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Só 7% dos alunos
de escola pública
entraram na USP

26,8%

28,5%

Pasusp

3%
Particulares

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

a

lu
siv

ex
c

é

de
st

71,5%

o

Escolas
Públicas

Inclusp

tig

é o número de vagas
no vestibular em 2013

ar

10.982

ção, Telma Zorn. A USP ofereceu 10.982 vagas em 2013.
O resultado surge enquanto
se debate a implementação de
cotas nas universidades estaduais de São Paulo. Entre outras coisas, o plano do governo
prevê 50% de matrículas de alunos de escola pública até 2016.
Se mantido esse ritmo, a USP
vai levar 115 anos para ter 50%
de alunos de escolas públicas –
sem levar em conta cursos como Medicina e Engenharia, em
que a proporção desses alunos
é menor. A USP não divulgou os
porcentuais por curso.
Além de ampliar o bônus (o
limite hoje é de 15%), Telma
mencionou possível bonificação para certas carreiras e para
quem participa de olimpíadas
estudantis. Apesar de indicar
mudanças, nada foi anunciado.
Segundo Telma, a USP precisa verificar por que os resulta-
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Apenas 7,7% dos candidatos
de escola pública que fizeram
o vestibular da Fuvest conseguiram entrar na Universidade de São Paulo (USP) em
2013, o que representa uma
quedaem relação ao ano anterior, quando 8,36% desse grupo foi aprovado. No total, os
oriundos da rede pública representam neste ano 28,5%
do total de ingressantes. O
porcentual mostra pouco
avanço sobre o ano anterior –
em 2012, o índice era de 28%.
Após os resultados, a USP estudaalterarsua políticadebonificação.Oretratodosingressantes está longe de refletir a realidade da educação do País, que

tem85%dosestudantesdeensino médio em escolas públicas.
“Foi um bom resultado, mas
não estou satisfeita. Esperava
que (o porcentual) aumentasse”,
disse a pró-reitora de Gradua-

pa
ra

Proporção se refere aos estudantes que fizeram vestibular de 2013;
em relação ao nº de matrículas, eles representam 28,5% do total
Paulo Saldaña
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Matéria

1º dia de greve
não afeta rotina
de escolas em SP

O primeiro dia da greve dos professores da rede estadual de São
Paulo não afetou a rotina das escolas, entre elas a Castro Alves, na
Avenida Paulista. Segundo a Se-

cretaria de Estado da Educação, a
ausência diária dos docentes, em
torno de 5%, subiu ontem apenas
0,9%. O sindicato da categoria contesta e diz que 25% faltaram.

dos não progrediram como esperado. “É uma situação multifatorial, até o ProUni não pode
ser desvinculado.”
Para ela, o aumento das bolsas federais em faculdades privadas afastaria o estudante de
escola pública do vestibular da
Fuvest. Para tentar reverter is-

so, a universidade tem investido em um programa em que estudantes da USP vão a escolas.
Em 2012, houve 3,3 mil visitas.
O problema é que o número
de inscritos da rede pública subiu quase 5% entre 2012 e 2013,
mas o salto no ingresso foi mais
tímido, menos de 2%.

Debate. Segundo o educador

Matéria

nativa ao vestibular.
Entre as propostas estudadas
para aumentar a inclusão estão
o aumento dos bônus do Paais e
para aumentar a inclusão so- sua extensão para a primeira facial. Segundo ele, os alunos que se do vestibular – hoje ele vale
ingressaram por meio dos Pro- na segunda etapa. “O Paais é o
gramas de Ação Afirmativa e In- programa de inclusão mais eficlusão Social (Paais) e de For- ciente que conhecemos. O total
Fonte:
Estado vindos
de S. Paulo,
São Paulo,
mação Interdisciplinar SupedeOalunos
da escola
pú- 23 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.
rior(Profis)tiveram melhorde- blica passou de 27% para 32%.”
MAIS NA WEB
sempenho que os demais.
Outra questão prioritária é a
O Paais dá bônus de 30 pon- equiparação dos salários dos
tosnovestibularparaquemcur- servidores da Unicamp aos da
sar ensino médio em escola pú- USP. “Há um descontentamenblica e de 10 para quem se auto- to e uma certa injustiça, porque
declararnegroouíndio.JáoPro- são duas universidades irmãs,
Online. Confira a evolução
fis seleciona os melhores alu- sobo mesmosistema. Alémdisda greve hoje
nosdaredepúblicaparaum cur- so,estamosperdendofuncionáwww.estadao.com.br
so de dois anos que é uma alter- rios para a USP.”

ut

Ampliar o número de vagas na
graduação, hoje em 3,2 mil, reforçar os programas de inclusão social e equiparar os salários com os da Universidade de
São Paulo (USP). Essas foram
as prioridades defendidas ontem pelo professor José Tadeu
Jorge, de 60 anos, em sua primeira entrevista coletiva após
ter sido nomeado reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) pelo governa-

dor Geraldo Alckmin.
“Éimportante que a Unicamp
ofereça mais oportunidades no
vestibular”,afirmouTadeu,eleitoreitorpelasegundavez–aprimeira gestão foi de 2005 a 2009.
Segundo ele, o crescimento deve ocorrer no câmpus de Limeira, que receberá quatro cursos
de licenciatura já aprovados peloConselhoUniversitário–Biologia, Física e Química e Matemática–easgraduaçõesemProdução Cultural, Patrimônio e
Restauro e Fisioterapia.
Tadeu também vai trabalhar
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Reitor da Unicamp quer mais vagas e inclusão
Ricardo Brandt

Salário.
José
Tadeu
Jorge
quer
nivelar
valores
com os
da USP

BRUNO DIAS/FUTURA PRESS

Jorge Werthein, do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, fazer com que os alunosacreditemqueépossívelentrar na universidade é essencial. “A USP temde mostrar que
realmente busca a inclusão.”
Presidente do cursinho Henfil,MatheuPrado dizqueabonificaçãonãomudaráoretratosocial da universidade. “Se a USP
quer incluir, precisa radicalizar,precisa ter cotas.” Para a estudante Thaís Cortez, de 18
anos, que está pelo segundo
ano no cursinho da Poli, “quem
estudou em escola pública não
consegue entrar se correr sozinho”. Ela quer uma vaga em Administração na Fuvest.
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VATICANO

BAILES FUNK

HABITAÇÃO

AMBIENTE

Ana Maria Braga é derrubada por
veículo em apresentação do programa

Avança canonização
de João Paulo II

8 homens encapuzados
incendeiam ônibus

Haddad desapropriará
30 mil lotes para casas

Para ONU, planeta
Terra está ‘em perigo’

Uma revista religiosa italiana
informou ontem que avançou
o processo de canonização do
papa João Paulo II. Especialistas designados pelo Vaticano
reconheceram um segundo
milagre atribuído ao polonês –
o que facilitaria o processo.
Morto em 2005, João Paulo II
foi enterrado em meio a gritos
de “santo” e seu processo avançou pela via rápida, graças a
seu sucessor, o atual papa emérito Bento XVI. Crescem ainda
rumores de que sua canonização ocorrerá em outubro, no
35.º aniversário de sua eleição.

O prefeito de São Paulo, FerUm ônibus da linha 2060-10
(Terminal Carvalho-Metrô Ar- nando Haddad (PT), pretende
desapropriar R$ 300 mitur Alvim) foi incendiado
lhões em terrenos nesna noite de anteonte ano para construir
tem na Rua Arbela,
55 mil moradias poem Itaquera, zona
FAMÍLIAS DO
pulares até o fim
leste de São Paulo.
PINHEIRINHO 2
de 2016. O anúncio
Oito pessoas com
FORAM
foi feito em visita à
capuzes pretos
CADASTRADAS
ocupação Pinheiriobrigaram os passanho 2, na zona leste.
geiros a descer e em
No dia 26 de março,
seguida incendiaram
reintegração de posse foi
o veículo com coquetéis
suspensa após a Prefeitura inmolotov. Segundo a polícia, o
formar que desapropriaria a
incidente pode ter sido uma
área. Haddad diz que 30 mil
resposta à ação da PM contra
lotes serão desapropriados.
bailes funk na região.

A apresentadora da TV Globo
Ana Maria Braga foi derrubada
ontem por uma caminhonete
durante apresentação ao vivo
de uma reportagem sobre um
carro que anda sozinho, criado
por pesquisadores brasileiros.
O veículo, que deveria funcionar sem motorista e com o
auxílio de câmeras externas e
sensores, começou a se movimentar em marcha a ré de porta aberta e atingiu Ana Maria.
Ao ser derrubada, a apresentadora caminhava para a parte
traseira do carro enquanto con-

versava com um dos pesquisadores. Após o acidente, a transmissão foi interrompida. Ana
Maria voltou dois blocos depois para continuar com a apresentação ao vivo do programa
e brincou com o acidente.

Falecimentos

Para publicar anúncio fúnebre: Balcão Iguatemi – Shopping Iguatemi 1a - 04, tel. 3815-3523 / fax 3814-0120 – Atendimento de 2ª a sábado, das 10 às 22 horas, e aos domingos, das 14 às 20 horas.
Balcão Limão – Av. Prof. Celestino Bourroul, 100, tel. 3856-2139 / fax 3856-2852 – Atendimento de 2ª a 6ª das 9 às 19 horas. Só serão publicadas notícias de falecimento/missa encaminhadas pelo e-mail
falecimentos@estadao.com, com nome do remetente, endereço, RG e telefone

Sebastião Hermano Leite Cintra – Dia 22, aos 74 anos. Engenheiro pela Escola Politécnica da USP,
foi diretor do Metrô de São Paulo e
presidente da Fepasa. Deixa a mulher, Anna Maria Marques Cintra,

reitora da PUC-SP, os filhos Hermano José, Paulo Roberto e Ana Cecília, noras, genro e netos. O corpo será transladado hoje às 11 horas para o Crematório da Vila Alpina, após
a realização do velório na Funeral

Home, Rua São Carlos do Pinhal,
376, na Bela Vista
Alice (Bebe) Rosenbaum – Aos
92 anos. Deixa os filhos Dan Andrei,
Petre Andrei e George Andrei. O enterro foi no Cemitério Gethsemani

512

Therezinha Kortz Abujamra –
Dia 19, aos 84 anos. O enterro foi no
Cemitério do Santíssimo de Itapetininga (SP)
José Piraino – Dia 16, aos 101
anos. Era filho de Sindia Russo Piraino e Pedro Piraino. Deixa os filhos
Darcy, Dirce, Yvonne, Vivaldo e José Carlos. O enterro foi no Cemitério Vila Mariana
Giorgio Allodi – Dia 19, aos 90
anos. O enterro foi no Cemitério de
São João da Boa Vista (SP)
Edmond Rouben – Dia 21, aos 88
anos. Filho de Ibrahim Rouben e Sara Adele Rouben. Deixa os filhos Lina, Diana e Albert. O enterro foi no

A família de

A mãe Libania, o esposo Luiz Fernando, o irmão
Bira, a irmã Leny, a cunhada Valeria e o cunhado
Marcelo agradecem emocionados as manifestações
de carinho e sentimento recebidas e convidam para
celebração de Missa de 7º Dia da nossa amada

ELZA VILLARES HEER

participa o seu falecimento, ocorrido ontem.
O enterro será realizado no cemitério Gethsemani às 10:00hs de hoje.
Deixa os filhos Pedro, Marcos, Ernesto, Roberto e Fernando.

Cely Spessotto de Camargo Freitas

A esposa Denize, os filhos Arthur Luiz Jr e Vania, a nora Mila, o genro Jorge,
os netos João Paulo, Arthur Luiz Neto, Fabio, Carolina, Marina e bisnetos
vêm comunicar profundamente consternados o falecimento do

A cerimônia será realizada na próxima quinta feira,
dia 25 de Abril, as 19h30, na Igreja Dom Bosco
Rua Cerro Cora, 2101 - Alto da Lapa.

ocorrido no último dia 20 de abril de 2013.

Prof. Engº Arthur Luiz Pitta

Cemitério Israelita do Butantã
Geraldo Rodrigues Alves – Dia
21, aos 84 anos. Filho de Felix Rodrigues de Paula e Geny Alves Ferreira. Deixa os filhos Cláudia e Flávio.
O enterro foi no Cemitério do Araçá
José Batista da Silva – Dia 16,
aos 65 anos. Era filho de Liobina Rosa da Silva e Antônio Batista da Silva. Deixa o filho Rafael. O corpo foi
transladado para o Crematório da
Vila Alpina
Daniel Costa Ruiz – Aos 35 anos.
Era filho de Daniel Lourenço Ruiz
Junior e Eliane Costa Ruiz. O enterro foi realizado no Cemitério Parque
dos Girassóis
MISSAS
Délcia Darini Franzoni – Hoje,
às 19h30, na Paróquia Imaculada
Conceição, na Av. Brig. Luís Antô-

A Organização das Nações Unidas alertou ontem que o planeta está “em perigo”, no dia em
que Nova York se vestiu de verde para comemorar o Dia da
Terra. “Estamos pondo em risco o lugar em que vivemos e
nossa sobrevivência”, afirmou
o secretário-geral da ONU,
Ban Kin-moon. Ele aproveitou
a data para cobrar da comunidade internacional uma reunião especial da Assembleia
Geral para discutir o desenvolvimento sustentável. A celebração do Dia da Terra é realizada
desde 1970.

Serviço funerário da Prefeitura:
0800-109850 (24 horas)
www.prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario

nio, 2.071, na Bela Vista (4 anos)
Maria Coltro – Hoje, às 19h30, na
Paróquia Imaculada Conceição, na
Av. Brig. Luís Antônio, 2.071, na Bela Vista (5 anos)
Marietta Vasconcellos Carvalho – Quarta-feira (24), às 17h, na
Igreja São José, Rua Dinamarca,
32, Jardim Europa (30 dias)
Antonio Francesco Russo Spena – Quinta-feira (25), às 19h30 Paroquia Santa Teresinha, na Praça
Domingos Correia da Cruz, 140,
Santana (7º dia)
Nelson Ileo Dias Montellato –
Sábado (27), às 12h, na Paróquia
São Pedro São Paulo, Rua Circular
do Bosque, 31, Morumbi (7º dia)
Geraldo Rodrigues Alves – Domingo (28), às 11h30, na Igreja do
Santíssimo Sacramento, na Rua Tutoia, 1.125, Vila Mariana (7º dia)

O Escritório Técnico Arthur Luiz Pitta Engenheiros Associados ETALP
Ltda., através da sua Diretoria, Funcionários e Colaboradores, vêm
comunicar com imenso pesar, o falecimento de seu fundador, o saudoso

Prof. Engº Arthur Luiz Pitta
ocorrido no último dia 20 de abril de 2013.

