
O ESTADO DE S. PAULO QUINTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO DE 2013 Metrópole A31

O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) condenou o Google a
pagar R$ 50 mil a uma mulher
que teve vídeo íntimo di-
vulgado na internet. A
corte manteve deci-
são de 1.ª instância
que já havia sido
confirmada pelo
Tribunal de Justi-
ça de SP (TJ-SP). O
Google não foi res-
ponsabilizado pela
circulação do vídeo, mas
havia se comprometido a remo-
ver os resultados de busca.

RIBEIRÃO PRETO

Google terá de pagar
indenização por vídeo

O Hospital Celso Pierro, da
Pontifícia Universidade Católi-
ca de Campinas (PUC-Campi-
nas), vai fazer triagem para
identificar o bacilo de Koch em
bebês nascidos entre 23 de feve-
reiro e 14 de abril, que passa-
ram pela UTI. A mãe de um
dos bebês foi diagnosticada
com tuberculose no mês passa-
do. No ano passado, no Hospi-
tal Madre Theodora, uma en-
fermeira com a doença trans-
mitiu a bactéria para mais de
110 crianças.

O estudante de Direito de São
Paulo Felippo de Almeida Sco-
lari, de 28 anos, é o primeiro a

processar a aplicativo Lu-
lu, lançado no Brasil

nesta semana, que
permite que mulhe-
res avaliem e pos-
tem comentários
anonimamente so-

bre seus amigos no
Facebook. Na ação,

Scolari pede indeniza-
ção de R$ 27 mil por danos

morais e indevida utilização da
sua imagem.

Os policiais militares que aten-
deram o chamado de desapare-
cimento de Joaquim Marques
Ponte, no dia 5 deste mês, no
Jardim Independência, em Ri-
beirão Preto gravaram a mãe e
o padrasto do menino discutin-
do sobre o sumiço. Um celular
foi colocado debaixo de um
cobertor sem que eles vissem
quando conversavam. Na gra-
vação, a psicóloga Natália Pon-
te cobra explicações sobre o
que Guilherme Longo teria fei-
to com seu filho, enquanto ele
desconversa. Ela pergunta se o

menino não poderia ter saído
atrás dele quando foi comprar
drogas, mas ele diz que não,
porque havia fechado o portão.
Ela, então, se desespera e co-
meça a gritar, perguntando o
que ele fez com o garoto.

APLICATIVO

As escolas particulares nas re-
giões mais pobres da cidade de
São Paulo tendem a ter resulta-
dos piores no Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem). As
notas da parte objetiva da prova
e da redação são 9% mais altas
em escolas de distritos com ren-
da mais alta da cidade quando
comparadas a unidades priva-
das de áreas pobres. Já nas públi-
cas da capital paulista, essa reali-
dade influi menos.

O Estadão Dados cruzou os re-
sultados do Enem por escola na
cidade com a renda média do
trabalhador em cada distrito, se-

gundo o Censo de 2010. Depois,
as unidades foram divididas em
quatro faixas de renda – de mo-
do a distribuir igualmente os
distritos da cidade. As informa-
ções mostram que, nas localida-
des mais pobres, estudar em es-
cola particular não é sinônimo
de médias mais altas.

A diferença na área objetiva
do Enem era de 48 pontos entre
as escolas privadas em distritos
de renda classificada como mui-
to baixa (até R$ 1.187) e muito

alta (acima de R$ 2.940). Na re-
dação, essa distância ficou em
50 pontos. Já entre as escolas
públicas da cidade, não há uma
tendência que acompanha a ren-
da do distrito (mais informações
nesta página). As notas mais bai-
xas nem sequer estão nas faixas
de renda mais baixas, e as distân-
cias são de 15 pontos na parte
objetiva e de 17 na redação.

Família. Segundo Francisco
Soares, da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), as
primeiras colocações não se de-
vem só ao trabalho da escola,
mas também às condições dos
alunos. “A escola bem ranquea-
da diz que ela colocou o aluno
ali. Mas é a família que colocou
um aluno muito bom lá”, afirma
Soares, especialista em avalia-
ção educacional. / RODRIGO

BURGARELLI, P.S., V.V. e B.F.S.

Estudante entra com
processo contra o Lulu

JUSTIÇA

CAMPINAS

Escola particular em regiões
mais pobres tem avaliação pior

Após recurso, Objetivo lidera Enem
Colégio havia ficado de fora da lista por causa da divergência em números de inscritos; foi a segunda vez que instituição pediu revisão

Gravação feita pela PM mostra casal
discutindo sobre sumiço de Joaquim

Hospital apura casos de
tuberculose entre bebês

CORREÇÃO
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Paulo Saldaña
Victor Vieira

Pela segunda vez em dois
anos, o Colégio Objetivo Inte-
grado, de São Paulo, conse-
guiu por recurso ficar entre
as melhores no ranking de es-
colas pela nota do Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) 2012. Com a atualiza-
ção da lista feita ontem pelo
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep), o Objetivo Inte-
grado passou o Bernoulli, de

Belo Horizonte, e ficou em
primeiro lugar nacional.

Além do topo na média das
provas objetivas (Linguagens,
Matemática, Ciências Huma-
nas e Ciências da Natureza), o
Objetivo Integrado é o 34.º me-
lhor na nota da redação.

Neste ano, o colégio havia fi-
cado de fora por inconsistên-
cias entre os dados da quantida-
de de concluintes do ensino mé-
dio que constam no Censo da
Educação Básica e o número de
inscritos na penúltima edição
do Enem. Segundo o Objetivo
Integrado, os dados do Inep in-
dicavam que 43 alunos da esco-
la haviam feito o Enem, mas o
Censo registrava 42 concluin-
tes. Com a correção, o total de

candidatos que fizeram a prova
passou para 38. Os cinco extras,
informa o Objetivo, foram regis-
trados erroneamente.

Já em 2011, o Objetivo Inte-
grado saltou de 22.º para 3.º co-
locado na lista, após pedir vista
da média da nota de redação.
No ranking paulistano, o colé-
gio chegou ao primeiro lugar da-
quele ano após revisão do Inep.

O diretor do Objetivo Integra-
do, João Carlos Di Genio, garan-
te que o “sumiço” da escola no
ranking não preocupou. “Os
pais e alunos já sabem do bom
resultado nesses últimos
anos”, afirma. Para ele, como a
base de dados do Inep é muito
grande, é “normal” que haja
equívocos.

Outra unidade do Objetivo In-
tegrado, em Mogi das Cruzes,
também foi incluída na tabela,
além do Colégio Classe A, de
Mato Grosso do Sul. Outras 21
instituições entraram com pedi-
do de reexame e aguardam res-
posta do Inep. O prazo para as
escolas ingressarem com recla-
mações é 4 de dezembro.

Competição. A nova líder é al-
vodecríticasdeeducadoreseou-
trasescolaspor colocarsomente
os melhores alunos em uma uni-
dade separada e usar a boa posi-
ção no ranking como propagan-
da. O Grupo Objetivo, com 12 es-
colasnaGrandeSão Paulo,tem9
milalunos,masapenas 200estu-
dam na unidade campeã.

Segundo Di Genio, a unidade
foi criada há quatro anos por
causa do interesse de um grupo
de alunos de ter aulas em tempo
integral e se aprofundar em al-
gumas disciplinas. “São os que
gostam de pesquisa e de partici-
par de olimpíadas.” Ele nega

que a unidade exista só para fi-
car entre os melhores do País.

A professora Paula Louzano,
da Faculdade de Educação da
USP, afirma que a liberação dos
resultados por escola pelo Inep
fomenta a competição. “É uma
inversão de prioridades. O
Enem é subsidiado pelo Estado,
mas quem se beneficia da divul-
gação de notas são as privadas.
Já o aluno de escola pública não
pode escolher para onde vai”,
diz. Para ela, a tendência é que
cada vez mais colégios usem a
estratégia de separar os melho-
res alunos em outra unidade pa-
ra alavancar o desempenho no
Enem. “Muitas famílias, de mo-
do errado, também acham que
o ranking mede qualidade.”

● Nova líder

É A NOTA MÉDIA
QUE SCOLARI RE-

CEBEU NO APLICA-
TIVO LULU

As notas da parte objetiva
da prova e da redação são
9% mais altas em
colégios de distritos
com renda mais alta

ABISMO PAULISTANO

ESCOLAS PRIVADAS ESCOLAS PÚBLICAS

● Renda média do bairro influencia a nota das escolas privadas, mas não das públicas

NOTAS DO ENEM

FAIXAS DE RENDA
DO DISTRITO
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700 MUITO BAIXA
SÃO MATEUS, SÃO MIGUEL, JARDIM SÃO LUÍS, 
JARAGUÁ, JOSÉ BONIFÁCIO, VILA JACUÍ, CAPÃO 
REDONDO, PEDREIRA, GUAIANASES, SAPOPEMBA, 
ANHANGUERA, PERUS, VILA CURUÇÁ, BRASILÂNDIA, 
SÃO RAFAEL, ITAIM PAULISTA, GRAJAÚ, IGUATEMI, 
JARDIM HELENA, PARELHEIROS, JARDIM ÂNGELA, 
CIDADE TIRADENTES, LAJEADO E MARSILAC

BAIXA
VILA MATILDE, JAGUARA, FREGUESIA DO Ó, LIMÃO, 
SACOMÃ, PARI, BRÁS, SÃO LUCAS, RAPOSO TAVARES, 
VILA MARIA, SÉ, ARICANDUVA, PONTE RASA, 
TREMEMBÉ, PARQUE DO CARMO, CAMPO LIMPO, 
JAÇANÃ, CACHOEIRINHA, CIDADE LÍDER, CIDADE 
DUTRA, CANGAÍBA, VILA MEDEIROS, ARTUR ALVIM, 
CIDADE ADEMAR, ERMELINO MATARAZZO E ITAQUERA

ALTA
CAMPO GRANDE, MOOCA, CAMBUCI, IPIRANGA, 
CURSINO, RIO PEQUENO, ÁGUA RASA, VILA FORMOSA, 
BELÉM, MANDAQUI, REPÚBLICA, JAGUARÉ, 
JABAQUARA, CARRÃO, TUCURUVI, VILA PRUDENTE, VILA 
GUILHERME, CASA VERDE, PENHA, PIRITUBA, BOM 
RETIRO E SÃO DOMINGOS

MUITO ALTA
MOEMA, MORUMBI, JARDIM PAULISTA, ALTO DE 
PINHEIROS, ITAIM BIBI, PINHEIROS, VILA MARIANA, 
CONSOLAÇÃO, CAMPO BELO, SANTO AMARO, VILA 
LEOPOLDINA, PERDIZES, BARRA FUNDA, SAÚDE, LAPA, 
VILA ANDRADE, BELA VISTA, TATUAPÉ, BUTANTÃ, SANTA 
CECÍLIA, SANTANA, LIBERDADE, SOCORRO E VILA SÔNIA

MUITO BAIXA BAIXA ALTA MUITO ALTA

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

O endereço do site para víti-
mas registrarem boletim de
ocorrência foi publicado in-
corretamente na reporta-
gem Roubo de carro já pode
ser registrado pela internet, na
página A16, da edição de ter-
ça-feira, dia 26. A Delegacia
Eletrônica, na qual a vítima
de roubo de veículo pode
fazer o boletim de ocorrên-
cia online, deve ser acessada
por meio do site da Secreta-
ria da Segurança Pública do
Estado de São Paulo, em
www.ssp.sp.gov.br.

18,66
pontos é a diferença entre as mé-
dias das provas objetivas (Lingua-
gens, Matemática, Ciências da
Natureza e Ciências Humanas)
do Colégio Objetivo Integrado,
de São Paulo, e o mineiro Ber-
noulli, que caiu para segundo.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A31.




