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Alunos
ganharão
guia de aves
do Cerrado
Um total de 15 mil alunos, a
maioria do Triângulo Mineiro, aprenderá sobre o universo das aves e do bioma Cerrado com a ajuda de uma cartilha. A obra Folclore e História
Natural das Aves no Brasil
Central será distribuída gratuitamente aos estudantes da
5.ª à 8.ª série (ou do 6.º ao 9.º
ano) do ensino fundamental
por meio do projeto Asas da
Cultura. Com a cartilha em
mãos, os alunos poderão
aprender na prática, com visitas a campo para observar as
aves. “Queremos que os alu-

Didática. A gralha-do-campo do Cerrado ilustra capa do guia
nos aprendam não com animais
da África, mas com aqueles que
estão a seu alcance”, diz Tomas
Sigrist, autor da cartilha. O guia
traz a ilustração de 300 espécies
vistas no Cerrado e municípios
de Minas Gerais e Goiás. A ave
que enfeita a capa é a gralha-docampo. Segundo Sigrist, aulas e

treinamento de observação de
aves serão disponibilizadas aos
professores – eles receberão material complementar: o livro
Aves do Brasil – Bioma Cerrado e
oCDCanto dasAvesdoBrasilCentral. A próxima etapa do projeto deve ter como tema aves em
mangues na região de Cubatão.

MEC quer criar fundo
para substituir fiador
Governo quer facilitar o acesso dos alunos, especialmente os mais pobres,
ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies)
Mariana Mandelli

O Ministério da Educação
(MEC) pretende acabar com o
pedido defiador para o Fundode
Financiamento ao Estudante do
EnsinoSuperior (Fies).O governoquercriarumaespécie defundoparaoprogramaemsubstitui-

ção ao fiador. As informações foram confirmadas pela assessoria
de imprensa do MEC.
Criado em 1999, o Fies é um
programa do governo federal
que financia a graduação de
quem não tem condições de pagarocurso.Oscontempladoscomeçam a pagar pela faculdade só
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O urso polar (Ursus maritimus) Rasputin, atração do zoológico
de Nuremberg, na Alemanha, se refresca em uma piscina.
Em seu habitat, os ursos polares são exímios nadadores:
podem percorrer até 80 km sem descanso.

depois da formatura. Para participar, as instituições devem ter
avaliações positivas pelo MEC.
As medidas devem ser anunciadasaté o dia 21 deste mês, juntamente à abertura do período
de inscrições. A intenção do ministro Fernando Haddad é que
asmudançassejam implementa-

Leia. Exposição mostra
mundo dos insetos
estadão.com.br/planeta
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União Europeia precisa
investir R$ 124 milhões

Japão caça menos
baleias do que a meta

Bolívia quer criar
órgão paralelo à ONU

A União Europeia precisará investir € 52 milhões (R$ 124,3 milhões) ao ano até 2050 em energias limpas, segundo relatório
da Fundação Europeia para o
Clima. O documento será entregue à Comissão Europeia.
As energias eólica e solar serão os principais
substitutos para o petróleo e gás daqui até
2050, segundo o documento. A Espanha deve
reafirmar seu papel de
principal produtor europeu
de energia solar. Já a França deverá se encarregar da produção
de boa parte da energia eólica da
União Europeia. O grupo de países se comprometeu a reduzir
em 80% as emissões de gases-estufa até 2050.

O Japão não conseguiu fechar
sua meta de baleias caçadas na
Antártida durante o ano fiscal
2009, que terminou em março.
Foram abatidos 507 animais,
40% a menos do que o país planejava abater. A causa da
redução foram as intervenções do grupo ativista ambiental Sea
Shepherd, que interceptou na Antártida
os baleeiros japoneses
(foto) que praticam a
“caça científica”, que é como o governo japonês denomina o abate de baleias. Os ativistas do Sea Shepherd alegam que
os japoneses praticam a caça
com objetivos comerciais e chegaram a provocar colisões em
alto-mar para impedir o abate.

Bolívia proporá a criação de
um organismo mundial para
proteger o planeta que funcione em paralelo à ONU. A
ideia será dada durante a
Conferência Mundial dos Povos sobre Mudanças Climáticas, que será realizada na semana que vem em Cochabamba e deve contar com a presença dos presidentes do
Equador, Venezuela, Bolívia
e Nicarágua. /AFRA BALAZINA e

das até o fim deste ano.
Um dos objetivos da pasta é
acabar com as dificuldades que
os estudantes – especialmente
osde baixarenda – têm para conseguir um fiador. A princípio, a
nova poupança receberia incentivos do governo federal.
Para arrecadar dinheiro para o
fundo, o MEC quer que as instituições participantes do Fies
doemverbas.Asfaculdades reteriam cerca de 90% do total arrecadado com as mensalidades e
transfeririam o restante para a
poupança. Para evitar a inadimplência, o governo criaria garantias para as universidades e para
os bancos.

rios do programa foram mudados por uma lei. Além da reduçãoda taxade juros(leiamaisnesta página), médicos ou professores formados poderão pagar o financiamento com trabalho em
escolaspúblicas ou no Programa
Saúde da Família (PSF). As regras já valem para este ano.
Para os especialistas, a reduçãodojurosépositiva,masaanulaçãodafiguradofiadorpodetrazer problemas. “Pedir que as escolas doem para fazer um fundo
para receber o aluno não é certo”,afirmaoconsultoremeducação Carlos Monteiro.
“Normalmenteoalunoqueentra com o Fies é mais fraco e ajuda a jogar a faculdade para baixo
do ranking das avaliações, o que
pode fazer com que a instituição
acabe saindo do programa.”

Mudanças. Essa é mais uma
modificação que o MEC faz no
Fies. No início do ano, os crité-

ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS

●

Faça a sua parte

Construa reservatórios em
casa que recolham a água da
chuva que escorre da calha e
use-a para lavar o quintal e
regar as plantas.

Juros do Fies caem
para 3,5% ao ano
● A taxa de juros do Fies caiu de

6,5% para 3,5% ao ano para o
saldo devedor dos contratos
antigos. O prazo para quitação da
dívida, que era de duas vezes o
período financiado do curso, agora é de três. Os candidatos também podem pedir ingresso no
programa em qualquer época,
desde que cumpram requisitos
de renda e as instituições de ensino estejam cadastradas no MEC.
O candidato poderá procurar a
Caixa Econômica ou o Banco do
Brasil e solicitar o financiamento.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.
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