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Eduardo Sato
“Tá todo mundo andando de
avião, menos a gente.”

Andrea Tedeschi
“Só falta botar passagem de
avião na cesta básica.”

Ygor Almeida Netto
“Bolsa-Escola, Fies, vale-gás,
imposto zero... Mais essa!”

Guilherme Farabello
“Agora vai ter até Bolsa-Avião.
Cadê o Bolsa-Balada?”

Sociedade

PETRÓLEO PROTEÇÃO

PLANETA
Golfinhos de água
doce ganham parque

Aproximadamente 100 qui-
los de camarão-rosa e cama-
rão-branco foram apreendi-
dos por fiscais do Parque Na-
cional dos Lençóis Maranhen-
ses, no litoral do Maranhão.
Duas embarcações foram fla-
gradas pescando com rede de
arrasto em período de defeso.
Opescado foi doado a comuni-
dades carentes.

A operação, realizada na
quarta-feira da semana passa-
da, durou 12 horas e teve o
apoio da Capitania dos Portos

do Maranhão.
Ações em mar aberto na re-

gião são difíceis por causa das
condições do mar, um dos mais
agitados do litoral brasileiro.
Além disso, há a barra do Rio Pre-
guiças tem muitos bancos de
areia e informantes alertam in-
fratores do deslocamento da
equipe de fiscalização.

Fiscais do parque vinham, des-
de o ano passado, fotografando a
costa para identificar embarca-
ções e compreender a dinâmica
da pesca de arrasto. Além disso,
utilizaram informações do proje-
to de monitoramento da geogra-
fia da foz do Rio Preguiças, de-
senvolvido por meio de uma par-
ceria do parque nacional com o
Instituto Oceanográfico da Uni-
versidade de São Paulo (USP),
para traçar as rotas seguras de
saída e entrada da barra.

Uma aluna de 16 anos
do 2.º ano do ensino
médio de Uberaba,
no Triângulo Minei-

ro, foi proibida pelo diretor da es-
cola de assistir às aulas por ter
pintado o cabelo de azul. O polê-
mico caso ocorreu no Colégio

Cenecista Dr José Ferreira.
Indignado, o pai da adolescen-

te, o advogado Guilherme Dia-
mantino, já matriculou a filha
em outra instituição e estuda
acionar a Justiça pelo constrangi-
mento imposto à estudante.

Ele contou que o diretor do co-
légio, Danival Roberto Alves, cha-
mou a menina na última segun-
da-feira e disse que ela precisava
“se adequar à disciplina da esco-
la ou teria de se retirar”.

“Fui à escola no mesmo dia e
converseicomodiretor.Deixa-
mos acertado duas coisas:
uma que eu falaria com minha
filha e ela decidiria se queria
ficar ou não. Se ela não quises-
se,eu teria um tempoparapro-
curar outra escola”, relatou o
advogado. Na terça-feira, a ga-
rotaassistiuàaulanormalmen-
te. Na quarta-feira, porém, ela
foi barrada pelo porteiro.

O pai diz que desde então o
diretor não mais o atendeu.
“Ele combinou uma coisa e fez
diferente.” Procurada, a dire-
ção da escola informou que não
iria se pronunciar.

Repercussão. A história ga-
nhou as redes sociais, onde
Diamantino fez um desabafo
e vários estudantes declara-
ram apoio à adolescente.

A aluna deu uma única en-
trevista, a um blog, onde des-
creveu como foi barrada. “Foi
extremamente humilhante, e
na frente de todos.”

Para Mário Lúcio Quintão
Soares, conselheiro da Or-
dem dos Advogados do Brasil,
(OAB), a decisão da escola fe-
re o direito básico à dignidade
e à identidade da pessoa hu-
mana.

“Em hipótese alguma o edu-
cador pode coibir o comporta-
mento dela de pintar o cabelo
de azul”, disse. “Foi uma deci-
são conservadora, atrasada,
anacrônica. Essa escola pres-
tou um desserviço à educa-
ção”, acrescentou Quintão. /
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A Petrobrás informou ontem
que a produção de petróleo na
P-43, no campo de Barracuda, na
Bacia de Campos (Rio de Janei-
ro), foi reduzida de 90 mil para
75 mil barris por dia, após vaza-
mento em tubulação ocorrido
na segunda-feira. Por causa do
vazamento – já controlado –, fo-
ram para o mar cerca de 30 bar-
ris de óleo. A Petrobrás afirmou
ainda que constituiu uma comis-
são para avaliar as causas do va-
zamento. De acordo com a esta-
tal, a Marinha do Brasil, o Ibama
e a Agência Nacional de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP), foram imediatamen-
te informados sobre o problema
na plataforma de Barracuda.

Petrobrás informa
vazamento no Rio

Fiscais flagram
pesca ilegal
de camarão
no Maranhão

Leia. Camuflagem ajuda
animais a enganar predador

estadão.com.br/ciencia

Relator do Código quer
liberar pastagem em morro

}

Rosa Costa / BRASÍLIA

Ponto polêmico do Estatuto da
Juventude, a oferta de passagens
grátis de avião, ônibus e barcos
para jovens de 15 a 29 anos, já
apelidada de Bolsa-Avião, será
bancada pelos demais usuários
de transporte, se aprovada pelo
Congresso. O alerta é do presi-
dente da Confederação Nacio-
nal dos Transportes (CNT), se-
nador Clésio Andrade (sem par-

tido-MG), para quem a medida é
“injusta” e “contraditória” à Lei
de Mobilidade Urbana, sanciona-
da no início deste mês pela presi-
dente Dilma Rousseff.

Ele lembra que a lei obriga a
definição de fontes para custear
a gratuidade nos transportes. “A
omissão no texto do estatuto re-
sultará na transferência do gasto
do estudante para o trabalhador.
É assim porque o preço da passa-
gem é a soma dos custos dividi-
dos pelos usuários”, disse.

A benesse consta do parecer
do relator Randolfe Rodrigues
(PSOL-AP), aprovada anteon-
tem na Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado (CCJ). O
texto prevê que pelo menos duas
passagens gratuitas sejam reser-
vadas a jovens carentes em rotas
de avião, ônibus ou barco que
transitar no País. Se o benefício
integral já tiver sido utilizado
por dois beneficiários, a empre-

sa terá de oferecer outras duas
passagens aos jovens, com des-
conto de 50%.

O líder da situação, senador
Romero Jucá (PMDB-RR), diz

que o governo tem restrição à
proposta que, na sua opinião,
será modificada nas próximas
comissões. “Houve a aprova-
ção da constitucionalidade na
CCJ, mas não deve se susten-
tar nas próximas votações.” O
estatuto passará ainda pelas
Comissões de Direitos Huma-
nos (CDH), Assuntos Sociais
(CAS) e Educação (CE).

O líder do DEM, Demóste-
nes Torres (GO), considerou
a proposta “demagógica”. “Is-
so é para atender à União Na-
cional dos Estudantes (UNE)
e a outros movimentos que es-
tão perdidos, não têm bandei-
ra nenhuma, não combatem o
governo nem a corrupção.”

O texto do estatuto cria ou-
tro problema para o governo,
ao assegurar meia-entrada pa-
ra quem tiver até 29 anos nos
eventos culturais e esporti-
vos favorecidos com dinheiro
público – no caso de eventos
patrocinados pela iniciativa
privada, o desconto é de 40%.
Se aprovada, a medida dificul-
tará o entendimento com os
organizadores da Copa de
2014 e a Olimpíada de 2016.

Demais usuários pagarão por
‘Bolsa-Avião’, afirma senador

O governo de Bangladesh
criou três novos parques na-
cionais para proteger o golfi-
nho-de-Irrawaddy e o golfi-
nho-do-rio-Ganges, duas es-
pécies asiáticas de água doce.
Um estudo da Wildlife Con-
servation Society ofereceu as
informações necessárias para
o governo definir quais áreas
deveriam ser preservadas pa-
ra proteger os animais. Os par-
ques estão no maior ecossiste-
ma de mangues do mundo: os
Sundarbans. As duas espécies
representam os últimos golfi-
nhos de água doce ainda pre-
sentes na Ásia. Os três par-
ques ocupam uma área de 10,7
quilômetros quadrados.
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SAM W. HEADS, STEVEN J. TAYLOR

O petroleiro Elba e a plataforma Meloria – usada na limpeza
do mar – recolhem o óleo presente nos tanques do cruzeiro
Costa Concordia, que naufragou na costa italiana

ESCOLA VETA ALUNA
DE CABELO AZUL
Diretor impede adolescente de assistir às aulas

Para evitar outro desastre

USP vai
premiar os
melhores
professores
Docentes da graduação receberão iPads,
computadores e viagem a partir deste ano

Eduardo Bresciani / BRASÍLIA

O relator do novo Código Flores-
tal na Câmara, Paulo Piau
(PMDB-MG), quer debater a li-
beração de pastagens em mor-
ros, a exclusividade do Ibama pa-
ra a emissão de licenças ambien-
tais em áreas com espécies em
extinção e a definição de princí-
pios de preservação ambiental
no primeiro artigo do projeto
aprovado pelo Senado. Piau evi-
ta antecipar suas posições, mas
diz que apresentará o seu pare-
cer em até 15 dias. O projeto po-
de ser votado no início de março.

Piau disse ter enviado o texto
do Senado a todos os governado-

res, líderes partidários, frentes
parlamentares ruralista e am-
bientalista e universidades. Re-
cebeu desses mais de cem suges-
tões de alterações e eliminou 40
por questões regimentais. Na no-
va votação, a Câmara poderá re-
tomar o texto da Casa de 2011 e
incluir mudanças do Senado ou
partir do que foi feito pelos sena-
dores e incluir trechos aprova-
dos anteriormente pelos deputa-
dos. E poderá fazer emendas de
redação, mas não alterações de
mérito “inéditas”.

Um dos pontos que Piau pre-
tende discutir é a proibição de
pastagens em áreas artificiais de
encostas com inclinação acima
de 25 graus. O relator disse ter
ouvido de especialistas da Em-
brapa de que esse tipo de área
tem proteção maior do solo em
relação a locais onde a vegetação
é nativa. “Vamos colocar essa in-
formação no debate para tentar
buscar um acordo.”

Mariana Mandelli

A Universidade de São Paulo
(USP) vai premiar, a partir des-
te ano, os melhores professo-
res da graduação com iPads,
computadores e viagens. Os
que acumularem mais pontos
com base em critérios estabe-
lecidos pela instituição recebe-
rão os prêmios. A opinião dos
alunos e a produção didática
vão pesar na escolha.

A premiação, aprovada ontem
pelo Conselho de Graduação
(CoG), vai se chamar Excelência
em Docência de Graduação da
USP e levará em conta seis ma-
crocritérios: empatia com alu-
nos, a partir de eleição entre os
egressos de uma turma; produ-
ção intelectual, como autoria de
livros didáticos e publicação de
artigos sobre o ensino na gradua-
ção; atividades de orientação de
trabalhos de conclusão de curso
aprovados com louvor e de inicia-
ção científica premiados; aplica-
ção de disciplinas optativas li-
vres; comprometimento institu-
cional com a graduação, como a
coordenação de turmas, áreas e
cursos, além de outras ativida-

des consideradas relevantes.
O máximo de pontos que cada

critério garante é 12. Os candida-
tos devem se inscrever nos de-
partamentos ou podem ser indi-
cados. Cada escola selecionará
três docentes, que serão premia-
dos com uma placa. A Comissão
de Graduação de cada unidade
que vai escolher esses três pro-
fessores pode contar com profis-
sionais de outras escolas e até
mesmo de outras universidades.

Um notebook será entregue
para o segundo e o primeiro colo-
cados – este receberá também
um projetor multimídia e a indi-
cação para participar do concur-
so que envolverá toda a USP. Co-
mo a universidade tem 42 unida-
des, poderão competir pelo prê-
mio de melhor docente da gra-
duação 42 professores.

É o CoG que vai designar, com
os mesmos procedimentos das
escolas, seis profissionais, que
ganharão placas personalizadas.
O segundo lugar ganhará um
Ipad e o primeiro, além do Ipad,
uma viagem para um congresso
internacional de sua escolha.

Segundo a pró-reitora de gra-
duação, Telma Zorn, a iniciativa

valoriza a graduação. Ela diz que
é provável que o projeto desagra-
de alguns professores. “Na vota-
ção, ocorreu uma manifestação
de que isso pode causar proble-
mas, mas foi minoria absoluta.
Tivemos um voto contrário e
três abstenções, de quem não te-

ve tempo de discutir a proposta.”
“O prêmio é o de menos, o

mais importante é o reconheci-
mento do docente”, diz o profes-
sor Paul Jean Jeszensky, que par-
ticipou da criação do prêmio. Na
graduação, a USP tem hoje 6.008
professores para 58.680 alunos.

O CoG também aprovou on-
tem o programa de Tutoria Cien-
tífico-Acadêmica, que dá bolsas
de R$ 400 para calouros de baixa
renda com alto desempenho na
Fuvest que queiram elaborar um
projeto de pesquisa. A proposta
faz parte das políticas de perma-

nência da USP. Eles terão apoio
de um professor-tutor, que aju-
dará na integração deles. Os tuto-
res que tiverem seus relatórios
sobre o programa aprovados ga-
nharão uma viagem de estudos
para o exterior, para desenvolve-
rem atividades da graduação.

Cientistas americanos descobriram
uma nova espécie de grilo em Belize,
na América Central. O animal foi
batizado de Ripipteryx mopana, em
homenagem ao povo mopan.
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Deputado Paulo Piau
(PMDB-MG) pretende
colocar esse ponto em
debate na Câmara, que
votará a nova legislação

GIAMPIERO SPOSITO/REUTERS
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Para o presidente da
Confederação Nacional
dos Transportes (CNT),
senador Clésio Andrade,
proposta é ‘injusta’

Humilhação. Diretor mandou porteiro barrar estudante e se recusou a falar com o pai dela
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




