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● O sistema do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) sofreu
dois ataques de hackers. Os epi-
sódios foram confirmados ontem
pelo ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante. O Enem alcan-
çou recorde de procura neste
ano, com 7.834.024 inscrições,
encerradas anteontem.

Segundo o MEC, os ataques
tiveram ligação com a lentidão
do sistema na tarde de anteon-
tem, mas não com a falha ocorri-
da na madrugada de domingo
para segunda – quando o site
informou o encerramento do pra-
zo para se inscrever antes do pre-

visto. Na avaliação do ministro,
os ataques não chegaram a pro-
vocar prejuízo. Segundo ele, o
site teve 3 mil inscrições por mi-
nuto e 120 mil por hora.

Candidatos precisam pagar a
taxa de inscrição, de R$ 35, até
hoje. Ficam isentos os que con-
cluírem o ensino médio em 2013
em escola pública e quem tem
renda familiar per capita igual ou
menor a 1,5 salário mínimo.

Após a confirmação, o MEC
terá o número exato de inscritos
– em 2012, foram 5.971.290. As
provas serão em 26 e 27 de outu-
bro. O Enem é adotado como ves-
tibular pela maioria das institui-
ções federais de ensino superior.
A nota ainda pode ser usada por
instituições privadas, pelo Progra-
ma Universidade para Todos ou
para Financiamento Estudantil.

● Alfabetizar todas as crianças
até, no máximo, os oito anos de
idade.

● Erradicar o analfabetismo e
reduzir o chamado analfabetis-
mo funcional.

● Oferecer educação em tem-
po integral em 50% das escolas
públicas.

● Aumentar o número de profes-
sores pós-graduados (lacto e
strictu sensu).

Manobra em plano de
educação é aprovada
Comissão do Senado autoriza que 10% do PIB sejam investidos na área,
mas libera inclusão na conta de gastos com bolsas no exterior e ProUni

Falecimentos
Elsa Pompeu de Camargo – Dia
28, aos 62 anos. Filha de Vilma e
Francisco Antonio Pompeu de Ca-
margo Filho. Deixa a mãe, as irmãs
Wilma, Francisca Paula e Sonia,
cunhados e sobrinhos. O corpo será
transladado para o Crematório da
Vila Alpina

Elizabeth Lagrotteria Frade –
Dia 27, aos 58 anos. Deixa os filhos
Thiago e Esther. O enterro ocorreu
no Cemitério e Crematório Metropo-
litano Primaveras

Thomaz Diegues – Dia 26, aos 91
anos. Deixa a mulher, filhos, netos e
bisnetos. O corpo foi transladado
para o Cemitério Crematório Par-
que Paulista, em Embu-Guaçu

Raul Renato Cardozo de Mello
Tucunduva Filho – Dia 28, aos

89 anos. Filho de Raul Renato Car-
dozo de Mello e Maria de Lourdes
Leite de Barros Tucunduva. Deixa a
mulher Maria Dolores, os filhos
Raul Renato e Patricia e netos. O en-
terro foi no Cemitério da Consola-
ção

Olavo de Moraes Hungria – Dia
28, aos 86 anos. Deixa os filhos Va-
nia, Carlos Eduardo e Olavo. O en-
terro ocorreu no Cemitério São
João Batista, em Itapetininga

Adir Andreussa Garrido – Dia
15, aos 79 anos. Filho de Waldiria

Veronesi e Bortolo Andreussa. Dei-
xa os filhos Agnes, Aimee, Antonio.
O enterro foi realizado no Cemitério
da Quarta Parada

Jacob Feldman – Dia 27, aos 79
anos. Filho de Samuel Feldman e
Fanny Micovski. Deixa os filhos
Luiz, Carlos e João e netos. O enter-
ro será realizado hoje, às 10 horas,
no Cemitério Israelita do Embu

Walter Aparecido Nascimento
– Dia 27, aos 74 anos. Deixa a mu-
lher Maria e os filhos Eliana e Wal-
ter. O enterro foi realizado no Cemi-

tério e Crematório Metropolitano
Primaveras

Jaime Segal – Dia 27, aos 71
anos. Filho de Abrom Segal e Frei-
da Glezer Segal. Deixa a mulher An-
nita, os filhos Marcelo, Andreia e Fa-
bio e netos. O enterro ocorreu no Ce-
mitério Israelita do Butantã

MISSA

Cyro Fiuza – Hoje, às 12h, na Ca-
pela Santa Isabel de Portugal, na
Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112, Vi-
la Buarque, Centro

Altemira de Barros Vicente de
Azevedo – Hoje, às 12h, na Igreja
São José, na Praça Dinamarca (1
ano)

Namyr Azevedo Pimenta – Ho-
je, às 19h, na Paróquia São Luis Gon-
zaga, na Rua Jacutinga, 709, em Be-
lo Horizonte, e às 18h, na Capela da
PUC-SP, na Rua Monte Alegre, 948,
em Perdizes (7º dia)

Carlos Alberto Barbosa de Mo-
raes Guerra – Segunda-feira, dia
3, às 12h, na Igreja S. José, na Rua
Dinamarca, 32, Jd. Europa (7º dia)

Hackers atacaram
site do Enem;
procura foi recorde

Carlos Alberto Barbosa de Morais Guerra (Beto Guerra)
Os filhos Beto, Fernando, André, Jorge Eduardo, Luiz Filipe, as noras, Eliana, Erika, irmãs Elisa, Cristina,
Renata, Joao Alfredo (in memorian) e netos comunicam com grande pesar seu falecimento. A família
agradecida do carinho recebido de parentes e amigos, convida a todos para a missa de sétimo dia que
será realizada na Igreja São José na Rua Dinamarca, 32 Jardim Europa no dia 03/06/2013 às 12:00hrs.

A família de

LUIZ CARLOS
SIQUEIRA

comunica com pesar o seu
falecimento ocorrido em 25/05 
e convida para a missa que será
celebrada no dia 03 de junho,
2ª feira, às 19h na capela da PUC,
situada na rua Monte Alegre, 948
Perdizes.

A família de

Anna Eulalia Crissiuma
de Mello  (Tia Anita)

Com pesar comunica o seu falecimento
ocorrido em 28 de maio de 2013 em
Cotia-SP.

Débora Álvares / BRASÍLIA

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado aprovou
ontem o Plano Nacional de
Educação (PNE) com uma
manobra que inclui progra-
mas do governo federal no cál-
culo dos gastos na área. A ver-
são, do senador José Pimen-
tel (PT-CE), modifica a reda-
ção que havia sido aprovada
na Câmara e previa 10% do
Produto Interno Bruto (PIB)
de investimento federal em
educação pública – agora, o
texto cita “investimento pú-
blico em educação”.

Essa mudança fará com que
sejam incluídas na conta, por
exemplo, a renúncia fiscal com

o Programa Universidade para
Todos (ProUni), que concede
bolsas em instituições particu-
lares de ensino superior, e os in-
vestimentos do Ciência sem
Fronteiras (CsF), que envia es-
tudantes brasileiros para estu-
dar em faculdades fora do País.

A destinação de 10% do PIB
para a educação nunca foi vista
com bons olhos pelo governo,
que argumentava que não tinha
recursosno orçamentopara che-
gar a esse porcentual. O minis-
tro da Fazenda, Guido Mantega,
chegou a dizer que o PNE ia

“quebrar” o Estado brasileiro.
Pimentel tentou resolver o

problema incorporando ao
PNE parte das disposições do
projeto, em tramitação na Câ-
mara dos Deputados, que desti-
na 100% dos royalties do petró-
leo para a educação e mais 50%
do Fundo Social do petróleo ex-
traído da camada pré-sal.

O governo federal está de
acordo com a adequação pro-
posta pelo relator, disse o minis-
tro da Educação, Aloizio Merca-
dante, em diversas ocasiões.

Outras diretrizes. O Plano Na-
cional de Educação define dez
diretrizes e 20 metas a serem
cumpridas no setor nos próxi-
mos dez anos. Ficou estabeleci-
do, por exemplo, que todas as
crianças devem ser alfabetiza-
das até, no máximo, 8 anos de
idade.

Consta entre as metas a ofer-
ta de educação em tempo inte-
gral em 50% das escolas públi-
cas de ensino básico, bem como
a formação de 50% dos professo-
res de educação básica em nível
de pós-graduação.

Embora aprovada por unani-
midade, a proposta, de acordo
com parlamentares, deve ter o

mérito questionado nas outras
comissões em que ainda vai tra-
mitar – a de Constituição e Justi-
ça (CCJ) e a de Educação, Cultu-
ra e Esporte (CE). O texto será
votado no plenário do Senado
após passar pelas comissões.

Para o senador Cristovam

Buarque (PDT-DF), esse não é
o plano ideal. “Não é o plano
que eu gostaria de ver, não é o
que o Brasil precisa. É pouco am-
bicioso, pouco instrumentaliza-
do. Entretanto, não podemos
deixar de avançar”, afirmou, du-
rante discussão na Casa.
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A família Civita agradece, 
sensibilizada, as manifestações 
de carinho e solidariedade pelo 

falecimento de

A missa de Sétimo Dia será realizada 
no dia 4 de junho, às 11 horas, na 

Paróquia Nossa Senhora do Brasil, 
Praça Nossa Senhora do Brasil, s/n, 

Jardim América, São Paulo.

ROBERTO 
CIVITA

As Filhas REIZI, CELIA e VIVIAN, o Genro RUBEN, Netos e Bisnetos da QUERIDA

SARAH WAITZBERG PACIORNIK
(ex-Voluntária da H.I.A Einsteis)

pesarosos comunicam o seu falecimento. O sepultamento será realizado
HOJE, às 15:00hs no Cemitério Israelita do Butantã, onde está sendo velada.

METAS

O Grupo Abril e os amigos de

agradecem as manifestações de 
pesar recebidas por ocasião do 

falecimento de seu presidente do 
Conselho de Administração e Diretor 

Editorial, ocorrido em São Paulo,
no dia 26 de maio de 2013.

ROBERTO 
CIVITA
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