pequeno
porte, mas há pelo menos duas
tradicionaisdeSãoPaulo:aFundaçãoEscola deComércio Alvares Penteado (Fecap) e a Associação Santa Marcelina.
A Fecap informou que já têm
todos os documentos que tratam da regularidade tributária e
os encaminhou para o MEC – as
instituições têm cinco dias para
recorrer. O atraso se deu por
um problema burocrático.

PARA ENTENDER
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O Ministério da Educação
(MEC) descredenciou 22%
das instituições de ensino superiorparticulares do Programa Universidade para Todos
(ProUni), que oferece bolsas
a alunos carentes. O motivo é
falta de comprovação de quitação de tributos e contribuições federais no ano passado.
Foram330faculdades,universidadese centrosuniversitários
descredenciados, de um total
de 1.522 que participam do programa. Eles estão ligados a 266
mantenedoras, cerca de 25% do
total com bolsas. A decisão da
Secretaria de Ensino Superior
(Sesu) foi publicada ontem no
Diário Oficial da União.
É a primeira vez que o MEC
desvincula instituições do

ProUni por problemas de comprovaçãode regularidadefiscal.
A pasta estima que haverá queda na oferta de vagas em torno
de 20 mil bolsas – hoje são
535.024 ativas.
“Haverá um impacto pequeno,masnãopodemosdarincentivofiscal,em queacontrapartida é a bolsa, para instituições

fin

Em todo o País, 330 instituições de ensino superior perderam
bolsas para novos alunos; governo exige quitação de tributos
Bárbara Ferreira Santos
Paulo Saldaña

Metrópole A13

87%

dos alunos têm bolsas presenciais enquanto 13% estão inscritos no programa de Educação a Distância (EAD)

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A13.

RIO GRANDE DO SUL

VIOLÊNCIA NO RIO

RIVERSUL (SP)

Justiça aceita denúncia
por fraude do leite

MP denuncia 6 policias
por mortes após 19 anos

Prefeito pede presídio
de presente para cidade

Dois juízes gaúchos aceitaram
as denúncias do Ministério Público contra 13 pessoas acusadas de participar de esquemas
diferentes de adulteração de
leite no Estado. Na região de
Ibirubá, o juiz Ralph Moraes
Langanke aceitou denúncia
contra 11. Os promotores afirmam que, entre dezembro de
2012 e maio deste ano, os denunciados adicionaram água e
ureia no leite in natura. Em
Guaporé, a Justiça aceitou denúncia contra dois empresários. O Ministério Público pode oferecer denúncia contra
um terceiro grupo de fraudadores, da região de Horizontina,
nesta semana.

O Ministério Público do Rio
denunciou à Justiça quatro policiais civis e dois PMs acusados de envolvimento numa
operação na Favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão,
zona norte do Rio, que resultou na morte de 13 pessoas, em
1994. Se condenados, podem
pegar até 390 anos de prisão. O
caso, que ficou conhecido como “Chacina da Nova Brasília”, teve repercussão internacional, mas estava arquivado
desde 2009. Em janeiro de
2012, com base em denúncias
de três ONGs, o inquérito passou a ser monitorado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).

Enquanto cidades como Bom
Jesus dos Perdões e Araçariguama, no interior de São Paulo,
mobilizam-se para impedir a
construção de unidades prisionais, a prefeitura de Riversul
solicitou ao governo paulista a
construção de um presídio. De
acordo com o prefeito Vicente
de Paula Garcia (DEM), uma
unidade prisional será um “presente”. Ele viajou à capital ontem para tornar oficial a reivindicação. “Um CDP (Centro de
Detenção Provisória) dá de 300
a 350 empregos. É o que precisamos hoje”, disse Garcia. O
município tem 6.165 habitantes e sua economia tem por base a agricultura.

CONVOCAÇÃO

DA

CHRYSLER GROUP

DO

BRASIL

Comunicado
aos proprietários
dos veículos
Chrysler 300C

A Chrysler Group do Brasil convoca os proprietários do Chrysler 300C ano/modelo 2011 a 2012 para
a realização, sem nenhum custo, da substituição dos conectores do circuito dos air bags
dos bancos dianteiros. Os veículos poderão apresentar eventualmente mal contato nesses conectores
e, durante uma colisão de impacto lateral, haverá risco dos air bags dos bancos dianteiros não serem acionados,
podendo os ocupantes ferir-se gravemente.
O tempo estimado para a realização do serviço é de 1 hora.

Respeite os limites de velocidade.

No Brasil, a ação envolverá um total de 395 veículos.
A convocação dos proprietários está sendo feita por meio de correspondência direta e informe nas mídias
eletrônica e impressa.
Para identificar se o número de chassi de seu veículo está envolvido nesta convocação, entre em contato
pelo telefone 0800 703 7130 ou consulte o site www.chrysler.com.br.
Com essa iniciativa, a Chrysler Group do Brasil visa assegurar a máxima satisfação de seus clientes, garantindo
a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca Chrysler.

CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

