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Umajuntamédicade15profissio-
nais do Hospital de Base de São
José do Rio Preto (SP) tenta sal-
varduasirmãssiamesasquenas-
ceramnodomingonaSantaCasa
dePenápolis.Elaspassariampor
exames e seriam submetidas a
umacirurgiapara separação.As
irmãstêmdoiscoraçõesindepen-
dentes, o que aumenta as chan-
cesdesucesso,masoriscoéalto.

Irmãssiamesasserão
operadasnointerior

Estados emunicípios teriam inflado
números para receber repassemaior

‘ViagemdePontesécomo
expediçãodeColombo’
Presidente da Agência Espacial Brasileira lembra que
iniciativas científicas nem sempre recebem apoio

EmMG,6milvítimasdefalsoscursos

Censocrioualunos
fantasmas,dizMEC

9+

Diferentemente do que foi publi-
cado na edição de sábado, à pág.
A34,há4.173casosdedenguecon-
firmadosnoEstadodeSãoPaulo
nesteano.Ontem,oMinistérioda
Saúde confirmou que a partir de
hoje 150 kits de teste de dengue
importadoscomeçamaserdistri-
buídosaosEstados.EmSãoPau-
lo, pelomenos4mil testes esta-
vamà espera de diagnóstico.

O senador Arthur Virgílio (PS-
DB-AM) requereu, em sessão
doCongresso,umvotodeaplau-
soao jornalOEstadodeS.Pau-
lo e a seu diretor deArte, Fabio
Sales.Amotivaçãofoiapremia-
ção do veículo em três catego-
rias no Best of News Paper De-
sign, da Society for News De-
sign(SND),deNovaYork.“Eles
engrandecemaimprensabrasi-
leira”, disseVirgílio.

VIDA&

Lígia Formenti
BRASÍLIA

O presidente da Agência Espa-
cial Brasileira (AEB), Sérgio
Gaudenzi, reagiu às críticas fei-
tas à viagem do primeiro astro-
nauta brasileiro, Marcos Pon-
tes, comparando a missão à ex-
pediçãodeColombo:“Naépoca,
o conselho de sábios criticou a
viagem, dizendo que seria um
desperdício de dinheiro da Co-
roaEspanhola. É assimmesmo,
éprecisodarcréditoaoscientis-
tas.Nãosepodeesperarresulta-
dos imediatos”, justificou.
Nas últimas semanas, espe-

cialistascriticaramdeformaen-
fática a missão, dizendo que ela
custou muito caro (US$ 10 mi-
lhões) e trará poucos avanços
científicos.
“O cientista às vezes repete

uma, duas, três vezes uma pes-
quisa. É preciso incentivar e ter
paciência”, disse Gaudenzi, de-
pois de participar do lançamen-
to de dois itens comemorativos
da viagem de Pontes: um selo
criado pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (ECT)
e uma medalha,confeccionada
em prata e bronze pela Casa da
Moeda.Ponteseseuscolegasas-
tronautas ainda assinariam os

selosnaEstaçãoEspacial Inter-
nacional (ISS).
Gaudenzi dissequeanalisará

com cuidado as críticas feitas à
missão. “Talvez elas tragam al-
gumaspectopositivo,masépre-
cisoprimeiro olhá-las comaten-
ção,algoquenãopude fazerain-
da.”EmentrevistaaoEstadoan-
tesdolançamento,Gaudenzidis-
sequeoprincipalobjetivodamis-
são era divulgar o programa es-
pacial para a sociedade.

Atémesmoomédicodestaca-
do pela AEB para acompanhar
Pontes fez críticas àmissão. Na
semana passada, ele afirmou
que aparticipação dePontes no
vôo se devia exclusivamente a
seu empenho. Pouca coisa, dis-
se,teriasidofeitapelaAEB.“Ele
falou isso por puro desconheci-
mento. Claro que Pontes lutou
muito pelamissão:mais de 50%
doméritoédele”,disseGauden-
zi. A AEB, porém, atuou de for-

ma importante nas negocia-
ções com a Nasa e com o go-
verno russo para que Pontes
fosse lançadoao espaço.

COMEMORAÇÃO
SegundoaAEB,Ponteslevou
em sua bagagem seis selos e
três medalhas, além da ban-
deira do Brasil. Na sua volta,
osselosserãodoadosàPresi-
dência da República, à AEB,
ao Museu Aeroespacial San-
tos Dumont, Memorial Ae-
roespacial Brasileiro e Mu-
seu Nacional dos Correios.
Uma cerimônia de comemo-
ração também deveria ocor-
rernaTerra,emBauru,cida-
denatal dePontes.
Oconjuntodetrêsselosre-

trata o vôo daMissão Cente-
nário, a nave russa Soyuz, a
ISS e o 14-Bis, em referência
ao centenário do primeiro
vôo de SantosDumont. Cada
umdosselosterátiragemde1
milhãodeexemplaresecusta-
ráR$0,85.
A medalha, por sua vez,

traz emuma das faces a ima-
gemdoastronautacomosdi-
zeres:“1ºvôobrasileironoes-
paço” e, no outro, a Terra, a
Soyuzeo14-Biscomasinscri-
ções “Missão Centenário” e
“1906-2006”.Asmedalhaspo-
derão ser compradas por
meiodoClubedaMedalha.A
de bronze custará R$ 135 e a
deprata,R$ 185.
Emuma entrevista coleti-

vaconcedidaontemajornalis-
tas brasileiros e estrangei-
ros, Pontes disse que está
aproveitando bem o tempo
no espaço e não está pensan-
do emseu retorno àTerra. ●
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OMSnadadecidesobre
patentederemédios
Saldodedoisanosdeestudos
foramsugestões já feitasantes
sobremedicamentosqPÁG.A18

Médicabrasileira integra
seletogrupoeuropeu
AngelitaGamaserá a 1.ªmulher
laureadapelaAssociação
EuropéiadeCirurgiaqPÁG.A18

Entregadekitsde
testeseránormalizada

Senadorhomenageiao
‘Estado’ediretordeArte

Grupomineiro oferece formação a distância usando o nome de instituições paulistas, sem o conhecimento delas

SAÚDE

DENGUE

IMPRENSA

MISSÃOCENTENÁRIO

Ombudsman
querfimdo
jornalismoda
TVCultura

Renata Cafardo

Cursosfalsosdegraduaçãoadis-
tância de duas universidades
paulistas foramoferecidos até o
início deste ano emGovernador
Valadares, Minas, sem que as
instituições tivessem conheci-
mento do que ocorria. O grupo
mineirofaziavestibularesemno-
me da Universidade Guarulhos
(UNG) e do Centro Universitá-
rio Metropolitano de São Paulo
(Unimesp) e reunia os alunos
uma vez por mês em escolas da
regiãoparaasprovas.Eramdis-
tribuídos certificados falsos de
conclusão ehistóricos escolares
com timbre das universidades e
até firma reconhecida. Estima-
seque6milalunostenhamsema-
triculadonos cursos.
O caso começou a ser investi-
gadoemnovembropelo1ºDistri-
to Policial de Guarulhos depois
queumapessoafoipresatentan-
doautenticarumdocumentofal-
so no cartório da cidade. A de-
núncia foi feita pela própria
UNG. Há cerca de duas sema-
nas,apolíciapaulistafoiatéVala-
dares e apreendeu cheques, de-
claraçõesdematrícula,certifica-
dosdeconclusãoehistóricoses-
colares.OEstado teveacessoàs
cópias dos documentos. Eles
mostram que eram oferecidos
cursosdeLicenciatura,Arquite-
tura, Enfermagem, Farmácia,
EducaçãoFísica eDireito.
A polícia encontrou também
anúncios publicados em jornais
locaiscompropagandadosvesti-
bularesdasuniversidadeseono-
me da responsável, a bióloga e
ex-funcionária pública Joana
D’ArcLacerda.ElamoraemVa-
ladares e é proprietária de uma
agência de turismo. Por telefo-
ne, Joana disse que tinha “um
acordo verbal comaUNG” des-
de2004paraoferecervestibula-
res na cidade para vagas rema-
nescentes. “Eu sou credenciada
parafazerissoesólevavaalunos
aSãoPauloparaestudarnauni-
versidade”, afirmou.
“Nemsei onde é o campus da
UNG”,dizMarcelo (nome troca-
do a pedido do entrevistado), de

22 anos, que “cursou” por dois
anos e meio Licenciatura em
Matemática e dava aulas na re-
de estadual até a fraude ser de-
nunciada.NoEstado, professo-
res podem trabalhar nas esco-
laspúblicasdesdequeapresen-
tem declaração de matrícula
em curso superior de Licencia-
tura. Mesmo depois de forma-
dos, não é necessário apresen-
tar o diploma. Apenas o certifi-
cado de conclusão e o histórico
– ambos falsificados pelo grupo
mineiro – são exigidos.
“Ocurso era voltadopara es-
tudar em casa”, completaMar-
celo,quepagavaR$380demen-
salidade. Ele conta que a turma
sereuniaapenasparafazerpro-
vas em uma escola particular
deValadareseque“erapermiti-
doconsultaroscolegas”duran-
te a avaliação. “Eles falavam
queseagenteentrassenainter-
net não ia conseguir encontrar
nosso nome porque a universi-

dade tinha muitos alunos”, diz
Deise Lúcia dos Santos, de 29
anos, que fez o vestibular no
ano passado. Depois de alguns
meses, desistiu do curso por-
que desconfiou da exigência de
pagaramensalidadeemmãose
não por meio de boleto bancá-
rio. Deise também diz que nun-
ca veio a São Paulo estudar.

300 TELEFONEMAS
AUNGeaUnimesp,antigaFIG,
nãooferecemcursosdegradua-
çãoadistância.Asduas institui-
ções têm seus cursos autoriza-
dosereconhecidospeloMinisté-
rio da Educação (MEC), o que
tornava mais difícil para os alu-
nos perceber a fraude cometida
emMinas.Muitosdoshistóricos
escolares mencionam discipli-
nas supostamente cursadas pe-
losestudantesdesde2001.“Járe-
cebemos cerca de 300 telefone-
mas de várias cidades de Mi-
nas”, conta opró-reitor comuni-

tário daUNG,NelsonFiguei-
redo, que teve suaassinatura
falsificada emcertificadosde
matrícula.
Além dos alunos, o Conse-
lhoRegional deEnfermagem
deMinaseaSecretariaEsta-
dualdeEducaçãopassarama
pediràuniversidadeaconfir-
maçãodequeosdocumentos
recebidos eram verdadeiros.
Segundo o advogado de Joa-
na, Antonio João Carvalho,
ela “éumamulherhonesta” e
tem cerca de 6 mil alunos no
Estado.
“Aindanão sabemos se to-
dos os alunos foram engana-
dosousealgunsagiamdemá-
fé”, diz o delegado titular do
1º DP de Guarulhos, William
Grande. Ele explica que o in-
quérito ainda está no início e
queforamencontradosdocu-
mentos de universidades, no
Rio, que também podem ser
falsos. ●

SOUVENIR-Selooficial (R$0,85) lançadopelosCorreios;medalhas
de bronze (R$ 135) e prata (R$ 185), da Casa da Moeda
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A TV Cultura e seu ombuds-
man,OswaldoMartins,nãoes-
tãoseentendendosobreo jor-
nalismonaemissora.Adireto-
ria da rede, por meio de sua
assessoriadeImprensa,infor-
mounãoconcordarcomascrí-
ticasfeitasporMartinsnosite
docanal,pregandoofimdojor-
nalismonaTVCultura.Adire-
ção afirma que a opinião do
ombudsman não reflete nem
expressa as idéias da emisso-
ra e nunca cogitou acabar
comaproduçãodejornalismo
da casa. A emissora afirma
quefazpartedesuamissãoin-
formaroscidadãos.
ACulturatambémfezques-

tãodefrisarqueasaídadodire-
tor de Jornalismo, Pola Galé,
quevinhaocupandoocargoin-
terinamente, nada tem a ver
com os comentários de Mar-
tins.AnunciouaindaqueAlbi-
no de Castro assume o cargo
deixado por Galé (que conti-
nuanocanal)apartirdodia10.
Martinsé oprimeiroeúni-

co ombudsman da televisão
brasileira. Não é de hoje que
tece críticas ao jornalismo da
emissora no site da Cultura.
Artigoseude11dejaneirotraz
notítulo: “Ostelejornaisestão
embaixa”.Notexto,falasobre
a queda de audiência do Jor-
nalNacionalejácriticaojorna-
lismodaCultura.●
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OministrodaEducação,Fernan-
doHaddad, afirmouontemqueo
MECsuspeitadequeosgovernos
estaduaisemunicipaisestejamin-
flandoseunúmerodealunospara
se beneficiar do repasse de ver-
basfederaisnaáreaeducacional.
A suspeita decorre do confronto
entreosnúmerosdoCensoEsco-
larde2005,fechadonoanopassa-
do,edonovoCadastrodoEnsino
Básico, cujos resultados parciais
foramapresentadosontem.
Enquanto o censo apontava a

existênciade56,5milhõesdealu-
nos na rede de ensino básico do
País, o cadastro reúne informa-
ções individualizadas de apenas
43,2milhões de alunos, com 85%
dasescolasjátendorespondidoa
pesquisa.Mantida amédia, o ca-
dastro chegaria ao seu fim com
cercade50,5milhõesdealunos–
6milhõesamenosdoqueodecla-
radonocenso.
“Os dados do censo estavam

superestimados. A ordem de
grandeza ainda não sabemos,
maspodemosafirmarqueésigni-
ficativa”,disseHaddad.
Segundo ele, as divergências

podem estar relacionadas a pro-
blemastécnicos–comoduplacon-
tagemdealunosmatriculadosem
mais de uma escola ou diferença
entre os períodos de apuração –,
masnãoestádescartadaahipóte-
se de que as prefeituras tenham
exageradoseusnúmerosparaten-
tar se beneficiar das verbas fede-
rais. O rateio do dinheiro da me-
renda escolar e dos recursos do
FundodeManutençãodoEnsino

Fundamental(Fundef),porexem-
plo,éfeitodeacordocomasmatrí-
culasdocenso.
Ocensoéumapesquisadecla-

ratória,quetemcomoinformante
odiretorouoresponsáveldecada
unidade escolar do País. Já o ca-
dastroémontadoapartirdeinfor-
maçõesdetalhadasdoestudante,
comonomeeidade,epermitiráao
MECacompanharatrajetóriaes-
colar, a freqüência, o rendimento
eodesempenhodecadaum.
De acordo com o ministro, o

ProjetoPresença, que inspirou a
criação do cadastro, vai gerar
mais transparência e eficiência
nosgastospúblicos,oqueéimpor-
tante, sobretudo agora que o go-
vernodiscuteumanovaformade
financiamento para a educação
básica, com o Fundeb. A maior
precisãodosdados,dizHaddad,é
fundamentalparaqueadistribui-
ção de recursos entre Estados e
municípiossejamais justa. “Ore-
curso deve ser do aluno e não do
sistema”,afirmouoministro.
Emseismeses, oMECreuniu

informaçõessobre43.247.496es-
tudantes e mais de 2 milhões de
professoresdossistemaspúblico
e privado, desde as creches até o
ensino médio. Dos 5.564 municí-
pios,apenas33deixaramdeinfor-
mar completamente os dados de
alunos, professores ou escolas:
2.862 (ou 51,4%) passaram 100%
das informações e 1.787 (ou
32,1%),entre80%e99%.
Comafinalizaçãodocadastro,

cadaalunodaredepúblicarecebe-
rá um cartão com o seuNúmero
de Identificação Social (NIS). O
cartãoserviráparaoacompanha-
mentodafreqüênciaescolar.●
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