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Espaço

Amaioria dos brasilei-
ros verá a Lua nas-
cer eclipsada hoje.
O fenômeno ocorre

quando o Sol, a Terra e a Lua
estão alinhados, com nosso
planeta no meio.

As regiões que poderão ob-
servar o eclipse do início ao
fim estão na África, no Orien-
te Médio, na Ásia e na Ocea-
nia. A América do Norte não
conseguirá ver o fenômeno.
Os europeus, assim como os
brasileiros, só verão o fim.

Em setembro de 2015, o
País poderá acompanhar um
eclipse lunar completo.

Na capital paulista, a Lua
nascerá – coberta pela som-
bra da Terra – às 17h25. Dois
minutos depois, o Sol vai se

pôr. Portanto, o satélite esta-
rá escuro, mas o crepúsculo
ainda iluminará o céu por al-
guns minutos. “O grande de-
safio para os observadores se-
rá notar que a Lua já está lá.
Ela vai estar bem apagada”,
avisa Paulo Sérgio Bretones,
astrônomo da UFSCar.

A observação do fenômeno
poderá ser feita com binócu-
los, lunetas e telescópios ama-
dores. / TANIA VALERIA GOMES e

ALEXANDRE GONÇALVES

Veja mais. Conheça outros
eclipses previstos.

estadão.com.br/ciencia

Inscrições
para o Sisu
começam hoje

Senado aprova
projeto contra
bullying

Professor que atingir meta terá bônus
Governo paulista modifica plano de carreira e política salarial; hoje, apenas 20% dos docentes que chegam à meta recebem bonificação

● A proposta de integrar os pro-
cessos de inscrições e matrícu-
las da Universidade de São Paulo
(USP), Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) e Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp) a
partir de 2012, conforme revelou
ontem o Estado, é vista de forma
positiva por coordenadores de
escolas e cursinhos. “A ideia aju-
da a combater o nervosismo dos
que ficam esperando pelas próxi-
mas listas”, diz Vera Lúcia Antu-
nes, coordenadora do Objetivo.

Blaidi Sant'Anna, diretor peda-
gógico do ensino médio da Esco-
la Móbile, afirma que a mudança
vai trazer mais autonomia ao alu-
no. “Ele já vai ter de ser respon-
sável, decidindo antes o que
quer.” / M.M.

JONNE RORIZ/AE

Mariana Mandelli

A Secretaria de Educação de
São Paulo vai dar, a partir do
ano que vem, bônus para to-
dos os profissionais do magis-
tério que atingirem a meta na
prova de mérito. Hoje, mesmo
atingindo a meta, apenas 20%
deles são promovidos. Além
disso, a pasta não vai mais utili-
zar apenas a prova para conce-
der o mérito – outros indicado-
res, que ainda estão em discus-
são, devem contar para o do-
cente progredir.

As mudanças, elaboradas em
conjunto com a Secretaria de
Gestão Pública, constam na no-
va lei do plano de carreira e políti-
ca salarial, assinada ontem à noi-
te pelo governador Geraldo Alck-
min (PSDB), que segue hoje para
a Assembleia Legislativa.

Com os novos critérios, um
professor no estágio mais alto da
carreira, com jornada de 40 ho-
ras semanais, conseguirá acrésci-
mo de 183,05% no salário, afirma
a secretaria. Atualmente, o do-

cente consegue até 143, 12% – is-
so se estiver entre os 20% que
recebem o bônus.

Hoje, um professor pode avan-
çar em dois eixos: vertical e hori-
zontal. O eixo vertical é a promo-
ção por mérito, que ocorre ape-
nas por meio da prova e tem cin-
co níveis. A cada avanço, o docen-
te recebe 25% de aumento sobre
o salário-base. Agora serão oito
níveis de carreira – ou seja, ele
fará mais avaliações – e o aumen-
to será de 10,5% em cima do salá-
rio anterior. Ou seja, ele vai acu-
mular os acréscimos. O máximo
a ser atingido será de 101,16%.

Além disso, a secretaria não
vai considerar somente a prova –
que agora poderá ser feita a cada

três anos – para dar essa evolu-
ção na carreira.

O Estado apurou que a pasta
discute considerar, além do exa-
me, o desempenho da turma; fa-
zer simulações de situações do
cotidiano escolar para verificar
como o professor lidaria; avaliar
o docente em sala de aula; e criar
um sistema em que pais e docen-
tes avaliem o trabalho da escola.

A pasta quer discutir os outros
indicadores a partir de encon-
tros com especialistas e com as
diretorias regionais, com a cria-
ção de uma comissão paritária.

Hoje, o eixo horizontal – ou se-
ja, a progressão na carreira – tam-
bém ocorre em cinco níveis. Um
docente que tem doutorado, por
exemplo, pula direto para o últi-
mo nível. Agora também haverá
oito níveis, incentivando o pro-
fessor a estudar mais. A pasta
quer valorizar a formação acadê-
mica e estimular a realização de
pós-graduação e a formação con-
tinuada. Cada “pulo” de faixa sig-
nificará um aumento de 5%. O
máximo que poderá ser atingido

nesse eixo será de 40, 71%.
“As propostas apresentadas

objetivam tornar viável e reco-
nhecer a importância da evolu-
ção acadêmica e do envolvimen-

to e dedicação dos servidores
com as atividades fins da esco-
la”, disse ao Estado o secretário
da Educação, Herman Voor-
wald.

ESTADÃO.EDU

As inscrições para a edição do se-
gundo semestre do Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) come-
çam hoje e vão até domingo no
site sisu.mec.gov.br. São 26.336
vagas em 19 universidades fede-
rais, 23 institutos federais, 2 Cen-
tros Federais de Educação Tec-
nológica e 4 universidades esta-
duais. O número supera em 59%
a oferta do processo no segundo
semestre de 2010. Podem se ins-
crever alunos que fizeram o
Enem em 2010 e tiveram nota,
mesmo que mínima, na redação.

Eduardo Bresciani / BRASÍLIA

A Comissão de Educação do Se-
nado aprovou projeto que obri-
ga as escolas a prevenir e comba-
ter o bullying. Ele segue direto
para a Câmara, salvo se for feito
recurso de pelo menos 10% dos
senadores para que haja votação
em plenário. A proposta, de Gim
Argello (PTB-DF), é incluir na
Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (LDB), entre as obriga-
ções das instituições de ensino,
“promover ambiente seguro,
adotando estratégias de preven-
ção e combate ao (...) bullying”.

BRASIL VERÁ LUA
NASCER ECLIPSADA
Fenômeno astronômico pode ser observado
a olho nu entre o pôr do sol e as 19 horas

Escolas e cursinhos
elogiam matrículas
integradas

Escandinávia 12 dias
Roteiro com passagem aérea, 2 diárias em 
Copenhague, 3 em Oslo, 1 em Lofthus, 
1 em Bergen, 2 nos Fiordes e 2 em Estocolmo.
Saídas 30/junho, 7, 14, 21 e 28/julho.

De: R$ 10.027, ................ Por 10x R$ 942,
Desconto de R$ 600, À vista R$ 9.420, Base € 3.928.
Preço para saídas 21 e 28/julho.

Escandinávia e Rússia 18 dias
Roteiro com passagem aérea, 2 diárias em 
Copenhague, 3 em Oslo, 1 em Lofthus, 
1 em Bergen, 2 nos Fiordes, 2 em Estocolmo, 
3 em St. Petersburgo e 3 em Moscou.
Saídas 14 e 28/julho.

De: R$ 13.171, ............Por 10x R$ 1.257,
Desconto de R$ 600, À vista R$ 12.570, Base € 5.238. 
Preço para saída 28/julho.

Triângulo Europeu 12 dias
Roteiro com passagem aérea, 3 diárias em Paris, 
3 em Londres, 1 em Bruges, 1 em Bruxelas, 2 em 
Amsterdam e 1 em Frankfurt.

De: R$ 8.011,................... Por 10x R$ 750,
Desconto de R$ 504, À vista R$ 7.500, Base € 3.128. 
Preço para saída 28/julho.

Europa Continental 15 dias
Roteiro com passagem aérea, 1 diária em Milão, 
2 em Veneza, 2 em Viena, 2 em Innsbruck, 
1 em Munique, 1 em Frankfurt, 1 em Bruxelas, 
1 e Bruges e 3 em Paris. Saídas 9, 16 e 30/julho.

De: R$ 9.571,...................Por 10x R$ 894,
Desconto de R$ 624, À vista R$ 8.940, Base € 3.728.
Preço para saída 30/julho.

Alemanha e Suíça 12 dias
Roteiro com passagem aérea, 1 diária em Frankfurt, 
1 em Colônia, 3 em Berlim, 1 em Nuremberg, 
2 em Munique, 2 em Lucerna e 1 em Milão.
Saídas 3, 10 e 17/julho.

De: R$  7.939,...................Por 10x R$ 731,
Desconto de R$ 624, À vista R$ 7.310, Base € 3.048.
Preço para saída 3/julho.

Leste Europeu 11 dias
Roteiro com passagem aérea, 2 diárias em 
Budapeste, 2 em Viena, 3 em Praga e 3 em Berlim.

De: R$ 6.811, ...................Por 10x R$ 650,
Desconto de R$ 312, À vista R$ 6.500, Base € 2.708.
Preço para saída 29/julho.

Espanha 13 dias
Roteiro com passagem aérea, 3 diárias em 
Madri, 2 em Sevilha, 1 em Granada, 2 em 
Valência e 2 em Barcelona. Saídas 17 e 24/julho.

De: R$ 7.171, ...............Por 10x R$ 678,70
Desconto de R$ 384, À vista R$ 6.787, Base € 2.828. 
Preço para saída 17/julho.

Itália e Costa Azul 12 dias
Roteiro com passagem aérea, 3 diárias 
em Roma, 2 em Florença, 2 em Veneza, 
2 em Nice e 2 em Milão.

De: R$ 8.107,................... Por 10x R$ 758,
Desconto de R$ 528, À vista R$ 7.580, Base € 3.158.
Preço para saída 26/julho.

Inglaterra e Escócia 14 dias
Roteiro com passagem aérea, 1 diária em Londres, 
2 em Liverpool, 2 em Glasgow, 2 em Inverness, 
2 em Edimburgo, 1 em York e 3 em Londres.

De: R$ 8.875,................... Por 10x R$ 827,
Desconto de R$ 600, À vista R$ 8.270, Base € 3.448.
Preço para saída 3/julho.

VEJA AQUI O QUE TORNA A EUROPA PARA BRASILEIROS TÃO ESPECIAL:

Inclui em todos os roteiros:
• Guia brasileiro acompanhando desde o Brasil;
• Café da manhã e refeições de acordo com o itinerário;
• Hotéis bem localizados;
• Roteiros exclusivos com melhor aproveitamento de cada destino;
• Sala VIP no aeroporto de Guarulhos;
• Transporte terrestre em ônibus confortáveis com ar-condicionado;
• Transporte aeroporto/hotel/aeroporto;
• Serviço de maleteiros nos hotéis;
• Passeios;
• Seguro-viagem.
Todos os grupos têm entre 20 e 44 passageiros.
Saídas programadas para o ano todo. Consulte.

TUDO EM 10X SEM JUROS

EUROPA

Só até amanhã

PROMOÇÃO DE
ANIVERSÁRIO

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo ou quádruplo quando mencionado, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições
de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a 1a parcela
no ato da compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras realizadas até um dia após a publicação. Preços calculados com base
no câmbio do dia 9/6/2011: € 1,00 = R$ 2,40, estando, portanto, sujeitos a variações e serão recalculados na data da compra. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas
nos preços. Crédito sujeito a aprovação.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.
São Paulo Capital:
9 de Julho/Rua Amauri ............3074-3500
Anhanguera-Extra ................... 3831-1312
Aricanduva Shop ......................2728-2626
Avenida Aclimação................... 3271-7160
Brooklin................................... 5532-0888
Butantã Shop .......................... .3722-1188
Cidade Dutra – Sonda ............. 5666-5337
Cursino .................................... 5058-8999
Heitor Penteado .......................2361-5852
Horto Florestal .........................2261-3878
Ipiranga................................... 2666-3477
Itaim Paulista Hiper d´Avó .......2567-2801
Itaim-Extra.............................. 3078-6443
Itaquera Shop......................... .2026-6200
Jardim Sul Shop.......................2246-0444

João Dias-Extra ........................5851-0035
Limão....................................... 3858-6405
Morumbi Shop-Lj Mundo.........5181-7777
Plaza Sul Shop ..........................2105-7600
Praça da Árvore ........................2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros....... 2046-2668
São Miguel Hiper d’Avó ............2058-1662
Shopping D&D .........................3043-9347
Shopping D...............................3313-8340
Shopping Paulista ................... 3286-0500
Socorro-Extra Fiesta ................5524-9222
SP Market Shop ....................... .2103-1900
Tatuapé-Apucarana .................2093-2093
West Plaza Shop...................... .2117-2888
Grande São Paulo:
Diadema Shop ........................ .4057-8600

Guarulhos-Poli .........................2475-0321
Mogi das Cruzes-Centro ...........4798-2220
Mogi-Extra Mogilar..................4790-2050
Osasco-Continental Shop.........3716-3300
Osasco-Super Shop................. .3653-5300
S.B.Campo-Prestes Maia......... 4330-0966
S.B.Campo-Rudge Ramos ........ 4362-1502
Sto. André-ABC Plaza Shop .... .4979-5006
Sto. André-Rua das Figueiras...4432-3288
Suzano Shop. .......................... 2148-4600
Taboão da Serra-Hiper d´Avó ...4138-8070
São Paulo Interior:
Araras-Leme.............................3554-7800
Atibaia......................................2427-6597
Birigui ...................................... 3211-2050
Bragança Paulista ....................4034-3020

Campinas-Shop. Prado.............3276-3680
Campinas-Taquaral ................. 3254-3046
Campo Limpo Shop. ............... 5513-8484
Caraguá Praia Shop ................ .3882-2004
Guarujá-La Plage......................3347-7000
Itatiba ......................................4524-5536
Ituverava .................................. 3839-1210
Jundiaí Paineiras Shop .............3395-3688
Jundiaí......................................4521-9288
Mogi Guaçu ..............................3818-6993
Mogi Mirim.............................. 3814-6060
Piracicaba................................ 3433-9066
Poá........................................... 4639-2000
Porto Ferreira ..........................3585-6551
Praia Grande-Litoral Plaza...... 3491-8000
Ribeirão Preto - Campos Elíseos. 3610-9948

Ribeirão Preto-Extra Hiper ......3442-8766
Ribeirão Preto-Novo Shop ..... .2101-6400
Ribeirão Preto-Rib. Shopping..4009-1403
Ribeirão Preto-Santa Úrsula ....2102-9646
Rio Claro Shop ........................ .3525-6262
S.J. Rio Preto-Praça Shopping.. 3212-8112
S.J. Rio Preto-Redentora......... 3305-3646
S.J. Rio Preto-Walmart............. 2137-7000
São Vicente-Extra ................... 3579-9000
Sorocaba-Esplanada ................3414-1000
Sumaré .................................... 3883-8888
Suzano-Centro ........................ 4748-6698
Tatuí .........................................3259-3999
Taubaté-Praça CTI ....................3624-2655
Tietê .........................................3282-8501
Votuporanga ............................3423-3029

Avaliação. Novos indicadores serão definidos e adicionados

estadão.com.br

● Lei trará aumento
Em maio, o governo Alckmin
anunciou um aumento de 42,2%,
em quatro anos, do salário-base
do professor – para este ano, os
docentes receberão 13,8% a par-
tir de 1º de julho.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A19.




