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B ra s i l

Educação Por economia e segurança, MEC está copiando a
avaliação americana SAT, que tem sete provas por ano

Enem terá várias
edições anuais e
será informatizado

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Para Ernesto Martins Faria, do portal “Estudando Educação”, Enem precisa focar mais avaliação do ensino médio

Luciano Máximo
De São Paulo

Ainda durante a gestão da pre-
sidente Dilma Rousseff, o Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem) poderá ter várias edições
anuais e cerca de 40% dos inscri-
tos — um contingente de mais de
2 milhões de pessoas — poderão
fazer uma prova informatizada.
Com as iniciativas, o Ministério
da Educação (MEC) busca conso-
lidar cada vez mais o Enem como
processo seletivo de acesso ao en-
sino superior brasileiro.

O governo também está de olho
na economia que a informatização
do Enem pode trazer aos cofres pú-
blicos, uma vez que o custo do exa-
me, calculadas todas as despesas
de logística e impressão da prova, é
de até R$ 45 por candidato — um
orçamento de mais de R$ 200 mi-
lhões. Ao mesmo tempo, a estraté-
gia reduz riscos de fraudes e erros
de impressão, problemas ocorri-
dos em 2009 e 2010 que deixaram
o ministro da Educação, Fernando
Haddad, em saia justa. O Enem
2011 teve 5,4 milhões de inscritos.

O MEC se inspira no Scholastic
Assessment Test (SAT), avaliação
de matemática, escrita e leitura

que não funciona como vestibu-
lar, mas é um dos critérios de se-
leção da maioria das universida-
des americanas. De acordo com o
calendário do SAT, o teste é apli-
cado sete vezes ao ano. Haddad
disse que técnicos do ministério
estiveram em várias ocasiões nos
Estados Unidos para estudar o
“Enem americano”. “É o único
modelo de avaliação educacio-
nal completamente informatiza-
do em grande escala.”

Segundo o ministro, o primei-
ro passo para a modernização do
Enem é criar um banco de itens
com cerca de 100 mil questões.
Em seguida, o governo começará
a cuidar da logística de aplicação
da prova, que se dará em “salas
seguras” com computadores es-
peciais em instituições creden-
ciadas. “O computador prepara
uma prova personalizada a par-
tir do banco de questões disponí-
vel. É um modelo parcialmente
randômico, o grau de dificulda-
de deve ser o mesmo para todos
os testes”, explica Haddad.

A princípio, o novo modelo
comportará 40% dos inscritos. Os
outros 60% continuarão fazendo
o exame da maneira tradicional.
A implementação dependerá da

agilidade das 59 universidades
contratadas pelo MEC para a pre-
paração do banco de itens. “Não
sei dizer quanto tempo vamos le-
var para aplicar. Vai depender da
produtividade das questões,
quanto mais rápida a composi-
ção de um banco robusto, mais
rapidamente será possível cre-
denciar as salas seguras que po-
derão oferecer o teste informati-
z a d o”, acrescenta Haddad.

Para o economista Ernesto
Martins Faria, coordenador do
portal “Estudando Educação”, a
medida é positiva porque sinaliza
ações concretas para evitar que os
problemas das últimas duas edi-
ções do Enem se repitam. Faria
ressalva que as mudanças reque-
rem transparência e um posicio-
namento mais definitivo do MEC
sobre “o real papel do Enem”.

“O Enem precisa de foco, está
ganhando muita responsabili-
dade. Falta definir se o Enem é
vestibular ou uma avaliação. Do
jeito que está e com essas propos-
tas, o Enem se direciona mais pa-
ra o ensino superior e vai ficando
mais longe do médio. Como não
é uma prova obrigatória, ele aca-
ba não avaliando a qualidade da
escola ou da rede”, opina Faria.

ANP pode multar empresas que desrespeitam conteúdo local
sé Sergio Gabrielli, afirmou na
sexta-feira passada, depois de
participar do 1o Encontro Con-
teúdo Local, que considera a
multa “i n j u s t a”. Depois da divul-
gação do novo plano estratégico
da Petrobras, o diretor de explo-
ração e produção da compa-
nhia, Guilherme Estrella, disse
que recomendou à área finan-
ceira da estatal, comandada por
Almir Barbassa, que pagasse a
multa sem recorrer, para obter
um desconto de 30%. Barbassa
informou que o assunto estava
sendo analisado.

Haroldo Lima, diretor-geral
da ANP, explicou ao Va l o r na se-
mana passada que existe um re-
gulamento da agência estabele-
cendo que, se uma concessioná-
ria não recorrer ou entrar com
ação em juízo contra a multa,
pode ter um desconto.

“Se a empresa recorrer ama-
nhã ou depois e o resultado for
favorável à ANP, ela [a agência]
cobra a multa integral. Se entre-
tanto o concessionário delibe-
rar, ou decidir, não entrar em
juízo, não recorrer e pagar a
multa, aí a ANP dá um desconto
de 30% segundo permite a legis-
l a ç ã o”, explicou Lima, acrescen-
tando achar “s a u d áv e l ” a atitude
da Petrobras.

Na sexta-feira Gabrielli expli-
cou que a Petrobras deixou de
atingir cerca de 5% do percen-
tual de produtos nacionais pro-
metido nos contratos. Na avalia-
ção do executivo, a empresa não

deveria ser multada, já que a co-
brança se refere a um período
anterior à 7a rodada de licita-
ções, quando a exigência de con-
teúdo nacional era mensurada
de forma diferente da atual, já
que não havia um sistema de
monitoramento de quais com-
ponentes eram feitos no país.

A partir da 7a rodada, realiza-
da em 2005, o governo mudou a
forma de medir o conteúdo lo-
cal. Criou uma lista com 63 itens
sobre os quais passou a exigir
conteúdo local mínimo nas dife-
rentes fases exploratórias, usan-
do critérios estabelecidos no
Programa de Mobilização da In-
dústria Nacional de Petróleo e
Gás Natural (Prominp). Também
passou a exigir que os percen-
tuais fossem auferidos por certi-
ficadoras independentes.

O aperto das regras foi co-
mandado pela então secretária
de petróleo e gás do Ministério
de Minas e Energia, Graça Foster,
que atualmente é diretora da Pe-
trobras. Na época, Graça Foster
explicou que a nova metodolo-
gia de aferição do conteúdo lo-
cal iria acabar com o “b l e f e” nas
declarações de nacionalidade
dos contratos. O assunto está
preocupando o setor porque se
essas multas estão sendo aplica-
das sobre contratos anteriores à
regulamentação de 2005 e a ten-
dência é de piora quando forem
analisados pela ANP os contra-
tos da 7a Rodada em diante. (Co -
laborou Juliana Ennes)

Segundo ele, há uma contradi-
ção no atual objetivo do Enem de
ser um grande vestibular brasilei-
ro. “Como garantir que a pontua-
ção do Enem seja compatível com
os conhecimentos exigidos pela
universidade, se a prova não é ca-
paz de avaliar os problemas no en-
sino médio. Hoje os índices de
abandono e evasão no ensino su-

perior são altíssimos, muito por-
que aluno que vem do médio não
consegue acompanhar.” A saída,
diz Faria, seria integrar o exame
com o currículo do médio e tornar
a prova obrigatória. “Seria possível
conhecer as reais condições do en-
sino médio e se o candidato está
preparado para a universidade.”

Na entrevista ao Va l o r , publica-

da quinta-feira, o ministro Fernan-
do Haddad disse que o MEC anali-
sa possibilidade de incorporar o
Enem ao Sistema de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) e incluir a
participação no exame no currícu-
lo do ensino médio. “Assim, o Bra-
sil teria um sistema de avaliação
educacional mais ajustado em to-
dos os níveis”, disse Haddad.

LEO PINHEIRO/VALOR

Barbassa: pagamento da multa ainda está sendo analisado pela empresa

Cláudia Schüffner
Do Rio

A Pe t r o b r a s não é a única em-
presa do setor prestes a ser mul-
tada pela Agência Nacional do
Petróleo (ANP) por descumpri-
mento da regra de conteúdo lo-
cal. Nove empresas caíram no
pente fino da área técnica da
ANP quando eram checados os
percentuais de conteúdo local
de 70 contratos assinados em
2003 e 2004 relativos à 5a e 6a

rodadas de licitações.
A ANP informou ao Va l o r que

as empresas que também serão
multadas são a anglo-holandesa
Shell, a dinamarquesa Maersk, a

angolana Sonangol Starfish, as
portuguesas Pa r t e x e Pe t r o g a l
(essa última subsidiária da Galp)
e as brasileiras Petro Synergy,
Quantra e Au r i z ô n i a .

A ANP não divulga o valor refe-
rente às multas das empresas.
Mas não esconde que a Petrobras
já foi notificada sobre uma multa
no valor de aproximadamente R$
28 milhões — o montante não é
exato porque será corrigido pelo
IGP-M . A estatal entrou com re-
curso interno na agência para re-
duzir o valor, mas ele foi mantido
pela área técnica e agora o tema
será levado à diretoria colegiada
da agência reguladora.

O presidente da Petrobras, Jo-

Governo “e s q u e c e” de incluir
produtos na MP do Brasil Maior
João Villaverde
De São Paulo

O governo federal “esqueceu”
de incluir os principais itens
produzidos pela indústria de
confecção na Medida Provisória
540, que lançou o programa
Brasil Maior. Na nova política in-
dustrial, o governo implemen-
tou a desoneração da folha de
pagamentos de quatro setores —
industria calçadista, de confec-
ção, moveleira e software —, mas
no texto da MP deixou de fora as

posições TIPI 61 e 62, código da
indústria têxtil que aglutina os
seguintes ítens: jeans, malhas e
tecidos comuns.

Alertados por representantes
do setor, os técnicos do Ministé-
rio do Desenvolvimento (MDIC),
que coordenou a modelagem
das medidas do Brasil Maior,
contactaram o pessoal do Minis-
tério da Fazenda, na sexta-feira, a
fim de incluir no texto os ítens
“esquecidos”. A Fazenda fará a
mudança no texto, e aproveitará
para incluir a TI PI 63.

RENOVA ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.534.605/0001-74 - NIRE 35.300.358.295
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas da RENOVA ENERGIA S.A. (“Companhia”) a se reunirem às 10:00 
horas do dia 19 de agosto de 2011 em Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar na sede da 
Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 
nº 1511, 6º andar, Edifício Berrini, CEP 04571- 011, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
(a) alteração do limite do valor do capital autorizado da Companhia, para R$1.502.000.000,00 
(um bilhão e quinhentos e dois milhões de reais), e respectiva alteração do Estatuto Social da Companhia; 
(b) alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia e respectiva alteração do 
Estatuto Social da Companhia, bem como a aprovação da renúncia de alguns dos atuais membros, 
re-eleição dos restantes atuais membros  e eleição de novos membros; (c) alterar a forma de representação 
da Companhia, e respectiva alteração do Estatuto Social da Companhia; (d) re-ratificar o valor da 
remuneração global e anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2011, 
em função da alteração da composição da administração da Companhia; (e) demais alterações no 
Estatuto Social da Companhia, para: (i) prever que a solicitação por acionistas da conversão de ações 
ordinárias em ações preferenciais se dará mediante solicitação ao Diretor Presidente da Companhia 
apenas; (ii) prever expressamente que o acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos 
documentos exigidos poderá participar e votar, ainda que tenha deixado de depositá-los previamente; 
(iii) prever expressamente que o Presidente da Assembleia Geral deverá observar e fazer cumprir as 
disposições dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, não permitindo que se 
computem os votos proferidos em desacordo com tais acordos; (iv) alteração das matérias de competência 
exclusiva da Assembleia Geral; (v) alteração do número de membros do Conselho de Administração e, 
ainda, complementar a definição de conselheiro independente; (vi) prever que em caso de vacância do 
cargo de Presidente do Conselho de Administração, o conselheiro indicado pela maioria absoluta dos 
membros do Conselho de Administração ocupará o cargo vago até a eleição de novo Presidente; 
(vii) alteração de prazos e forma de convocação, instalação e deliberação de reuniões do Conselho de 
Administração da Companhia; (viii) alteração das matérias de competência exclusiva do Conselho de 
Administração; (ix) alterar as disposições estatutárias acerca dos Comitês de Assessoramento do 
Conselho de Administração da Companhia; (x) modificar a composição e as competências da Diretoria 
da Companhia, bem como incluir possibilidade de cumulação das competências do Diretor de Operações 
e do Diretor de Engenharia e Construção; (xi) adequar o Capítulo VII - Alienação do Poder de 
Controle da Companhia ao novo Regulamento de Listagem do Nível 2 da BM&FBOVESPA; (xii) adequar 
o Capítulo IX - Descontinuidade das Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa e o 
Capítulo XII - Juízo Arbitral do Estatuto Social da Companhia ao novo Regulamento de Listagem do 
Nível 2 da BM&FBOVESPA; (xiii) prever a aplicação do Regulamento de Aplicação de Sanções Pecuniárias 
no Estatuto Social da Companhia; (xiv) incluir o Capítulo XIII - Acordos de Acionistas, para prever 
expressamente a observação dos acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia; (xv) substituir 
a referência “Regulamento de Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa Nível 2” (“Regulamento 
do Nível 2”) por “Regulamento  de Listagem do Nível 2 de Governança Corporativa” (“Regulamento do 
Nível 2 da BM&FBOVESPA”); (xvi) corrigir as referências cruzadas no Estatuto Social da Companhia em 
razão dos ajustes de numeração mencionados no item (xvii) abaixo; e (xvii) ajustar as numerações que se 
fizeram necessárias no Estatuto Social da Companhia. (f) consolidar o Estatuto Social da Companhia em 
vista das alterações propostas. Informações Gerais: Os Acionistas deverão apresentar à Companhia, 
nos termos do Artigo 12 do seu Estatuto Social, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência 
da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária, os seguintes documentos: (i) comprovante de 
titularidade de suas ações, expedido pela instituição depositária das ações escriturais até 5 (cinco) dias 
antes da data da realização da Assembleia Geral Extraordinária; (ii) instrumento de mandato e/ou 
documentos que comprovem os poderes do representante legal do acionista; e (iii) relativamente aos 
acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato emitido pela Câmara 
Brasileira de Liquidação e Custódia ou outro órgão competente, contendo a respectiva participação 
acionária, devendo tal documento ter sido expedido no máximo 5 (cinco) dias antes da data da realização 
da Assembleia Geral Extraordinária. Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem 
deliberadas na Assembleia, inclusive aqueles exigidos pela Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 
2009, conforme alterada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em seu 
website (www.renovaenergia.com.br), na Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA e no website da 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br). O percentual mínimo para adoção do 
processo de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por 
cento), nos termos do artigo 141 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei 6.404/76”), em conjunto com o artigo 3º da Instrução CVM nº 165, de 11 de dezembro de 1991, 
conforme alterada. São Paulo, 04 de agosto de 2011.

Ricardo Lopes Delneri - Presidente do Conselho de Administração

EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF nº 02.558.124/0001-12 - NIRE 3330026237-7

Companhia Aberta - Registro CVM nº 01764-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da EMBRATEL PARTICIPAÇÕES S.A. (“a Companhia”) 
a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sede social da Companhia, 
situada na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Rua Regente Feijó nº 166, 16º andar, sala 
1687 – B, Centro, no dia 22 de agosto de 2011, às 10h00min, com a finalidade de deliberar sobre 
a seguinte de Ordem do Dia: analisar e deliberar sobre a celebração de contratos entre sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia, de um lado, e empresas que, de qualquer 
forma, constituam partes relacionadas com a Companhia, de outro lado, conforme documentação 
colocada à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
Instruções Gerais:
(a) Os instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 19 de 
agosto de 2011, até às 17h30min.
(b) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas de Valores que
desejarem participar desta Assembleia deverão apresentar extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente, até 02 (dois) dias antes da realização da Assembleia.
(c) A documentação, relativa à Ordem do Dia, encontra-se à disposição dos senhores acionistas na 
sede da Companhia e arquivada junto à CVM e BM&F BOVESPA.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2011.
Carlos Henrique Moreira

Presidente do Conselho de Administração.

LEILÃO PÚBLICO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELETRICA
A Diferencial Comercializadora de Energia Ltda. torna público que fará leilão de compra 
de energia elétrica nesta segunda-feira (08/08/11) nos termos da Lei 10.848/04 e 
do Decreto 5.163/04. Os proponentes vendedores e compradores interessados em 
participar do leilão poderão obter o edital e demais informações referentes ao leilão 
através do email comercializacao@diferencialenergia.com.br.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
A Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina/Fundo Estadual da 
Saúde, torna público que realizará a abertura da licitação abaixo relacionada, cuja 
documentação e proposta deverão ser entregues, exclusivamente, no Setor de 
Protocolo da Comissão Permanente de Licitação - Rua Esteves Júnior, 160 - Edifício 
Halley - 2 º andar - Centro - Florianópolis - SC.
Licitação: Edital n.º 1253/2011
Modalidade: Pregão Presencial 
Processo: PSES nº 35414/2010
OBJETO: Contratação de serviços de exames para o Hospital Regional Hans 
Dieter Schmidt (HRHDS).
Envelopes: até às 13h30min do dia 23/08/2011.
Abertura da Licitação: às 14h do dia 23/08/2011.

Carla Giani da Rocha 
Gerente de Licitações


