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Alunos que quiserem solicitar
umadas65mil isençõesdataxa
de inscrição para o vestibular
oferecidas pela Fuvest deverão
retirar os formulários e entre-
gar os documentos nos dias 10,
11, 24 e 25 de junho, ou 1º e 2 de
julho, das 8h às 17h, em um dos
postos de inscrição, listados no
sitewww.fuvest.br.Oscandida-
tos devem ter rendamensal in-
ferior aR$ 385.

Fuvestdivulgaregras
para isençãodataxa

Professoresaprovamsistemadecotas
ENSINOSUPERIOR

Adefiniçãoclaradepopulações
vulneráveis à aids e de prazos
para cumprimento de metas
são dois pontos que o Brasil vai
defender na 26ª Sessão Espe-
cial da Assembléia Geral das
Nações Unidas emHIV e Aids,
que começa hoje em Nova
York. OBrasil tambémprega o
usodaTrips,acordoqueflexibi-
lizaaproduçãoderemédiospro-
tegidos por patentes.

9+

O jornalista gaúcho Daniel Herz
morreu ontem emPorto Alegre,
vítima de um câncer de medula,
aos 51 anos. Ele ficou conhecido
nos anos 80 pelo livroAHistória
SecretadaRedeGlobo.“Herzdedi-
cou a vida à democratização da
comunicação”,disseopresidente
do Sindicato dos Jornalistas do
RS,JoséCarlosTorves.Herz foi
dirigente da Federação Nacio-
nal dos Jornalistas (Fenaj).

VIDA&

Brasildefendeagenda
emencontrodaONU

JornalistaDanielHerz
morrevítimadecâncer
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66%dos que deram aula a cotistas são a favor da iniciativa; para 73,7%, desempenho de alunos é nomínimo bom

De 63 hospitais de SP, só o do
Servidor Público parou parcialmente

AIDS

Hipertensão está ligada a 60%dos óbitos em idade fértil

EDUCAÇÃO

IMPRENSA

EXEMPLO–LauradeAraújoMercês, 1.ª colocadanovestibulardaUneb

Grevedasaúde
tembaixaadesão

Derrameémaiorcausa
demortedemulheres

Renata Cafardo

Poucomais dametade dos pro-
fessores de quatro universida-
des públicas pioneiras no siste-
ma de cotas raciais aprovam a
iniciativa. O índice sobe para
66% quando os entrevistados
são apenas os que deram aulas
aalunoscotistas.Apesquisaéa
primeira que mostra a opinião
dos professores e retrata os
trêsanosdaspolíticasafirmati-
vas em instituições do País. Ela
foi realizadapeloProgramaPo-
líticasdaCordoLaboratóriode
Políticas Públicas da Universi-
dadedoEstadodoRiodeJanei-
ro (Uerj).
Além da Uerj, foram ouvidos
profissionais da Universidade
deBrasília (UnB),Universidade
doEstadodaBahia(Uneb)eUni-
versidade Federal de Alagoas
(Ufal). No total, foram 557 pro-
fessores. Para 73,7%deles, o de-
sempenhonasaulasdosestudan-
tes que ingressarampelas cotas
é bom ou muito bom. E apenas
10%delesachamqueonívelaca-
dêmicoda instituiçãopioroude-
pois da iniciativa. “Isso acaba
com omedo de estarmos abrin-
do a porta para estudantes mal
preparados”, diz o pesquisador
responsável pelo estudo, José
LuisPretruccelli.
“Os cotistas me motivam
maisainda.Aatitudeeoesforço
são visíveis, eles se apegam à
chance que tiveram”, completa
o professor da Uerj e jurista
Luis Roberto Barroso, que dá
aulas no curso de Direito. Para
ele, no entanto, as cotas deve-
riam ser apenas uma solução
transitória. “A justiça social só
se consegue com igualdade de
oportunidades desde o ensino
fundamental.”
A pesquisa mostrou também
que a aprovação ao sistema de
cotas muda conforme o curso.
Os índices são maiores entre as
áreas menos concorridas e que
já têmmais estudantes negros e
carentes, comoHistória e Peda-
gogia. Nessa última, 74,7% dos

professores se dizem favoráveis
às cotas. EmMedicina, ocorre o
inverso: 70,1% são contra. “Os
professores que trabalham com
a classe média e alta estão mais
insensíveis à questão”, acredita
o diretor daONGEducafro, frei
David dos Santos, que mantém
cursinhos comunitários.
“Tenhoamigos que fazemDi-
reito, Medicina e Engenharia e
osprofessoresentortamumpou-
coacara.Masnoscursosnãoeli-
tistasachoquefomosmuitobem
aceitos”, diz o cotista e estudan-
te deHistória naUerj PauloRo-
bertoValdemiro,de38anos,que
éoprimeirodesua famíliaacur-
sar ensino superior.
AUerj foiapioneiranoPaísa

instituir o sistemade cotas, que
teve várias regras mas, desde
2003,oferece20%dasvagaspa-

ra negros, 20% para alunos de
escolas públicas e 5% para indí-
genas epessoascomnecessida-
des especiais. A UnB também
iniciou sua política afirmativa
em 2003, com reserva de 20%
paranegrose10vagasparaindí-
genas.Hoje,háquase2milestu-
dantes cotistas na UnB, a pri-
meira universidade federal a
adotar cotas.

CLIMA HOSTIL
Segundo o professor e autor do
programadecotasnaUnB,José
Jorge de Carvalho, ainda há um
“certoclimahostil entreosestu-
dantes” por causa dos sistema
de cotas. “Quem é cotista não
gosta de falar sobre isso na au-
la”,diz.“Geralmente,alunosque
entraram pelo sistema conven-
cional acham que as cotas não

vãoresolveroproblemadadesi-
gualdade,masnós sabemos que
era preciso fazer alguma coisa
urgentemente”,contaaestudan-
te de Administração Laura de
AraújoMercês,queficouempri-
meiro lugar do curso na Uneb

em2003,quandoainstituiçãoini-
ciouo sistemade cotas.
Apesar dos relatos, a pesqui-
samostrou que 77% dos profes-
sores acreditamque as relações
raciais na universidade perma-
neceramiguaisdepoisdascotas.

Osdadosmostram tambémque
quase80%delesacha importan-
te oumuito importantequehaja
diversidade racial nos cursos
universitários. “Nossas salas de
aula ainda são muito homogê-
neas, não são uma fotografia da
nossa sociedade”, dizCarvalho.
Ascotas,comoobrigatorieda-
denacional, sãoobjeto de vários
projetos de lei no País. O mais
adiantadodeleséoPL73/99que
chegouaseraprovadoemcomis-
sõesnaCâmara,masacabousen-
doencaminhadotambémparao
plenário e aguarda votação. O
texto fala em reservar 50% das
vagasdas universidade federais
paraaestudantesdeescolaspú-
blicas e subcotas também para
negros e índios, conformeapor-
centagem dessa população nos
Estados. As cotas foramprevis-

tas na Reforma Universitária,
preparadopeloMEC,masagora
o governo preferiu apoiar o pro-
jetoque já tramita naCâmara.
São hoje no País cerca de 30
instituições de ensino superior
que têm ações afirmativas, a
maioriadelascomsistemadeco-
tas.EmSãoPaulo,apenasaUni-
versidade Federal de São Paulo
(Unifesp)adotouareservadeva-
gasemseuvestibular.AUniver-
sidadedeSãoPaulo(USP)apro-
vounasemanapassadaumsiste-
ma que dá bônus nas notas de
estudantes de escolas públicas,
masnãofavorecenegros.Osiste-
ma lembra o adotado pela Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas(Unicamp),masláhápontos
também para negros e índios.
● COLABORARAM: BIAGGIO TALENTO E
CLARISSA THOMÉ

FUNCIONALISMOPESQUISA

Lígia Formenti
BRASÍLIA

Umestudofeitonascapitaisbra-
sileirasenoDistritoFederalmos-
traqueoacidentevascularcere-
bral,conhecidocomoderrame,é
aprincipal causademorteentre
mulheres com idade entre 10 e
49anos.Emseguida,vêmasmor-
tesporaidse,noterceiroposto,o
homicídio.
O trabalho, conduzido pelo

professordaFaculdadedeSaúde
PúblicaRuiLaurentiefinanciado
peloMinistériodaSaúde,foiapre-
sentado ontem durante cerimô-
niapeloDiaNacionaldeRedução
da Mortalidade Materna, come-
moradodomingo.
Para o professor, os números

revelamqueocombateàhiperten-
sãodevesereleitocomoitemprio-
ritárioparaasaúdedamulher.O
problema, batizado pelos médi-
cos de “mal silencioso”, está rela-
cionado a cerca de 60%dasmor-
tesdemulheresemidadefértil.
O relatório apresentado por

Laurentiontemmostraquemor-
tescausadasduranteeapósopar-
to não figuram entre as dez pri-
meirascausas.Eestãobemabai-
xo das estatísticas apresentadas
pela Organização Mundial da
Saúde(OMS).
“Pelas nossas contas, a taxa é

de 54 por 100mil nascidos vivos.

É um número alto, muito ruim,
porqueamaioriapoderiaserevi-
tada. Mas está bem distante da
tragédia apontada pela OMS”,
afirmou.
Outromitoderrubadofoionú-

merodemortesocorridasemde-
corrência do aborto. “Este é ou-
tro problemagrave, semdúvida.
Mas as mortes estão longe das
500mil anuais que algumas pes-
soas insistem em dizer. Se o nú-
merofossereal,apopulaçãofemi-
ninaestariaextinta.”
Segundooprofessor,osabor-

tosrespondempor11,4%dasmor-
tes relacionadas à gestação e ao
parto. Para o epidemiologista, a
proporçãolevaaacreditarqueas
condiçõesemqueoabortohojeé
realizadonoPaísmelhoraram.

CESÁREAVERSUSPARTONORMAL
Alémdaapresentaçãodapesqui-
sa, o Ministério da Saúde apro-
veitou a cerimônia de ontempa-
ra lançar uma campanha pelo
partohumanizado.Aidéiaé ten-
tar reduziros índicesdecesárea

realizados no País, extrema-
mente altos para padrões
mundiais.
Pelos cálculos do ministé-

rio, 41,8% dos nascimentos
são feitos por cesárea. Quan-
doseanalisamapenasosaten-
dimentos feitos em planos de
saúde,aporcentagemsupera
os 80%. “Vamos tentar escla-
recer para a mulher o seu di-
reitodefazeropartonormal”,
afirmou oministro da Saúde,
Agenor Alvares. No caso de
planos de saúde, a Agência
NacionaldeSaúdeSuplemen-
tar (ANS) deverá fazer um
plano para incentivar tam-
bémospartosnormais.
Uma das estratégias para

reduzir a cesárea é ampliar a
remuneraçãofeitaparaopar-
to normal, no serviço público
desaúde.Hoje,orepassepara
osdoisprocedimentoséseme-
lhante:R$400.
Háa intençãoparaque es-

se aumento seja dado ainda
neste ano. A proposta esbar-
ra, no entanto, emproblemas
deorçamento.
O ministério lançou tam-

bém a Agenda da Mulher,
com espaço para anotações
deatendimentosmédicos, re-
sultados de exames e proble-
mas apresentados pela mu-
lherao longodavida.●

Só 10% acham que
nível acadêmico da
instituição piorou
depois da iniciativa

EDSON RUIZ/AE
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Cinthia Rodrigues

Agreve anunciada por funcioná-
riosestaduaisdasaúdefoiumfias-
coemadesão.Dos63hospitaisde
São Paulo, apenas o do Servidor
Público,nazonasul,teveparalisa-
ção parcial. Não era paramenos.
Alémdedescontarodiadetraba-
lho, aSecretariadeSaúdecortou
gratificações dos funcionários
participantes–issoparaumacate-
goriaquetemsaláriobasemenor
queametadedeumsaláriomíni-
moesobrevivecom“adicionais”.
“Éumahumilhação”,lamenta-

vaa técnicade laboratórioMaria
da PenhaBrizzi. Com 34 anos de
profissão,elarecebeseisqüinqüê-
nios (prêmio por cada cinco anos
detrabalhoacumulado),oquesig-
nificaR$54amaisnofimdomês.
Emocionada,eladesistiudedistri-
buirpanfletoseresolveumostrar
o holerite. “Dá vergonha, mas
quemsabeospolíticostambémfi-
quemenvergonhados”,disse.
Osaláriobasedaespecialistaé

deR$134,43.Comumaextensalis-
tadeadicionais,quevãodetempo
decasaaadicionaisnoturnos,oto-
talsobeparaR$634.Dessebruto,
são descontados R$ 108,74 de
INSS eR$ 19,80 de plano de saú-
de.SobramcercadeR$500.“Eaí
ameaçama gente de tirar os adi-
cionais se a gente faz greve? Por
que o Marcola pode exigir o que

quiser e a gente precisa ficar
quieto?”
Maisdoquepedirsilêncio,a

direção do Hospital Regional
deTaipas (HRT),nazonanor-
te,faloupelosfuncionários.En-
quantoduasfaixasdoSindsaú-
de anunciavam a greve, uma
outra instalada em cima da
guaritaesemassinaturadizia:
“Nósfuncionáriosestamostra-
balhando”. A situação deixou
ospacientesconfusos.
“Estavachegandoeviapri-

meirafaixa,resolvitentaraten-
dimentomesmoassimeviase-
gunda. Estava tudo normal”,
comentouosoldadorGerailton
Juvenal da Costa, de 27 anos.
Duasenfermeiras,quenãoqui-
seram se identificar, disseram
que circulou um comunicado
com repreensões a quem ade-
risse à greve. O informe dizia
que os nomes seriam marca-
dospararetiradadebenefícios.
As principais reivindica-

çõesdacategoriasãoaumento
de30%eincorporaçãodasgra-
tificações, para que punições
comoasdeontemnãopossam
ocorrer. A Secretaria de Saú-
deinformouquenegociaoaten-
dimento de parte dos pedidos
dosfuncionárioscomaCasaCi-
vil. Por causa das eleições, au-
mentossópodemserconcedi-
dosatéofinaldejunho.●

Complicações
associadas a parto
não estão entre
principais causas
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