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A organização internacional
RepórteressemFronteirasres-
saltou ontem, em comunicado,
o atentado sofrido pelo diário
Imprensa Livre, de São Sebas-
tião (SP), na semana passada
comoexemploda“insegurança
de que a imprensa local conti-
nua sendo vítima”. Na quinta-
feira,homensarmadossuposta-
mente da fação criminosa PCC
invadiramasededo jornal.Eles
mantiveramcincofuncionários
embebidosemgasolinaenquan-
toosgolpeavameatearamfogo
em exemplares que circula-
riamno dia seguinte.

ProUnioferece47milnovasbolsas

ONGdenunciaataquea
jornaldo litoralpaulista

USPdecidehojeprojetoquemudaovestibular

EUAvãoajudarpaísesno
combateàgripeaviária
Brasil receberáverbaparafazer
vacina,quejáédesenvolvidano
InstitutoButantãqPÁG.A15

ENSINOSUPERIOR

Pela primeira vez haverá inscrições para os vestibulares demeio de ano; governo espera 700mil candidatos

9+

Arqueólogos especializados em
buscar antiguidades no fundo
domardescobriramumapeque-
nacidadedaépocagreco-roma-
na (do ano 332 a.C. a 335 d.C.),
emfrenteaolitoraldacidademe-
diterrânea egípcia de Al Arish.
A cidade foi encontrada a um
quilômetro do litoral de Al
Arish, no norte da Península do
Sinai e fronteira comaFaixa de
Gaza, e a cerca de 30metros de
profundidade no mar. A equipe
que descobriu a cidade come-
çou seus trabalhos na área há
um mês, mas não revelou mui-
tos detalhes dadescoberta. EFE

Nofundodomaregípcio,
cidadegreco-romana

VIDA&

MÍDIA

ARQUEOLOGIA

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Pela primeira vez o Programa
UniversidadeparaTodos(ProU-
ni)oferecerábolsasparaosegun-
dosemestre.Nosvestibularesde
julho, haverá mais 47.059 vagas
em834instituições.NoEstadode
São Paulo, serão 8.884 vagas em
141 faculdades. As inscrições fo-
ramabertasnamanhãde ontem
eaté omeio-dia cercade5mil jo-
vens já tinhamsecandidatadoao
programa.
São Paulo é o Estado com

maiornúmerodeinstituiçõespar-
ticipantes, vagas e candidatos.
AlagoaseAcre,cadaumcomape-
nastrêsfaculdadesouuniversida-
des, são os que menos oferecem
bolsas. A lista completa com as
instituições, os cursos e as vagas
oferecidas está na página doMi-
nistériodaEducação(www.mec.
gov.br/prouni),ondetambémde-
vemserfeitasas inscrições.
Assimcomonaseleçãodo iní-

ciodoano,valeparaa inscriçãoo
Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) realizadoem2005.O
candidatoaumabolsaprecisater
feito a prova e conseguido uma
média de pelo menos 45 pontos.
Commenosdoque isso,oalunoé
desconsiderado.
As inscrições vão até 16 de ju-

nhoehávagasemtodasasáreas,
incluindoasmaisconcorridas,co-
moMedicina, Direito e Adminis-
tração,masnãoemtodasasinsti-

tuições. “Várias não têmproces-
soseletivonesteperíodo,porisso
o número de vagas e de faculda-
desémenordoquenaseleçãodo
iníciodoano”,explicouoministro
daEducação,FernandoHaddad.
Mas o programa recebeu, agora
emmaio,aadesãodemais56insti-
tuições.

CRITÉRIOS
Aseleção deste semestre obede-
cerá aomesmo sistema do início
do ano. O aluno se inscreve na
área que quer cursar e coloca
uma lista de cinco instituições,
porordemdepreferência.Aque-
les commelhores notas são sele-
cionadosprimeiro.Asbolsasque
sobraremficarãoparaumsegun-
do processo, aberto logo depois
doprimeiroresultado,eosalunos
quenão foremescolhidospodem
tentarmaisumavez.
OministrodaEducaçãocalcu-

laquecercade700milestudantes
podem concorrer a essas novas
bolsas. Na seleção do começo do
ano,cercade800milse inscreve-
rameapenas91milforamselecio-
nados. O processo todo deve ser
encerradoemagosto.
“Pode ser que nem todos te-

nham a intenção de se inscrever
novamente, mas trabalhamos
com esse público”, explicou Ha-
ddad. O ministro ainda fez um
apelo: que estudantes sem inten-
çãorealdeobterumabolsanãose
inscrevamna seleção. “Entende-
mosquealgunsqueiramsaberco-

mo funciona e se realmente po-
demobterumabolsa,masissore-
tardaoprocessoealgunsquepre-
tendemfazerocursoacabampor
começar o semestre atrasados
porteremderefazerospassospa-
raocuparessasvagasnãopreen-
chidas”,disse.
A maior parte das bolsas,

35.162, é integral. O restante são
bolsas parciais, de 50% do valor
da mensalidade. Somando as
duasseleçõesdesteano,oProUni
terá138milbolsasem2006.Para
secandidataràsintegrais,oestu-
dante deve ter renda de até R$
525porpessoadafamília.Paraas
parciais,o limitederendaédeR$
1.050per capita. Todos os candi-
datos precisam ter feito o ensino
médioemescolaspúblicasouem
particulares com bolsas inte-
grais. Também podem concor-
rer professores das redes públi-
cas de ensino que nunca tenham
feitoumafaculdade.
O ministério também negou

que esteja havendo problemas
comtransferênciasdealunosque
já estão no programa, como che-
gou a ser divulgado.AUniãoNa-
cionaldosEstudantes(UNE)tem
umalistade34estudantesquees-
tão tendo problemas de transfe-
rência, mas, de acordo com Ha-
ddad,essaéumaminoria.Outras
15mil transferências teriam sido
feitas semproblemas, sendo cer-
cade14milparacursosdiferentes
namesmainstituiçãoeorestante,
paraoutrasfaculdades.●

Bancodedadosunifica
estatísticasdegênero

Brasileirosapóiam
preservaçãodoambiente
PesquisadoInstitutoVoxPopuli
mostra,porém,quemaiorianão
quermudarhábitosqPÁG.A16

MULHERES

●●● O novo projeto de inclusão de
alunos pobres naUniversidade
de São Paulo (USP) será votado
hoje pelo Conselho Universitário,
órgãomáximo da instituição. A
expectativa na reitoria é de que
ele seja aprovado. O conselho é
presidido pela reitora Suely Vile-
la e fazemparte ainda todos os
diretores de unidades da USP,
representantes de professores,
de alunos e de funcionários. São
cerca de 120 pessoas.

Se aprovado, o projetomuda-
rá principalmente o vestibular da
Fuvest, omaior emais concorri-
do do País. Em vez de cotas, a
reitoria da USP propõe um acrés-
cimo de 3% na nota do exame
para estudantes de escolas públi-
cas. Cria também um sistema de
avaliação seriada, que permitirá
que alunos da rede pública façam
provas ao fim de cada ano do en-
sinomédio. As notas seriam in-
corporadas à Fuvest.

A intenção da reitoria é apro-
vá-lo nestemês para que asmu-
danças já sejam válidas no vesti-
bular deste ano. Omanual do can-
didato deve ficar pronto em ju-
nho. A estrutura da prova tam-
bém seria outra: as atuais 100
questões seriam substituídas por
90, sendo 10 delas interdisciplina-
res. O projeto, chamado de In-
clusp, tambémprevê ajuda ao
aluno carente que ingressar na
universidade. ● RENATACAFARDO
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Robson Pereira
ESPECIAL PARA O ESTADO

RIO

O número de famílias chefia-
das por mulheres cresceu
66%naúltimadécada,passan-
dode7,7milhõespara12,8mi-
lhões, o que representa uma
participaçãode26,5%emrela-
ção ao total de domicílios. A
participaçãodasmulheresno
sustento da família também
registrouaumentosignificati-
vo,de24%em1991para37,7%
em2000.
Apesar desses avanços,

em2000ossaláriosrecebidos
pelas mulheres representa-
vam70%dosrendimentosre-
cebidos pelos homens. Entre
asmulherestambémprevale-
ce um quadro de desigualda-
de,comtrabalhadorasnegras
oupardasrecebendooequiva-
lenteàmetadedossaláriospa-
gosparamulheresbrancas.
Essesnúmeros jáeramde

conhecimento público, mas
agora fazem parte do Siste-
maNacional de Informações
deGênero (SNIG), umbanco
de dados interativo, lançado
ontem no Rio, fruto de uma
parceria entre o IBGE, a Se-
cretariaEspecialdePolíticas
para as Mulheres e o Fundo

deDesenvolvimento das Na-
çõesUnidasparaaMulher.O
sistema foi desenvolvido de
acordo com orientações da
ONU para que os dados se-
jam comparados com os de
outros países.
Todas as informações do

SNIG já estão disponíveis na
internet (é preciso baixar o
programa)apartirdoendere-
ço www.presidencia.gov.br/
spmulheres.
“Na verdade, já conhecía-

mos todas essas diferenças
contidasnoSNIG”,disseami-
nistraNilcéaFreire,daSecre-
tariaEspecial dePolíticaspa-
raasMulheres. “Mastrazerà
tona esses dados ajuda a en-
tendermelhoroqueésermu-
lhernoBrasil.”
Entreosavançosconquis-

tadospelasmulheres,aminis-
tra destacou a educação.
Atualmente64%dosestudan-
tesqueconcluemcursosupe-
rior pertencemao sexo femi-
nino.“Masaindavailevarum
bom tempo para que isso se
reflita no mercado de traba-
lho, onde impera o que cha-
mamos de ‘teto de vidro’: as
mulhereschegamaumdeter-
minado ponto da carreira e
dali não passam”, afirmou a
ministra. ●
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