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MAIS MÉDICOS

Conselhos ignoram
recomendação do CFM
Entidades regionais de medicina não cumprem a orientação do Conselho Federal de
Medicina e resistem em conceder o registro aos profissionais com diploma estrangeiro
» JULIA CHAIB
esmo após recomendação do Conselho
Federal de Medicina
(CFM) para que as associações estaduais concedam
registros provisórios aos profissionais do programa Mais Médicos formados no exterior,
muitas autorizações ainda não
foram validadas, e algumas entidades se recusam a entregálas. Com isso, o trabalho dos
médicos intercambistas, previsto para começar hoje, deve
ser adiado em pelo menos três
estados, como Espírito Santo,
Maranhão e Minas Gerais.
Até sexta-feira, foram expedidos pelo menos 31 registros
provisórios, necessários para o
intercambista atuar no país,
sendo 19 no Rio Grande do Sul

M

e 12, no Ceará, conforme informou o conselho daquele estado, de um total de 681 médicos
com diploma estrangeiro. Segundo o Ministério da Saúde,
os profissionais serão alocados
nos municípios mesmo sem
autorização para trabalhar.
Os primeiros registros, do
Rio Grande do Sul, foram concedidos após a Advocacia-Geral da União (AGU) ganhar
uma causa judicial. Com base
nessa ação, em nota divulgada
na manhã de ontem, o CFM
informou ter recomendado
aos conselhos regionais que
registrem os médicos. A entidade afirma ter interpretado,
baseada no texto do processo,
que a União compreende que
os dados pedidos pelas associações, como os nomes do tutor e do supervisor, seriam

pautados pelo princípio da
“razoabildade”.
Os conselhos de medicina,
entretanto, querem a relação
de tutores e de supervisores
dos médicos, o que não foi
providenciado pelo governo,
sob o argumento de não estarem previstos na medida provisória que instituiu o programa. A MP prevê a entrega de
cópia do diploma estrangeiro,
registro profissional no país de
origem e comprovante de inscrição no Mais Médicos.
Consistência
Dessa forma, a orientação,
segundo o CFM, foi a de que
os conselhos concedam os registros desde que os documentos entregues pelo governo estejam consistentes, mas que

cobrem o envio das informações adicionais (nome de tutor e supervisor, por exemplo)
em até 15 dias. O Ministério da
Saúde, por sua vez, afirma que
“não há qualquer acordo do
governo federal com o CFM
para alterar o rol de documentos e de informações para concessão dos registros aos profissionais estrangeiros que
participam do programa Mais
Médicos”.
Em Minas Gerais, o presidente do CRM-MG, João Batista, afirmou não ter recebido
ofício com a recomendação do
CFM e, por isso, só dará os 41
registros requeridos após
“orientação expressa do conselho federal”. No Espírito Santo e no Maranhão, os conselhos aguardam ordem judicial
para dar as autorizações.
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Fora da Rede
Complicou-se a situação de Marina Silva, que tenta
garantir o registro de seu partido, a Rede Sustentabilidade, na Justiça Eleitoral e concorrer à Presidência da República por essa legenda. Parecer do Ministério Público
Eleitoral enviado na sexta-feira ao Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) afirma que a ex-senadora só conseguiu
comprovar 304.099 assinaturas, em 14 estados e no Distrito Federal. Marina precisa apresentar 492 mil para garantir o registro.
A Rede precisa cumprir a exigência até 5 de outubro,
ou seja, em duas semanas. O TSE terá quatro sessões até
lá, a última, em 3 de outubro. O vice-procurador-geral
eleitoral, Eugênio Aragão, exigiu da legenda novas certidões com assinaturas validadas. Marina Silva havia protocolado o processo de criação da Rede no TSE sem as
firmas. A ministra do TSE Laurita Vaz, corregedora do tribunal, porém, negou o pedido para validar as assinaturas
de apoio sem conferência prévia dos nomes pelos cartórios eleitorais.
Segunda colocada em todas as pesquisas de opinião,
Marina Silva é a candidata de oposição que mais cresceu
depois das manifestações populares dos últimos meses.
Seu partido político, concebido a partir da lógica das redes sociais — ou seja, em plano horizontal —, tem mais
características de movimento do que de agremiação política tradicional. Vem daí as dificuldades para atender as
exigências da Justiça Eleitoral. Caso não consiga registrar
o partido, Marina terá duas alternativas: se filiar a outra
legenda para ser candidata ou desistir da disputa.

ENSINO SUPERIOR

Pessimismo

A turma dos sem diploma

O deputado federal Alfredo Sirkis, do Rio de Janeiro, é
um dos mais pessimistas com a situação da Rede. Continua filiado ao PV para não perder o mandato, mas não terá legenda para concorrer à reeleição se permanecer no
partido. Outro que está em dificuldade é o deputado paulista Walter Feldman, do PSDB, que também se incompatibilizou com os tucanos.

» GRASIELLE CASTRO
Praticamente um a cada
quatro estudantes que deveriam ter renovado a matrícula
no ensino superior em 2012
não voltaram às salas de aula.
Levantamento feito pela reportagem aponta que a desistência foi de 25%. Em 2011, o
indicador ficou em 18%. O
dado mais recente mostra 1,4
milhão fora das faculdades,
400 mil a mais que no ano anterior. O ritmo de crescimento no número de calouros não
acompanha o de formandos.
Os números do Censo do Ensino Superior 2012, divulgados na última terça-feira pelo
ministro Aloizio Mercadante,
mostraram que o total de ingressantes cresceu 17,1%, de
um ano para o outro. Já o índice de concluintes subiu
apenas 0,3% e chegou a
1.050.413.
Essas desistências se refletem no número de matrículas
registrado em 2012: aumento
de 4,4% diante dos festejados
5,6% em 2011. Para o Ministério da Educação, o declínio se
deve a fusões de grupo educacionais e ao aquecimento do
mercado de trabalho. Entretanto, especialistas alertam
para uma futura crise no ensino superior. De acordo com o
coordenador do colegiado da
licenciatura da Universidade

Federal de Minas Gerais
(UFMG), João Valdir, a situação é preocupante. Ele cita
quatro fatores: alta oferta de
emprego, baixo valor do diploma, dificuldade financeira
para custear o ensino e a frustração com o curso escolhido.
Valdir destaca que o acesso
de grupos que estão na base
da pirâmide social com menor poder aquisitivo ao ensino superior, aliado ao momento da economia brasileira
de pleno emprego, criam uma
dificuldade na manutenção
do aluno na universidade. “Na
hora em que a pessoa se vê
entre investir o tempo na universidade e ganhar dinheiro,
muitas vezes, ela opta pela segunda.”
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para o mercado de trabalho,
mesmo sem ter concluído o
ensino superior.
Foi o que aconteceu com
Rafaella Rebelo, 25 anos. Ela
terminou o ensino médio e
começou a fazer veterinária.
“Era o meu sonho. Foi o curso
que eu sempre quis, desde
pequena. Mas, depois de três
semestres, me desiludi e desisti”, conta. Fora da universidade, Rafaella arrumou um
emprego em uma loja de sapatos e, sete meses depois,
viajou para os Estados Unidos. Lá, ela trabalhou em uma
empresa de jardinagem. De
volta ao Brasil, Rafaella ficou
no mercado de trabalho por
mais seis meses até decidir
voltar à universidade. “Fiz
mais três meses de psicologia
e larguei de novo. Em seguida,
fiz um curso de comissária de
bordo, mas não segui a carreira. Só então, me matriculei
em um curso de gastronomia.
Hoje, estou formada e satisfeita.”
A questão, entretanto, não
se restringe às dúvidas sobre a
carreira ou ao aperto financeiro. O coordenador da
UFMG destaca que, se fosse
assim, as desistências se dariam principalmente nas instituições particulares. “Mas
ocorre muito na pública também. A evasão no curso de licenciatura da UFMG, que eu

imediatas. Às vezes, um curso
de nível superior não dá esse
estímulo tão rápido e o estudante não tem o pensamento
de futuro. Ele prefere escolher
uma saída de ordem prática e
rápida”, diz. A solução, segundo ele, é novamente seguir
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conheço, é assustadora, principalmente no noturno”, pontua. Na avaliação dele, isso
ocorre pelo baixo valor do diploma. “O abandono varia de
curso. Os estudantes de medicina não estão desistindo”,
justifica. Na opinião dele, estão indo embora os que entram em graduações cujo diploma tem baixo valor econômico, simbólico e baixo prestigio. “São os que não vão garantir o retorno esperado, já
que o investimento é grande.”
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Comemoração
Como na piada, quem quase está pedindo para ser engessada, porque não pode rir, é a presidente Dilma Rousseff, que tem em Marina Silva a maior pedra no sapato.
Ex-ministra do Meio Ambiente de Lula, a ex-senadora
vem “metabolizando” os descontentamentos com o governo. Caso Marina fique realmente fora da disputa, Dilma voltará a sonhar com a vitória no primeiro turno.

Sai daí

Acompanhamento difícil
O especialista em educação e reitor da Universidade
Católica de Brasília, Afonso
Celso Danus Galvão, aponta a
dificuldade em acompanhar
o curso como outra hipótese
para o alto número de desistências. “Algumas áreas como
química e matemática não
conseguem segurar os alunos.
São cursos que já recebem
poucos alunos e muitos
saem.” Para ele, os brasileiros
enfrentam sério problema
com números. “Algo de impactante tem de ser feito na
estrutura da educação básica.
Começa na formação do professor que continua insuficiente. Magistério atrai poucos e de baixa qualidade. Esse
é um problema sério que precisa ser equacionado”, alerta.

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 23 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A-8.

Ministério cita
fusões de grupos
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, credita o baixo
crescimento das matrículas às
fusões de grupos educacionais e
ao aquecimento do mercado de
trabalho. “A economia talvez explique um pouco isso. Tivemos
grandes fusões no setor privado
e aquisições, em vez de expansão”, disse o ministro, ao apresentar o Censo do Ensino Superior 2012, no início da semana.
Ele destacou que as instituições
particulares foram as que menos cresceram. “O peso delas é
muito grande. Seguramente isso explica essa pequena redução na expansão, mas olhando
para os ingressantes, a velocidade da expansão é chocante.”
Para Mercadante, entre o número de calouros e concluintes
existe um vasto intervalo. “Tem
evasão, tem cursos que tem um
período mais longo e também
tem os estudantes que migraram para outro”, explica.
De acordo com o presidente
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(Inep), Anísio Teixeira Luiz Cláudio Costa, também é preciso ver
o crescimento no número de
concluintes.

Líder do PSDB na Câmara, Carlos Sampaio (SP) defendeu o afastamento imediato de Idaílson José Vilas Boas,
assessor da ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, das funções que exerce no Palácio do Planalto. Ele é
acusado pela Polícia Federal de envolvimento no esquema que desviava recursos de fundos de pensão municipais. De acordo com Sampaio, Ideli e a ministra da Casa
Civil, Gleisi Hoffmann, que assinou a contratação de
Idaílson, precisam dar esclarecimentos sobre o caso.

Apagão legislativo
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDBAL, voltou a criticar a atuação da Câmara dos Deputados
na hora de apreciar os projetos aprovados pelos senadores. “Na semana, votamos muitos projetos da Câmara. Essa contrapartida é fundamental do ponto de vista do processo legislativo. Se só uma Casa votar e a outra não responder igualmente, teremos um apagão legislativo. Isso
não é bom para o país”, advertiu. Segundo ele, cerca de 30
propostas de senadores aprovadas nas comissões e no
plenário do Senado aguardam decisão dos deputados.

Satisfeito
O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse na
sexta-feira que a ausência de grandes petroleiras norteamericanas e britânicas no primeiro leilão do pré-sal,
marcado para 21 de outubro, não compromete o sucesso
da licitação. Grandes petroleiras estatais estão inscritas
na concorrência, três delas chinesas, que são as favoritas
na disputa.

Espionagem
Durante audiência pública no Senado Federal, a presidente da Petrobras, Graça Foster, anunciou o investimento de R$ 4 bilhões em tecnologia da informação e telecomunicações somente neste ano. Até 2017, a empresa pretende investir R$ 21,2 bilhões

Campanha
O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves
(MG), iniciou no sábado, em Maceió, uma série de encontros regionais organizados pelo partido. O primeiro contará com a presença de lideranças do partido de todo o
Nordeste.

Fora do ar
A TV Senado e o Portal da Casa na internet estão fora
do ar desde a meia-noite, para manutenção do sistema de
energia. Somente à 0h de segunda feira, voltarão a funcionar. A Rádio Senado, cujos equipamentos foram transferidos para a Torre de Televisão, manteve as transmissões
em Brasília.

