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Um agente ficou gravemente
ferido na manhã de ontem,
após explosão de uma bomba
que estava escondida no cano
de uma trave de gol da quadra
de futebol da Penitenciária de
Valparaíso, no interior de São
Paulo. Desconfiado da movi-
mentação dos detentos, o agen-
te foi fazer a revista e, nesse
momento, houve a explosão. A
bomba teria entrado durante a
visita íntima do fim de semana,
que foi liberada pelo governo
sem revista, por falta do apare-
lho detector de metais.

ASSALTO
Bomba escondida em
trave de gol fere agente

Três filhos de empresários de
Goiânia, de classe média alta, e
universitários foram pre-
sos por assaltos on-
tem. Os jovens co-
meteram dois cri-
mes apenas no sá-
bado. Em um pos-
to de gasolina leva-
ram R$ 200 de um
frentista, e em uma
mercearia, limparam
R$ 100 da caixa. Foram
identificados porque usaram o
carro particular de um deles,
um VW Golf.

A gravação de uma audiência
de conciliação revela que o me-

nino Bernardo Boldrini
foi ao fórum de Três

Passos, no noroeste
do Rio Grande do
Sul, pedir para mu-
dar de casa e o pai,
o médico Leandro,

mostrou-se dispos-
to a manter a guarda.

A Justiça deu 90 dias
para a reconciliação, com

a concordância do MP. Em
abril, antes de o prazo se esgo-
tar, Bernardo foi morto.

Dois ônibus foram incendia-
dos na noite de ontem na altu-
ra do quilômetro 15 da Rodovia
Raposo Tavares, em São Paulo.
Segundo a Polícia Militar, um
grupo de criminosos parou os
dois ônibus que seguiam pela
estrada por volta das 21h50. O
grupo roubou os pertences dos
passageiros, obrigou-os a des-
cer e ateou fogo nos veículos.
Ninguém ficou ferido. Os ban-
didos conseguiram fugir. A PM
informou que um dos ônibus
ficou totalmente danificado e

o outro, parcialmente destruí-
do. O caso foi encaminhado ao
89˚ DP (Morumbi), que con-
centra casos de outras regiões
durante o plantão. A rodovia
no sentido de Cotia ficou total-
mente interditada a partir das
22 horas. À meia-noite de on-
tem, as duas faixas para o inte-
rior continuavam bloqueadas
para a limpeza da via, de acor-
do com o Departamento de
Estradas de Rodagem (DER).
Os ônibus foram recolhidos e
passariam por perícia.

GOIÂNIA
Filhos de empresários
são detidos por assaltos

Menino que perdeu
braço ganha prótese

ARAÇATUBA RIO GRANDE DO SUL ACIDENTE NO ZOOLÓGICO

● USP atravessa crise financeira
e, para fechar as contas, usa
sua poupança e lançou um PDV

R$ 1,15 bilhão
Será gasto da reserva técnica da USP
para sanar a folha de pagamento

R$ 1,6 bilhão
Resta para o ano de 2015, para que a
USP continue equilibrando as contas

R$ 3,6 bilhões
Era o saldo da poupança da
USP em junho de 2012

55 mil
Alunos estão matriculados nos cursos
de graduação e 34,6 mil em pós

Falecimentos

USP exige nova governança e eficiência
Especialistas em gestão e educação falam ao ‘Estado’ sobre desafios e soluções parar manter notoriedade e excelência da universidade

Criminosos roubam e incendeiam dois
ônibus na Rodovia Raposo Tavares

Jesler da Costa Cesar Júnior –
Dia 9, aos 75 anos. Filho de Jesler
da Costa Cesar e Orny Moura Bica-
lho. Era casado. Deixa filha e neto.
O enterro será realizado hoje no
Cemitério do Araçá.
John Eduardo Gualberto – Dia
7, aos 58 anos. Filho de Ursula Gual-

berto e padrasto Guter Kreinberg.
Era casado com Monica da Silva
Prado. Deixa a enteada Manuela
Prado. O enterro foi realizado no Ce-
mitério dos Protestantes.

MISSAS
Maria Therezinha Ramos Ma-
chado, Professora da Faculdade
Santa Marcelina – Hoje, às 17h30,

na Capela da Faculdade Santa Mar-
celina, na Rua Dr. Emilio Ribas, 89,
Perdizes (7º dia).
Tulia Quilici (Jane Batista) –
Amanhã, às 18h30, na Igreja do
Santíssimo, na Rua Tutoia, 1.125,
Paraíso (7º dia).
Edelma Ruocco Battistelli – Ho-
je, às 19 horas, na Paróquia Santo
Ivo, no Largo da Batalha, 189, Jar-

dim Luzitânia (7º dia).
Zilá Oliveira – Amanhã, às 18 ho-
ras, na Igreja Catedral de Nossa Se-
nhora da Luz, na Praça Tiradentes,
s/nº, Centro, Curitiba (11 anos).
Nivia Gomes Basile– Dia 13, às
11 horas, na Capela do Colégio San-
ta Cruz, na Av. Arruda Botelho, 255,
Alto de Pinheiros (7º dia).
Maria Luz Menendez Vernucci

– Dia 13, às 16 horas, na Paroquia
de Santa Terezinha, na Pç. Domin-
gos Correia Cruz, 140 (7º dia).
Clésio José Scabello – Hoje, às
19 horas, na Igreja Santa Teresi-
nha, na Rua Maranhão, 617 (7º dia).
Rubens Bernal Molina – Ama-
nhã, às 19 horas, na Basílica Nossa
Senhora do Carmo, na Rua Martinia-
no de Carvalho, 114 (11 meses).

Rafaat Nagib Zeitoune – Ama-
nhã, às 20 horas, na Catedral Orto-
doxa Metropolitana de São Paulo,
na Rua Vergueiro, 1.515 (7º dia).
Lauro Mistura – Amanhã, às
20h30, na Igreja Nossa Sra. do Per-
pétuo Socorro, na Praça Honório Lí-
bero, 100, Jd. Paulistano (7º dia).
Nelson Speers – Dia 12, às 12 ho-
ras, na Igreja do Perpétuo Socorro,
na Rua Honório Libero, 100 (7º dia).
Álvaro Martiniano de Azevedo
Júnior – Dia 13, às 15 horas, na
Igreja do Calvário, na Rua Cardeal
Arcoverde, 950, Pinheiros (7º dia).
Aimone Summa – Dia 13, às 15
horas, na Igreja Santo Ivo, na Pra-
ça Largo da Batalha, 189 (7º dia).

SERGIO CASTRO/ESTADÃO

Pai de Bernardo quis
manter a guarda

O menino Vrajamany Rocha,
de 11 anos, que teve o braço di-
reito arrancado por um tigre
no zoológico de Cascavel, no
oeste do Paraná, ganhou uma
prótese ortopédica do empre-
sário Nelson Nolé, de Soroca-
ba. O menino esteve na cidade,
acompanhado pela mãe, para
fornecer as medidas para o
equipamento. Segundo Nolé,
que tem uma empresa de próte-
ses, o equipamento será feito
em fibra de carbono, com luvas
de silicone. O cotovelo será
articulado para dar equilíbrio.

ENSINO SUPERIOR. Crise de gestão

Lourival Sant’Anna

Mesmo absorvendo 5% do Im-
posto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços
(ICMS) arrecadado pelo Esta-
do de São Paulo, o que equiva-
le a cerca de R$ 4,6 bilhões
neste ano, a Universidade de
São Paulo (USP) gasta mais
do que recebe só com a folha
de pagamento e está paralisa-
da há 107 dias por uma greve
desencadeada pelo anúncio
de que não haveria aumento
salarial. A universidade mais
conceituada do Brasil se tor-
nou um saco sem fundo aten-
dendo às exigências de ver-
bas de suas unidades, sem le-
var em conta desempenho e
prioridades.

O diagnóstico é de seis espe-
cialistas em Gestão e Educação,
de dentro e de fora da USP, ouvi-
dos pelo Estado. Com peque-
nas variações, a receita é a mes-
ma: a sociedade, que paga essa
conta, precisa tomar parte das
definições de objetivos e priori-
dades, não só da USP, mas das
outras universidades esta-
duais, que também estão em
greve, e que absorvem outros
4,5% do ICMS: a Universidades
E s t a d u a l d e C a m p i n a s
(Unicamp) e a Universidade Es-
tadual Paulista (Unesp). Como
acontece em outros países, re-
presentantes do governo e da
Assembleia Legislativa, da in-
dústria, do comércio e dos servi-

ços precisam ser ouvidos.
“Está para nascer modo de ge-

renciar mais incompetente,
que não consiga cobrir nem a
folha de pagamento com esse
ervanário bilionário”, desabafa
Gustavo Ioschpe, economista
especialista em educação.

“Não se pode destinar fatia
tão grande do orçamento do Es-
tado para algo que não tem ne-
nhuma ingerência do poder pú-
blico. A USP não é diferente da
polícia, de um hospital, da Se-
cretaria de Transportes. Preci-
sa comprovar a eficácia e o resul-
tado social de seus gastos.”

“Nas entrelinhas de muitas
declarações, tem a visão de que
o Estado deve servir as universi-
dades públicas. É o contrário.
Elas é que têm de servir a popu-
lação que financia a universida-
de”, salienta Ioschpe. Ele cita
como exemplo do “descompro-
misso” da USP com os proble-
mas sociais o fato de formar
mal os professores, que vão pa-
ra a rede pública de ensino fun-
damental, da qual saem alunos
“tão despreparados” que a pró-
pria universidade se recusa a re-
cebê-los.

Limites. “Como qualquer orga-
nização pública ou privada, a
USP precisa ter uma planilha de
custos e um plano de trabalho
que caibam no orçamento e de-
senvolver parâmetros claros
que possam mostrar a todos
que os recursos estão sendo

bem utilizados”, analisa Simon
Schwartzman, pesquisador do
Instituto de Estudos do Traba-
lho e Sociedade, do Rio.

“A autonomia dada à universi-
dade até aqui, de usar livremen-
te os 5% do ICMS – um privilé-
gio que pouquíssimas, ou talvez
nenhuma universidade do mun-
do tenha, fora de São Paulo –
tinha como suposto que ela usa-
ria esses recursos com respon-
sabilidade e transparência.”

“A crise da USP é típica do
que ocorre com o setor público
brasileiro”, observa Hélio
Janny Teixeira, professor da Fa-
culdade de Economia e Admi-
nistração da USP: “Desprezo pe-
la gestão; crescimento inercial
da massa salarial sem a corres-
pondente produtividade; falta
de indicadores claros e aversão
aos cálculos de custo; participa-
ção coletiva baixa, simplista,
sectária e imediatista”.

Gestão. As decisões são toma-
das pelo Conselho Universitá-
rio, no qual o maior poder é
exercido pelos diretores das
unidades, explica Elizabeth Bal-
bachevsky, professora da Facul-
dade de Educação da USP.
Além deles, participam repre-
sentantes dos professores, estu-
dantes e funcionários. “Essa de-
mocratização é distorcida, por-
que o principal stake holder
(parte interessada), a população
que paga esse trambolho de uni-
versidade que se tornou caríssi-

ma, não tem nenhum mecanis-
mo de representação. O reitor é
refém ou do colegiado ou do sin-
dicalismo militantes”, afirma
Elizabeth.

“O essencial não está sendo
discutido: como mudar a gover-
nança da universidade, não pa-
ra tirar o colegiado e colocar o
poder na mão de uma só pessoa,
mas para ampliá-lo e criar um
contrapeso, um canal para nego-
ciar com a sociedade o que ela
espera da universidade”, diz Eli-
zabeth, que participa nesta se-
mana em Roma do Consórcio
de Pesquisadores em Educação
Superior (Cher, na sigla em in-
glês).

A especialista afirma que em
universidades dos países nórdi-
cos e na Holanda, por exemplo,
a gestão tem forte participação
do governo e do empresariado.

O especialista em Gestão
Educacional Eduardo Agrunho-
sa, coordenador de Planejamen-
to da Universidade Presbiteria-
na Mackenzie, cita a experiên-
cia da Universidade de Michi-
gan, nos Estados Unidos, que
também é estadual e conseguiu
estabelecer uma interação
maior com as empresas priva-
das. Na visão dele, essa intera-
ção não só ajusta a produção da
universidade às necessidades
da sociedade, como também po-
de oferecer novas fontes de fi-
nanciamento, por meio de con-
vênios com o setor privado.

“A primeira reforma que pre-

cisa ser feita é na estrutura polí-
tica organizacional, com partici-
pação mais efetiva da socieda-
de”, avalia Agrunhosa. Só as-
sim, na visão dele, a USP será
capaz de fazer um “balanço de
gestão” e definir “que cursos re-
querem maior investimento e
custeio para mantê-la no nível
de notoriedade e excelência”.

Dívida. O economista Claudio
de Moura Castro, assessor da
presidência do Grupo Positivo,
lembra a crise da Pontifícia Uni-
versidade Católica de São Pau-
lo (PUC-SP), ocorrida alguns
anos atrás. “Se não entra o bis-
po, o meirinho levava a cadeira
e a mesa do reitor”, ironiza. “Es-
sas instituições não evoluíram
para um modelo de gestão efi-
caz. Se o reitor não tem força
para gastar o que tem, e é obriga-
do a gastar o que não tem, signi-
fica que há algo muito errado na
governabilidade.”

Na verdade, constata o econo-
mista, o reitor “manda pouco”:
a decisão colegiada tem um efei-
to paralisante. “Ninguém res-
ponde por nada.” Pelo processo
de listas tríplices de eleição, o
reitor “entra com o rabo preso,
dependente do apoio de depar-
tamentos e partidos”. Para com-
pletar, os sindicatos “são as-
sombrações que impõem medo
e não são representativos”.

Menos influência que o rei-
tor, só mesmo o contribuinte
paulista, que sustenta a USP.

R$ 10 mil

Estouro.
Em julho
deste ano,
os gastos
com a
folha de
pagamento
superaram
em 105,02%
os repasses
feitos pelo
Estado

Poder.
Órgão
máximo, o
Conselho
Universitário
é composto
por cerca de
150
membros de
todas as
unidades

Crise.
Em 2001, a
PUC entrou
em crise. De
2006 a
2007, houve
cortes de
docentes e,
em 2012, a
terceira
colocada
assumiu a
reitoria

Sindicatos.
Sintusp e
Adusp
representam
17.404
funcionários
e 6.153
professores
de oito
câmpus da
USP

Grandiosidade.Grandiosidade.
Vista da PraçaVista da Praça
do Relógio, nodo Relógio, no

Câmpus ButantãCâmpus Butantã

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

agradecem o carinho e conforto recebidos e convidam para a Missa de 7º dia que será celebrada  nesta
quinta-feira, dia 11 de setembro, às 9 horas, na Igreja Imaculado Coração de Maria, à Rua Jaguaribe,
735 - Santa Cecília.

Os familiares do querido e saudoso

ARMANDO CASIMIRO COSTA

O CNCP Brasil, Carminha Speers
e amigos do

Professor Nelson Speers
convidam  para a missa em sua memória,
dia 12 de setembro, sexta-feira, às 12h00

na Igreja do Perpétuo Socorro, Rua Honório
Libero, 100 - São Paulo.

É A RENDA
MENSAL DE UM

DOS JOVENS
PRESOS

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, ou para a redação no fax 3856-2560

MARCO FORMICOLA 
agradece as manifestações de pesar recebidas pelo seu falecimento e convida parentes e amigos para a

 missa de 7º dia, que será realizada no dia 12, sexta-feira, às 12horas, na Paróquia São José,
 à R. Dinamarca nº 32 - Jd Europa.

A família do querido

CONTAS ABERTAS


