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para mulheres se
espalham pelo País

Unesp cria banco
genético de árvores
sob risco de extinção
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São pelo menos 14 unidades em
5 Estados.q PÁG. A18

MENSALIDADES

Renata Cafardo

Os índices de inadimplência caí-
ram em 2004 tanto no ensino su-
perior quanto nas escolas de edu-
cação básica do Estado. Este é o
primeiro ano, nos últimos quatro,
em que a taxa não subiu, segundo
entidades do setor. As escolas ti-
veram uma redução de 40% no
número de pais devedores e justi-
ficam dizendo que aprenderam a
profissionalizar sua gestão. Além
do aquecimento da economia, a
evasão dos alunos – em alguns
cursos, de até 50% – é apontada
como outra razão da queda dos
números em faculdades e univer-
sidades.

“O estudante que não pode pa-
gar desiste da faculdade ou vai
procurar uma mais barata”, diz o
presidente do Sindicato das Man-
tenedoras de Estabelecimentos de

Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp), Hermes Fi-
gueiredo. Segundo ele, os índices
de inadimplência caíram de 22%
para 20% este ano, depois de su-
cessivos crescimentos.

Ivo Isgroe Madoglio, de 21
anos, estudava Jornalismo na Uni-
FMU e ficou seis meses sem pa-
gar a mensalidade. “Não me dei-
xaram fazer acordo nenhum e ti-
ve de deixar a faculdade.” Depois
de ficar um ano sem estudar e
acertar as contas com a institui-
ção, conseguiu se transferir para a
UniversidadeNovede Julho (Uni-
nove), com mensalidade cerca de
R$ 300 mais barata. A UniFMU
informa que a negociação só não
foi efetuada porque o estudante
ofereceu cheques pré-datados,
que a escola não aceita.

INFORMATIZAÇÃO
A Uninove teve uma redução de
3,5% na taxa de inadimplência

desde que adotou um sistema in-
formatizado de gestão, há cerca
de um ano e meio. “Antes, demo-
rávamos para identificar os
inadimplentes e para propor uma
negociação”, explica o pró-reitor-
adjunto de Administração da Uni-
nove, Marco Malva. O mesmo
ocorreu na Universidade da Re-
gião de Joinville (Univille), que
investiu R$ 1,5 milhão na moder-
nização da gestão, com softwares
específicos, e conseguiu levar a
inadimplência a 4%, uma das

mais baixas de Santa Catarina.
“Estamos cobrando com mais

profissionalismo”, diz oproprietá-
rio do Colégio Morumbi Sul, Pau-
lo Dyrker. Na sua escola, a
inadimplência não tem crescido
também por causa de uma solu-
ção original: “Antes de contratar
um serviço, vejo sempre se tem
um pai que oferece.” Um banco
de dados no site do colégio ajuda
na identificação. Em troca de
mensalidade, pais já forneceram
standspara feiras deeducação, tra-

balho fotográfico, materiais esco-
lares.

“Parece que a situação está me-
lhorando um pouco”, diz, sobre
os reflexos da economia na área
da educação, o diretor-executivo
do Sindicato dos Estabelecimen-
tos de Ensino do Estado de São
Paulo (Sieeesp), Roberto Prado.
Depois de repetidos anos com
queda de alunos, de acordo com
ele, algumas escolas já estão iden-
tificandocrescimento nasmatrícu-
las para o ano que vem.

Para o presidente do Semesp,
as mensalidades no ensino supe-
rior poderiam ser de 8% a 10%
mais baixas não fosse a inadim-
plência. Os dirigentes das associa-
ções reclamam da Lei n.º 9.870,
de 1999, que não permite represá-
lias– como expulsão, impedimen-
to de freqüentar as aulas ou fazer
provas – ao aluno devedor. As es-
colas podem apenas se recusar a
receber nova matrícula. ●

Ele fica numa fazenda de pesquisa
em Ilha Solteiraq PÁG. A15

Ensino: inadimplência cai pela 1.ª vez em 4 anos
Queda é motivada por mais profissionalismo na gestão, aquecimento da economia e evasão de alunos
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Três milhões de usuários de pla-
nos de saúde estão vinculados a
empresas que estão economica-
mentedesequilibradas. Eles repre-
sentam 10% do total de beneficiá-
rios de operadoras e seguradoras
no País. A informação foi dada
ontem pelo diretor-presidente da
Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), Fausto Pereira
dos Santos, que garantiu intervir
em todas elas, “grandes e peque-
nas”, para deixar no mercado ape-
nas as que tiverem condições de
oferecer o serviço prometido.

“Vamos fazer o que for neces-
sário para salvaguardar a carteira
de beneficiários que estão com
problemas de assistência”, decla-
rou Santos, após anunciar, duran-
te palestra na 34.ª Convenção Na-
cional Unimed, no Riocentro,
que, a partir da semana que vem,
a ANS fará uma consulta pública
para rever os critérios para autori-
zação de funcionamento das em-

presas de planos de saúde.
“O processo não tem nenhum

intuito liquidante. Não sou ne-
nhum Herodes, mas há empresas
inviáveis do ponto de vista finan-
ceiro. Precisamos garantir o fun-
cionamento do mercado. O setor
não está em uma crise profunda,
está passandoporumareestrutura-
ção”, disse, enfatizando que as au-
tuações já começaram. “A inter-
venção na Interclínicas, de São
Paulo, mostra que não estamos
brincando. Onde o problema for
detectado, vamos intervir”.

Diante deumaplatéia de direto-
res da Unimed de todo o País,
Santos criticou severamente a ati-
tude de empresas e seguradoras
que estabeleceram reajustes de
mais de 85% iniciando uma bata-
lha que terminou na Justiça. “Na
primeira oportunidade de as em-
presasdeterminarem reajustes de-
sunificados (cada empresa esta-
belece índice próprio), aplicam ín-
dices inabsorvíveis do ponto de
vista dos consumidores”, afirmou
o presidente da ANS, que, ao ser
rebatido por uma pessoa da pla-
téia, reiterou a crítica.

“O setor se desgastou. Enfia-
ram o pé na jaca, viajaram na
maionese quando pensaram que
iam reverter um desequilíbrio
ocorrido durante 4, 8, 10 anos em
uma única tacada”, disse, acres-
centando que as empresas estabe-
leceram o índice de aumento na
base do “chutômetro”. Segundo
ele, para um mesmo procedimen-
to, no caso, uma sessão de hemo-
diálise, operadoras e seguradoras

apresentaram valores tão díspares
quanto R$ 300 e R$ 3 mil.

As declarações de Santos fize-
ram com que o presidente da Uni-
med Brasil, Celso Barros, solici-
tasse o microfone para defender
as operadoras. “Não sei se não foi
a ANS que enfiou o pé na jaca ao
determinar reajustes absurdos, ex-
tremamente baixos, durante os úl-

timos quatro, cinco anos.”
A polêmica dos planos de saú-

de começou em agosto, quando
uma liminar concedida pelo Su-
premoTribunal Federal (STF) en-
tendeu que a ANS não poderia
controlar os aumentos nos planos
antigos. A agência, junto com a
Advocacia-Geral da União, en-
trou com ação contra as operado-
ras e ganhou a liminar que restrin-
ge a 11,75% os reajustes deste
ano, como determinou o governo.

SEM ACORDO
Durante a palestra, Santos admi-
tiu que a agência aindanão conse-
guiu entrar em acordo com as em-
presas para decidir como será rea-
lizado o aumento em 2005. Este
ano, depois da batalha na Justiça,
ficou decidido um reajuste de
11,75% para os planos novos e
também para os antigos, contrata-
dos após a lei 9.656, de 1998, que
regulamenta o setor. “Não acha-
mos ainda um formato adequado.
Mas esperamos que isso aconteça
até o fim de dezembro”, afirmou,
referindo-se a um prazo que vem
sendo adiado desde outubro. ●

38,2
milhões de pessoas têm planos
de saúde

22,5

milhões delas firmaram seus con-
tratos antes da lei 9.656/98, que
regulamentou o setor

1.800
empresas operam planos de saú-
de no País

20%
é o porcentual de inadimplentes
em 2004 nas instituições de ensi-
no superior no Estado de São
Paulo. Em 2003, eram 22%

40%
foi a redução este ano em rela-
ção a 2003 no número de devedo-
res nas escolas do Estado. Pas-
sou de 19% para 11,3%

LIÇÃO – Aula em colégio no Morumbi: instituições apostam em gestão profissionalizada e prestação de serviços por pais para diminuir número de devedores
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Morreo
escritorde
best sellers
ArthurHailey

Agência nacional
promete intervir
em empresas
grandes e pequenas

MEMÓRIA

Morreu anteontem, em sua ca-
sa em Lyford Cay, nas Baha-
mas, o escritor inglês Arthur
Hailey, que se tornou mundial-
mente conhecido com best sel-
lers como Aeroporto (que vi-
rou filme, em 1970, com Burt
Lancaster, Dean Martin e Jac-
queline Bisset). Segundo sua
mulher informou, Hailey mor-
reu durante a noite, dormindo.
Não informou a causa. O au-
tor tinha 84 anos e produziu
compulsivamente toda a vida
adulta.

Hailey especializou-se num
tipo de fórmula de best sellers
do tipo “locação pronta”, co-
mo Hotel (Berkley Publishing
Books), cuja ação inteira se
passa durante cinco dias na vi-
da no luxuoso St. Gregory Ho-
tel em New Orleans.

Em Moneychangers (mes-
mo editor, Berkley), ele trata
– também em estilo popular,
de imensa aceitação – da vida
dos ricos e famosos. Era consi-
derado um ás da indústria de li-
vros para multidões e vendia
muito – livros como Detetive
– Um Romance, Overload,
Wheels, Strong Medicine e ou-
tros. Teve oito de seus traba-
lhos adaptados para o cinema.

Nascido em Luton, Inglater-
ra, Hailey foi piloto da Real
Força Aérea britânica na Se-
gunda Guerra e vivia nas Ba-
hamas havia décadas. Ali, já ti-
vera um problema cardíaco
em 1988, quando colocara um
marca-passo. O primeiro li-
vro, Runaway Zero-Eight,
saiu em 1958.

Os excessos do filme-catás-
trofe baseado no livro Aero-
porto, de Hailey, tornaram-se,
nos anos seguintes, prato
cheio para sátiras como Aper-
tem os Cintos, o Piloto Sumiu.
Amado pelos leitores de todo
o mundo, dizia que “parar de
escrever seria como parar de
respirar”. ● AP
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HAILEY–Famapor ‘Aeroporto’

ATAQUE – Fausto Pereira dos Santos, da ANS: “Meteram opé na jaca”
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