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Portal. Veja linha
do tempo da greve
da USP

Estagiário do
Exército ajuda
em Pirassununga
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Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

O ministro da Educação, Henri-
que Paim, disse na manhã de on-
tem que a queda no número de
estudantes concluintes do ensi-
no superior no Brasil está asso-
ciada a uma série de ações de
supervisão e regulação adota-
das pela pasta para garantir a

qualidade na oferta de matrícu-
las nos cursos.

O número de estudantes con-
cluintes do ensino superior
caiu 5,6% em 2013, a primeira
queda em dez anos, conforme
dados do Censo do Ensino Su-
perior divulgados anteontem
pelo MEC.

Segundo o censo, 991.010 es-
tudantes se graduaram em 2013

– 59,4 mil a menos do que os
formandos de 2012.

“Essas ações de supervisão e
de regulação que o MEC vem
adotando, com suspensão de
processos seletivos, redução do
número de vagas, fechamento
de cursos, descredenciamento
de instituições, são medidas
que vêm sendo tomadas há mui-
to tempo. Então, esse reflexo

que nós tivemos agora no núme-
ro de formandos está associado
a ações que foram feitas há pelo
menos quatro, cinco anos”, dis-
se o ministro, ao participar de
coletiva de imprensa no Palácio
do Planalto para apresentar o
Pronatec Aprendiz na Micro e
Pequena Empresa.

“Queria enfatizar que tão im-
portante quanto a expansão do

ensino superior brasileiro, que
é uma meta estabelecida até
mesmo no Plano Nacional de
Educação, é nós termos o cuida-
do com a questão da qualidade.
Por isso que o MEC tem sido
muito rigoroso e vai manter es-
se rigor em relação à expansão
da educação superior”, disse o
ministro.

Exigência. De acordo com
Paim, o governo não vai aceitar
a oferta de vagas no sistema fe-
deral de instituições e cursos

sem qualidade. “Essa preocupa-
ção é uma preocupação que es-
se governo tem”, ressaltou o mi-
nistro da Educação.

O Censo do Ensino Superior
apontou ainda que houve redu-
ção no ritmo de expansão do en-
sino superior brasileiro. Se en-
tre 2007 e 2008, constatou-se
um pico de crescimento de 10%
de vagas criadas, o índice que
vem caindo de forma consisten-
te nos últimos anos – entre 2012
e o ano passado, o avanço foi de
apenas 3,7%.

Queda de formandos é regulação, diz Paim

Falecimentos

● A revisão do cálculo da cota do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
repassada às três universidades
estaduais renderia cerca de R$
360 milhões por ano, segundo a
previsão orçamentária de 2014.
O conselho de reitores (Cruesp)
indicou anteontem que esse é
um dos pedidos do órgão ao go-
verno. Uma retificação do cálculo
não mudaria o porcentual do
ICMS, de 9,57%, mas incluiria
juros e multas. A soma, porém,
não é suficiente para resolver o
alto comprometimento das recei-
tas com salários nas instituições.
Só a USP gasta a cada mês cerca
de R$ 90 milhões a mais do que
recebe do Tesouro estadual. / V.V.

JF DIORIO/ESTADÃO

Johnny Gualberto - Faleceu dia
7 de setembro, aos 58 anos. Filho
de Ursula Kreinberg, casada com
Gunter Kreinberg. Era irmão de Lu-
ciano Gualberto Neto (falecido) e de
Cecília Simonsen. Casado com Mo-
nica da Silva Prado, deixa a enteada
Manuela Prado. A missa será cele-
brada na segunda-feira, dia 15 de
setembro, às 11 horas, na igreja
São José, rua Dinamarca, 32.
Tulia Quilici (Jane Batista) –
Dia 5, aos 87 anos. Deixa netos, bis-
netos, amigos e familiares. O corpo

foi trasladado para o Crematório da
Vila Alpina.
Fernando Euler Bueno – Dia 6,
com 99 anos, Era casado com
Ketty. Deixa os filhos Fernando
Luis, José Roberto, Maria Lúcia, ne-
tos e bisnetos. O enterro foi realiza-
do no Cemitério São Paulo.
Francisco Amaral Melo – Dia 2,
aos 87 anos. Era viúvo. Deixa fami-
liares. O corpo foi trasladado para
Crematório da Vila Alpina.
Israel ( Salek ) Werdesheim –
Dia 9, aos 87 anos. Filho Leib Hertz

Werdesheim e Golda Werdesheim.
Era viúvo de Marlene Werdesheim.
Deixa as filhas Rebeca, Gisela e ne-
tos. O enterro foi realizado no Cemi-
tério Israelita do Butantã.
Gustavo Cubas – Aos 83 anos.
Era casado com Rosita Cubas. Dei-
xa os filhos Gustavo, Carlos, Ariel,
netos e bisneto. O enterro foi realiza-
do em Miami, na Flórida.
Luiz Gedanken Goldstein – Dia
10, aos 77 anos. Filho de Moyses Da-
vid Goldstein e Anna Goldstein. Era
casado com Lea Goldstein. Deixa

os filhos Marcelo, Ricardo, William
e netos. O enterro será realizado
hoje, às 11 horas, no Cemitério Is-
raelita do Butantã.

MISSAS
Johnny Gualberto – Dia 15, às
11 horas, na Igreja São José, na
Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa
(7º dia).
Maria Therezinha Ramos Ma-
chado, Professora da Faculdade
Santa Marcelina – Dia 13, às 17h30,
na Capela da Faculdade Santa Mar-
celina, na Rua Dr. Emilio Ribas, 89,
Perdizes (7º dia).
Zilá Oliveira – Hoje, às 18 horas,

na Igreja Catedral de Nossa Senho-
ra da Luz, na Praça Tiradentes,
s/nº, Centro, Curitiba (11 anos).
Tulia Quilici (Jane Batista) –
Hoje, às 18h30, na Igreja do Santís-
simo, na Rua Tutoia, 1.125 (7º dia).
Elza Maria Pontes Mestieri –
Amanhã, às 11 horas, na Igreja de
São José, na Rua Dinamarca, 32,
Jardim Europa (7º dia).
Ebe Boschi Pogatti – Amanhã,
às 12h45, na Igreja Nossa Sra. do
Brasil, na Praça Nossa Sra. do Bra-
sil, s/nº, Jardim Paulista (7º dia).
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).
Rachela Langella Botti – Dia 13,
às 16 horas, na Capela do Lar Esco-
la São Francisco, na Rua dos Aço-
res, 310, Jardim Lusitânia (7º dia).
Maria Luz Menendez Vernucci
– Dia 13, às 16 horas, na Paróquia
de Santa Terezinha, na Praça Do-

mingos Correia Cruz, 140 (7º dia).
Armando Casimiro Costa – Ho-
je 11, às 9 horas, na Igreja Imacula-
do Coração de Maria, na Rua Jagua-
ribe, 735, Santa Cecília (7º dia).
Rubens Bernal Molina – Hoje,
às 19 horas, na Basílica Nossa Se-
nhora do Carmo, na Rua Martiniano
de Carvalho, 114 (11 meses).
Rafaat Nagib Zeitoune – Hoje,
às 20 horas, na Catedral Ortodoxa
Metropolitana de São Paulo, na Rua
Vergueiro, 1.515, Paraíso (7º dia).
Lauro Mistura – Hoje, às 20h30,
na Igreja Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, na Praça Honório Líbe-
ro, 100, Jd. Paulistano (7º dia).
Nelson Speers – Amanhã, às 12
horas, na Igreja do Perpétuo Socor-
ro, na Rua Honório Libero, 100, Jar-
dim Paulistano (7º dia).
Fernando Euler Bueno – Ama-
nhã, às 12h30, na Igreja de São Pa-
dro e São Paulo, na Rua Circular do
Bosque, 31 (7º dia).

NA WEB

Apenas USP
adia decisão
sobre abono
de grevistas
Unesp e Unicamp aceitam 28,6%; decisão
fica para terça-feira e TRT convoca reitor

Victor Vieira

O fornecimento de refeições no
Restaurante Universitário do
câmpus de Pirassununga, da
Universidade de São Paulo
(USP), virou alvo de críticas do
movimento grevista local. Sin-
dicalistas dizem que estagiários
do Exército foram usados para
cobrir a ausência de servidores
do refeitório que estão parados.

A prefeitura do câmpus diz
que a prestação de serviço já es-
tava prevista, por meio de parce-
ria, e não há nenhuma irregulari-
dade. Dois estagiários vindos

do 13.º Regimento de Cavalaria
Mecanizado, base do Exército
no município, trabalharam cer-
ca de duas semanas no refeitó-
rio universitário, que está com
o funcionamento alterado por
causa da paralisação.

Segundo o prefeito do câm-
pus, Flávio Meirelles, a aloca-
ção dos dois estagiários já esta-
va acertada antes mesmo do iní-
cio da greve, em maio.

A iniciativa faz parte de um
convênio, recém-firmado entre
o Exército e a USP, de troca de
estagiários em cozinhas de gran-
de porte. “O restaurante tem
custo fixo alto e, cada vez que
deixamos de servir os alunos,
há um prejuízo grande ao Esta-
do”, justifica Meirelles.

Após a reclamação dos grevis-
tas, o período de trabalho dos
estagiários foi encurtado em al-

guns dias. O funcionamento,
diz Meirelles, foi mantido mes-
mo sem ajuda dos estagiários e
com o remanejamento interno
de servidores. Na greve, o local
funciona durante o almoço,
mas não oferece o jantar.

A USP de Pirassununga não
pôde enviar estagiários ao Exér-
cito, como previsto no convê-
nio, por causa da greve. A reito-
ria informou que os câmpus são
autônomos para fazer parce-
rias. Já o Exército não foi encon-
trado para comentar o caso.

A queixa dos funcionários é
de que o prefeito não poderia
substituir grevistas e que o acor-
do com o Exército é desconheci-
do na unidade. “Nem experiên-
cia em cozinha os dois tinham”,
criticou um servidor do restau-
rante, que não quis se identifi-
car à reportagem.

Ação. Magistrado diz que reitor, em vez de fazer gol, prefere ‘carregar bola para vestiário’

Revisão do ICMS
renderia R$ 360 mi

Antonio Basile, esposo, Maria Tereza, Maria Isabel, Eugênio, Maria Luisa, Maria Cristina, filhos, genros, nora e netos,
convidam colaboradores, amigos e parentes para participarem da celebração da missa de 7º dia de

NÍVIA GOMES BASILE
a ser oficiada pelo Padre José de Almeida Prado, no dia 13 de setembro,  na capela do Colégio Santa Cruz, 

situada na Av. Arruda Botelho, 255 - Bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo.

Luiz Fernando Toledo

As Universidades Estaduais
Paulista (Unesp) e de Campi-
nas (Unicamp) aceitaram on-
tem a proposta de abono sala-
rial de 28,6% para seus servi-
dores. A Universidade de São
Paulo (USP) informou que só
responderá sobre o tema em
reunião do Conselho Univer-
sitário, na terça-feira. O índi-
ce, no entanto, foi proposto
pelo Tribunal Regional do
Trabalho (TRT) diretamente
à USP, única instituição que
ajuizou ação na Justiça do
Trabalho contra a paralisa-
ção de 108 dias de funcioná-
rios e professores.

Em audiência de conciliação
realizada ontem, o desembarga-
dor Davi Furtado Meirelles con-
vocou o reitor da USP, Marco
Antonio Zago, e o secretário es-
tadual de Desenvolvimento
Econômico, Ciência e Tecnolo-
gia, Nelson Luiz Baeta, para o
próximo encontro, no TRT, na
quarta-feira.

Ele considerou um “desgas-
te” a atitude do reitor de enca-
minhar a decisão ao órgão máxi-
mo da universidade, o que pode
levar a paralisação a durar mais
uma semana. Funcionários e do-
centes já aceitaram a proposta,

mas aguardam a resposta da ad-
ministração da USP.

“A bola estava com ele (Za-
go). Ele podia pegar a bola, bo-
tar na marca do pênalti e fazer o
gol. Ele preferiu carregar a bola

para o vestiário”, afirmou Mei-
relles. A reunião terminou sem
novas determinações. Um re-
presentante do Ministério Pú-
blico do Trabalho (MPT) que
participou da reunião foi na
mesma direção e comentou que
o impasse “deve-se exclusiva-
mente à indecisão da reitoria”.
A afirmação, no entanto, não foi
incluída nos autos.

A reitoria da USP informou
que todas as decisões precisam
ser aprovadas por seu órgão má-
ximo, o Conselho Universitá-
rio. Em relação à demora, a uni-
versidade afirmou que, por
questões regimentais, o órgão
precisa ser convocado com cin-
co dias de antecedência.

O resultado do encontro foi
criticado pelos grevistas, que
disseram depender da resolu-
ção do abono para encerrar a
greve. O diretor do Sindicato
dos Trabalhadores da USP (Sin-
tusp), Magno Carvalho, afir-
mou ontem, mais uma vez, que
houve uma “quebra de isono-
mia do Cruesp (Conselho dos Rei-
tores das Universidades Estaduais
Paulistas)”, tese que foi negada
pela presidente do conselho, a
reitora da Unesp, Marilza Viei-
ra Rudge.

Pauta isolada. Na segunda-fei-
ra, o Cruesp, em encontro com
o Fórum das Seis – entidade que
reúne representantes dos sindi-
catos dos professores e servido-
res –, decidiu que a discussão
sobre o abono não poderia ser
tomada de forma unilateral pa-
ra todas as instituições, mas
que cada uma delas deveria to-
mar uma decisão isolada.

O valor refere-se ao pagamen-
to do período descoberto pelo
reajuste de 5,2% cedido aos ser-
vidores entre o mês de maio, da-
ta-base da categoria, e setem-
bro, quando o porcentual incidi-
rá sobre o salário.

Os professores da Unicamp
já haviam recebido abono de
21% sobre o salário de julho, ofe-
recido pela reitoria em troca da
suspensão da greve. Depois da
reunião de ontem, foi ofertado
a eles receber nova parcela de
7,6%. As categorias ainda vota-
rão se aceitam a proposta – o
pagamento será feito após sete
dias do acordo. A Unesp, além
do pagamento do porcentual,
garantiu reajuste do vale ali-
mentação.

O Colégio Dante Alighieri e a AEDA comunicam, com pesar, 
o falecimento de seu Ex-Presidente

Dr. Marco Formicola

ocorrido no sábado, dia 6 de setembro de 2014, e convidam para a missa
de 7º dia, que será celebrada no dia 12 de setembro, sexta-feira, às 

12 horas, na Igreja São José do Jardim Europa, à Rua Dinamarca, 32.

A filha BEATRIZ HELENA RAMOS AMARAL da querida

ELZA APARECIDA RAMOS AMARAL
agradece, sensibilizada, a todas as manifestações de carinho e convida os amigos

e parentes para a Missa de 7º. Dia, que será celebrada no próximo dia 12 de SETEMBRO,
sexta-feira, às 20h, na Capela da PUC - Paróquia Coração Imaculado de Maria, 

Rua Monte Alegre, 948, Perdizes, Capital, SP.

Serviço funerário da Prefeitura:
0800-109850 (24 horas)
www.prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario
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A esposa Ketty, os filhos João Pedro (in memoriam), Fernando Luis, José Roberto e Maria Lucia; as
noras Maria Lucia, Silvia Maria e Creusa Maria; o genro José Estevam; os netos e bisnetos do querido

DES. FERNANDO EULER BUENO
agradecem o carinho recebido e convidam para a missa de 7º dia  a ser  celebrada sexta-feira dia 12/09, às
12:30 na Igreja de São Pedro e São Paulo na Rua Circular  do Bosque  nº 31, Jardim Guedala  (com vallet).

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


