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FederaisnãoganhammaisalunosdeclassesC,DeE
Mas aumenta a parcela de pretos e pardos nas universidades, e estudantes oriundos de escola pública já são 50,39%

LOTERIAS

● QUINA: As dezenas
sorteadas no con-
curso n o- 2.660 fo-
ram 03, 09, 10, 40 e
70.

● DUPLA SENA: As de-
zenas sorteadas no
concurso 990 foram
07, 12, 33, 36, 49 e 50
(primeiro sorteio) e
04, 05, 22, 29, 43 e 48
(segundo sorteio).

•O leitor deve checar os resultados
também em agências oficiais e no
site da CEF porque, com os horários
de fechamento do jornal, os núme-
ros aqui publicados, divulgados
sempre no fim da noite pela CEF,
podem eventualmente estar defa-
sados.

Transporte coletivo
Transporte próprio (carro, moto, etc.)

A pé, de carona, de bicicleta
Transporte locado (prefeitura e/ou escolar)

Táxi, moto-táxi

56,56%
21,62%
18,63%

2%
0,29%

Fonte: Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação das universidades federais brasileiras / Andifes.
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MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO
PELO ESTUDANTE EM 2010

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ALUNOS DE GRADUAÇÃO DAS UNIVERSIDADES FEDERAISDemétrio Weber
demetrio@bsb.oglobo.com.br

● BRASÍLIA. Apesar da adoção
de políticas afirmativas e do
aumento de vagas, a propor-
ção de estudantes das classes
C, D e E nas universidades fe-
derais ficou estagnada, nos úl-
timos 15 anos. É o que revela
levantamento divulgado on-
tem pela Andifes (Associação
Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensi-
no Superior). A pesquisa mos-
tra, porém, que aumentou a
parcela de alunos com origem
na escola pública, assim como
a de pretos e pardos.

O levantamento foi realizado
ano passado e contou com a
participação de 19.691 univer-
sitários (3% do total). A defini-
ção de classe econômica se-
guiu critérios da Associação
Brasileira de Empresas de Pes-
quisa (Abep). Em 1996, na pri-
meira pesquisa do gênero,
44,3% dos alunos enquadra-
vam-se nas classes C, D e E. Em
2010, o percentual caiu para
43,7%, variação que está den-
tro da margem de erro. A renda
familiar média desses estudan-
tes é de R$ 1.459 ou menos.

No ano passado, 50,39% dos
estudantes das federais ti-
nham feito o ensino médio úni-
ca ou majoritariamente em es-
tabelecimentos públicos, ante
45,04% em 1996. Já a propor-

ção de pretos e pardos subiu
de 34,2%, em 2003, para 40,8%.
O relatório destaca que esse
grupo continuava subrepre-
sentado nas universidades fe-
derais, pois equivale a 50,7%
do conjunto da população bra-
sileira. No caso da escola pú-
blica, a desproporção é ainda

maior, já que 88% dos alunos
de ensino médio frequentam
estabelecimentos públicos.

O novo presidente da Andi-
fes, João Luiz Martins, diz que
houve avanços na democrati-
zação do acesso ao ensino su-
perior, mas reivindica mais in-
vestimentos do Ministério da

Educação em assistência estu-
dantil e considera baixíssimo o
índice de 2,52% de graduandos
que vivem em moradias ofere-
cidas pelas universidades:

— Há uma dívida enorme. As
universidades precisam ser
mais agressivas nas políticas
de inclusão, porque o atendi-

mento é muito baixo em rela-
ção à realidade nacional — afir-
mou Martins, reitor da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto.

A parcela de universitários
oriundos da escola pública —
50,39%, em 2010 — considera
quem frequentou estabeleci-
mentos públicos em todo o en-

sino médio (44,81%) ou na
maior parte dele (5,58%).

O relatório conclui que há
uma concentração de estudan-
tes das classes A e B, em detri-
mento das demais. No conjun-
to da população, por exemplo,
a classe A corresponde a 4,5%
do total, mas, nas universida-
des federais, fica com 15,25%
das matrículas. Somadas, as
classes A e B representam
32,9% dos habitantes, mas ocu-
pam 56,32% das vagas.

O relatório considera, no
entanto, que a pesquisa derru-
ba o mito de que as federais só
atenderiam os mais ricos. Um
dos itens pesquisados revela
que 56% dos entrevistados
vão para a faculdade de trans-
porte coletivo, ante 21,62%
que usam veículo próprio.

O presidente da Andifes cha-
ma a atenção para outro dado:
67,16% dos estudantes vêm de
famílias com renda média men-
sal entre R$ 415 a R$ 2.656.

Dos entrevistados, 12,4% con-
taram já ter trancado a matrícu-
la e 6% admitiram ser usuários
de drogas. O percentual dos que
disseram ter domínio da língua
inglesa foi de 38,31%. ■

O GLOBO EM SMS
Receba as principais manchetes
no seu celular. Envie um torpedo
com o texto OGLMAN para 50020
R$ 0,10 por mensagem (mais
impostos). Até 6 notícias por dia

Filho de Lula investe em futebol americano
Sócio de Lulinha diz que modalidade ainda não dá dinheiro e descarta patrocínio de estatais

Tatiana Farah
tatiana.farah@sp.oglobo.com.br

● SÃO PAULO. Filho do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva,
Luis Claudio, o Lulinha, abriu
uma empresa para captação de
patrocínio esportivo. Ex-prepa-
rador físico do Corinthians, o fi-
lho de Lula vai investir em fute-
bol americano. A Touchdown
Promoção de Eventos Esporti-
vos Ltda foi constituída na Junta
Comercial de São Paulo, sexta-
feira, com capital simbólico de
R$ 1 mil, mas opera desde 27 de
junho e está por trás da terceira
edição do Torneio Touchdown,
que reúne 16 times do país.

Para entrar no ramo, Lulinha,
de 26 anos, associou-se ao locu-
tor e especialista em futebol
americano André José Adler,
que foi o criador do torneio.
Adler tem apenas 10% da Tou-
chdown. Quem detém os ou-
tros 90% é a LFT Marketing Es-
portivo Ltda, empresa que Lu-
linha abriu em março com dois
amigos, Fabio Tsukamoto e Ota-
vio Portugal. Fabio e Otavio têm
10% cada, e Lulinha, 80%.

Adler contou ao GLOBO que
há dois meses foi procurado
por Lulinha, via Twitter.

— Luis Claudio me disse que
estava apaixonado pelo futebol
americano e que queria entrar

para o esporte no Brasil. Só em
certo ponto ele me contou ser
filho do Lula—- disse Adler,
acrescentando que “ainda” não
é possível ganhar dinheiro com
a modalidade:

— Não temos patrocínio, a
não ser a empresa que dá as ca-
misas dos árbitros. Por enquan-
to, não dá para ganhar dinheiro,
mas estamos no começo.

Indagado sobre futuros patro-
cinadores, Adler disse que as es-
tatais estão fora de questão:

— Não sei com quem ele es-
tá conversando, mas não vai
ser nenhuma estatal.

Com capital registrado de R$
100 mil, a LFT e a Touchdown

ocupam o mesmo endereço: o
conjunto 171 de um sofisticado
prédio de escritórios, no bairro
de Itaim Bibi. O GLOBO procu-
rou Lulinha ontem no endere-
ço, mas a recepcionista infor-
mou que ele não estava. Ele
também não atendeu aos cha-
mados no celular.

Os filhos do ex-presidente
Lula têm diversificado os ne-
gócios, e o mais bem-sucedido
é Fabio Luis Lula da Silva, de
36 anos. Uma de suas empre-
sas, a Gamecorp S.A., recebeu
aporte de R$ 5 milhões da an-
tiga Telemar (atual Oi).

A Gamecorp foi aberta com
um capital inicial de R$ 10 mil,

em 2004, por Fabio Luis e os fi-
lhos do ex-prefeito de Campi-
nas Jacó Bittar, petista históri-
co e um dos melhores amigos
de Lula. Em 2005, a Telemar in-
vestiu R$ 5 milhões, ampliando
o capital da empresa, que apre-
sentava balanço negativo.

Esta semana, reportagem da
“Folha de S. Paulo” informou
que a Oi é patrocinadora de
uma peça de teatro que tem
Bia Lula da Silva, neta do ex-
presidente, no elenco. A em-
presa teria investido R$ 300
mil no espetáculo, bancando
metade da produção. Bia Lula,
de 16 anos, é filha de Lurian
Lula da Silva. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 3 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 13.




