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PLANETA

Academia dá
posse a 97
novos membros

Fuvest 2013
tem 159.603
candidatos

Participantes do Congresso
de Unidades de Conservação,
que ocorreu na semana passada,
em Natal, aprovaram uma mo-
ção pedindo a criação de mais
unidades de conservação (UCs)
marinhas no País.

O documento, apresentado
pela SOS Mata Atlântica e assina-
do por 72 pesquisadores e 43 ins-
tituições que atuam na costa bra-
sileira, cobra dos órgãos governa-
mentais mais agilidade na cria-
ção e implementação dessas uni-
dades. Hoje há pelo menos 19 em
estágio avançado de elaboração,
mas que dependem de aprova-
ção do governo federal.

Um dos exemplos é a amplia-
ção do Parque Nacional de Mari-
nho de Abrolhos. Estava previs-
to para ser anunciado no primei-
ro semestre deste ano a criação
de um mosaico de áreas protegi-
das entre Bahia e Espírito Santo,
mas a decisão foi adiada.

O pedido vinha sendo feito
desde a Rio+20. Na conferência
foi lançado o Manifesto Pró-
UCs Marinhas do Brasil, que pon-
tuava que os ecossistemas mari-
nhos são os menos protegidos
no País – menos de 1% da zona de
exploração econômica conta
com algum grau de proteção. No
mesmo evento, no Fórum de
Ciência, Tecnologia e Inovação
para o Desenvolvimento Susten-
tável, pesquisadores internacio-
nais pediram que pelo menos
10% do mar seja protegido.

“As áreas marinhas protegi-
das são responsáveis pela manu-
tenção e restauração da produti-
vidade biológica, especialmente
dos estoques marinhos, que já se
encontram em sua maioria so-
bre explorados”, lembrou no
congresso de Unidades de Con-
servação a bióloga Leandra Gon-
çalves, da SOS Mata Atlântica.

Lauriberto Braga
ESPECIAL PARA O ESTADO
FORTALEZA

A Secretaria de Educação Básica
do Ceará vai adotar em suas esco-
las públicas o simulado 2012
Geekie+Estadão, exame online e
gratuito que segue o mesmo mo-

delo da prova oficial. A prova,
que entregará um relatório de de-
sempenho personalizado, foi
apresentado ontem aos coorde-
nadores educacionais do Ceará,
em Fortaleza. O secretário em
exercício de Educação, Maurício
Holanda, comanda a iniciativa.

O simulado é resultado de
uma parceria entre o Estado e a
Geekie, startup de tecnologia
aplicada à educação. As inscri-
ções estão abertas até sexta-fei-
ra pelo site www.geekie-estadao.
com.br. As vagas são limitadas e
o relatório que será apresentado
após as provas apontará a posi-

ção de cada aluno no ranking do
simulado do Exame Nacional de
Ensino Médio (Enem).

Dos 100 mil alunos concluin-
tes do 3.º ano do ensino médio
na rede pública do Ceará, 92 mil
estão inscritos no Enem. “Nossa
meta é que todos façam o simula-
do”, afirmou Holanda.

Para o secretário, “o simulado
que o Estadão está oferecendo
com a Geekie tem um aspecto
muito interessante, porque o
principal objetivo é dizer para o
próprio aluno como ele está, on-
de ele já é bom, onde já é forte,
onde ele tem que focar para supe-

rar as fragilidades”.
Os inscritos terão acesso às

provas das 6 horas às 23h59,
em 6 e 7 de outubro. No sába-
do serão 90 questões de Ciên-
cias Humanas e de Ciências
da Natureza e, no domingo,
90 itens de Linguagens e Códi-
gos e de Matemática. Cada ins-
crito terá quatro horas e meia,
sem interrupção, para fazer o
exame. O simulado segue o
modelo do Enem, a Teoria da
Resposta ao Item (TRI), em
que são atribuídos pesos dife-
rentes às questões de acordo
com a sua dificuldade.

Ambientalistas pedem
proteção marinha no País

Ceará adota simulado Geekie+Estadão

Maioria apoia, mas só
37% leem para crianças
Pesquisa mostra que 60% dos adultos passaram a infância sem contato
com livros, mas 96% consideram hábito importante para formação infantil

ROBSON FERNANDJES/AE-25/8/2010

DÊ FÉRIAS PARA AS MESMAS VIAGENS DE SEMPRE.®

Eleito o Melhor Navio de Cruzeiro em 2001, 2002, 2003, 2004, 2009, 2010 e Navio Top of Mind em 2011 pelos leitores da revista Viagem e Turismo. *Valor com o câmbio referencial de 29/9/2012 de US$ 1 =  

R$ 2,08. O preço varia conforme o câmbio da data da compra. Tarifa de R$ 919,00 por pessoa, em cabine interna dupla, categoria N, referente ao cruzeiro de 5 noites no navio Splendour of the Seas®, saída em 

9/12/2012 (limite de 10 cabines para essa promoção), exclusivamente parte marítima. Não inclui taxas de qualquer natureza. Entrada de 20% e parcelamento em até 10x sem juros no cheque ou nos cartões Visa, 

Mastercard, Amex ou Diners (sujeitos à aprovação de crédito). Preços e condições promocionais sujeitos à disponibilidade em cada saída e alteração sem prévio aviso. ©Royal Caribbean Cruises Ltda. Navios 

registrados nas Bahamas. Consulte nossas condições gerais no site www.royalcaribbean.com.br

facebook.com/royal.brasil RoyalCaribbeanBrasil@rccl_brasil

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

Férias inesquecíveis. Embarque com a Royal.

No Splendour of the Seas® você aproveita suas férias ao máximo  
e viaja pelos melhores destinos do Brasil e América do Sul, em 
cruzeiros de 3 a 9 noites. A Royal Caribbean oferece atividades  
o tempo todo, com serviços 24 horas e uma equipe treinada  
e dedicada a fazer de sua viagem uma experiência única. Viva férias 
inesquecíveis a bordo do navio preferido do público brasileiro.

SPLENDOUR OF THE SEAS®

MINICRUZEIROS 
DE 3, 4 E 5 NOITES
Dezembro, Março e Abril

Saindo de Santos e visitando 

destinos como Búzios,  

Ilha Grande e Ilhabela.

CRUZEIROS  
DE 6 E 7 NOITES 
NORDESTE
Janeiro e Fevereiro

Saindo de Santos e visitando  

destinos como Búzios, Cabo Frio,  

Ilhéus, Salvador e Maceió.

CRUZEIROS DE 7 NOITES 
PRATA
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril

Saindo de Santos e visitando  

Buenos Aires, Montevidéu  

e Punta del Este.

COMEMORAÇÕES 
ESPECIAIS
Natal, Carnaval e Páscoa  
em Buenos Aires, Montevidéu  

e Punta del Este.

Réveillon em Copacabana.

CRUZEIRO DE 5 NOITES 
A PARTIR DE 
ENTRADA R$ 183,80

R$ 73,52*

 TOTAL R$ 919,00
 POR PESSOA,
 EM CABINE INTERNA DUPLA

+10x

TAM VIAGENS
(11) 3274-1313
tamviagens.com.br

NASCIMENTO
(11) 3156-9944
nascimento.com.br

VISUAL TURISMO
(11) 3235-2030
visualturismo.com.br

SUBMARINO VIAGENS
4003-9888
submarinoviagens.com.br

AGAXTUR
(11) 3067-0900
agaxtur.com.br

CVC 
(11) 2146-7011
cvc.com.br/lojas

Estímulo. Crianças na biblioteca Monteiro Lobato, em SP

A Academia de Ciências do Esta-
do de São Paulo (Aciesp) conta,
desde o dia 27, com novos mem-
bros. Numa cerimônia no Palá-
cio dos Bandeirantes foram em-
possados 97 novos integrantes,
entre os quais Glaucius Oliva,
presidente do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq); José
Arana Varela, diretor-presiden-

te do Conselho Técnico-Admi-
nistrativo da Fapesp; e Hernan
Chaimovich Guralnick, coorde-
nador dos Centros de Pesquisa,
Inovação e Difusão da Fapesp.

Também foram empossados
Vanderlan da Silva Bolzani,
membro da Coordenação do Pro-
grama Biota-Fapesp e diretora
da Agência de Inovação da
Unesp; Dora Selma Fix Ventura,
vice-presidente da Sociedade
Brasileira para o Progresso da
Ciencia (SBPC); e Paulo Eduar-
do Artaxo Netto, membro da
coordenação do Programa Fa-
pesp de Pesquisa em Mudanças
Climáticas Globais.

Estadão.edu

O vestibular 2013 da Fuvest rece-
beu a inscrição de 159.603 estu-
dantes para disputar 10.982 va-
gas na Universidade de São Pau-
lo (USP) e 100 na Faculdade de
Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo. No ano passado, o
processo seletivo teve 146.892
alunos inscritos. A alta é de 8%.

No dia 19 de novembro a Fu-
vest divulgará os locais de prova
da primeira fase. O exame será

aplicado no dia 25.
A prova antecipada de habili-

dades específicas para o curso de
Artes Visuais, de caráter elimina-
tório e classificatório, será reali-
zada no dia 14 de outubro. Na
mesma data começam as provas
para o curso de Música – elas se
estendem até o dia 19. A lista de
aprovados para esses cursos da
Escola de Comunicações e Artes
(ECA) será divulgada no dia 5 de
novembro.

Nos 36 anos de história da fun-
dação, o vestibular com o maior
número de inscritos foi o de
2006. Ao todo, 170.474 se candi-
dataram para 10.247 vagas, sen-
do 9.952 na USP, 100 na Santa
Casa e 195 na Academia de Polí-
cia Militar do Barro Branco.

Ocimara Balmant

Apesar de terem tido pouco
contato com os livros na infân-
cia, 96% dos brasileiros consi-
deram importante ou muito
importante o incentivo à leitu-
ra para crianças pequenas, de
até 5 anos – mas apenas 37%
costumam ler livros ou histó-
rias para elas. Esse é o resulta-
do de uma pesquisa da Funda-
ção Itaú Social que será anun-
ciada hoje em São Paulo.

Para o levantamento, o institu-
to Datafolha ouviu, no início de
agosto, 2.074 pessoas com mais
de 16 anos de idade em 133 muni-
cípios de todo o País. Os entrevis-
tados também foram questiona-
dos acerca de sua experiência
pessoal de leitura, quando crian-
ças, além de seu atual hábito de
leitura para crianças de seu círcu-
lo de convivência

“O nosso objetivo foi medir a
percepção sobre a importância

da leitura para crianças peque-
nas, mas também o envolvimen-
to do adulto nessa tarefa”, afir-
ma o vice-presidente da Funda-
ção Itaú Social, Antonio Matias.
Ele conta que a pesquisa é uma
das ações da campanha que vê
no estímulo à leitura uma opor-
tunidade de mobilizar a socieda-
de para a garantia dos direitos da
criança e do adolescente.

“Lutamos por essa causa por-
que muitos estudos já mostra-
ram que a leitura na primeira in-

fância pode ajudar muito no de-
senvolvimento dessas crian-
ças”, completa Matias.

Resultados. Os números da
pesquisa mostram que a popula-
ção também compreende a im-
portância. À pergunta “por quais
razões você acha importante in-
centivar as crianças de até 5 anos
a ter gosto pela leitura?”, as res-
postas foram consistentes: 54%
citaram o desenvolvimento inte-
lectual e cultural, isto é, que a
leitura deixa mais inteligente e
ajuda a desenvolver a capacida-
de de raciocínio, além de desper-
tar a curiosidade.

Outros 36% acreditam que a
leitura na infância ajuda na for-
mação educacional e na criação
desse hábito. O desempenho no
mercado de trabalho é citado por
apenas 10% dos entrevistados
(mais informações nesta página).

Apesar dessa consciência, me-
nos da metade (37%) costuma

ler livros ou histórias para crian-
ças. Um comportamento que re-
pete a mesma experiência que es-
ses adultos tiveram na infância:
60% dos entrevistados não tive-

ram experiência de leitura duran-
te sua infância e gostariam que
alguém tivesse feito isso.

Na escolha por esse “mentor”,
a opção recai sobre a mãe. Se pu-

dessem escolher quem eles gos-
tariam que tivesse lido para eles
durante a infância, 44% dizem a
mãe, 28% o pai e apenas 2% a pro-
fessora.

“Isso é bom, mas desde que se
transforme essa percepção em
mobilização. Quanto mais um
adultoseenvolve,maiselesecom-
prometecomoprocessodeeduca-
çãodosseusfilhosesetornaatuan-
te na cobrança de uma escola pú-
blica de qualidade, que é a nossa
causa maior”, resume Matias.

Alheios. Na pesquisa, os 4%
que acham “mais ou menos im-
portante” ou não veem razão pa-
ra ler para crianças de até 5 anos
alegam que, nessa idade, elas
não estão maduras o suficiente
para a tarefa: são muito novas e
estão na idade de brincar. Para
alguns, a prática seria “forçar a
mente da criança” ou poderia fa-
zer com que os pequenos enjoas-
sem de estudar antes mesmo de
entrar na escola.

Uma preocupação equivoca-
da, explica a gerente de projetos
do Instituto do Pró-Livro, Zoara
Failla. “A leitura também é uma
forma de brincar. A criança vai se
divertir com as ilustrações e
com as pequenas frases que po-
dem ser lidas pelo adulto. É um
momento de familiarização, de
descoberta. Basta ver como os
pequenos pedem a repetição de
uma boa história para ver como
esse contato é lúdico.”

Toda quinta
no Estadão.

Moção assinada por 72
especialistas lembra
que há 19 propostas de
unidades de conservação
à espera de decisão

Exame, gratuito, será
feito online e entregará
relatório personalizado
de desempenho;
inscrições acabam dia 5

Desenvolvimento intelectual e cultural 56%

Formação educacional /

hábito de leitura
36%

Desenvolvimento de valores / ética 10%

Preparação para o mercado de trabalho 9%

Desenvolvimento pessoal 6%

Socialização: 5% 5%

EFEITO DA LEITURA

A utiliz
ação deste artig

o é exclusiva para fin
s educacionais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




