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PLANETA
APREENSÃO DE ANIMAIS ÁFRICA DO SUL

A ONG WWF Brasil convidou
o artista franco-italiano Gas-
pare Di Caro para fazer uma
projeção de luzes e movimen-
to no muro de concreto que
forma a margem do Rio Tietê
na altura da Ponte das Bandei-
ras, hoje, às 20 horas. Haverá
mensagens de fim de ano e pe-
la preservação dos rios.

Segundo a secretária-geral
da WWF Brasil, Maria Cecília
Wey de Brito, o objetivo é
atrair a atenção dos morado-
res de São Paulo para o proble-

ma da poluição dos rios. “Não po-
demos deixar que isso se perpe-
tue. As pessoas não podem acei-
tar conviver com essa situação,
viver em meio ao esgoto. Muitos
pensam que o problema é dos
ambientalistas e dos prefeitos,
mas é de todos.”

Ela avalia que esse distancia-
mento dos paulistanos também
se deve ao fato de que as pessoas
não conseguem acessar o Tietê.
“A cidade foi pensada de uma for-
ma que as pessoas não conse-
guem chegar até o rio, nem que
ele fosse despoluído.”

Para Maria Cecília, nos 20
anos de campanha para despolui-
ção do Rio Tietê foram feitas
boas ações em relação ao esgoto
industrial. Mas ela diz que fal-
tam ações metropolitanas e não
houve melhora semelhante no
caso do esgoto doméstico.

Cidade do Cabo terá
observatório de clima

O chef de cozinha francês Clau-
de Troigros assina um cardápio
com javalis que será servido ho-
je, em uma ceia de Natal anteci-
pada, aos frequentadores do Res-
taurante Popular de Niterói. Um
total de 316 javalis-piratas foram
apreendidos pela Operação Obe-
lix. Eles vinham sendo mantidos
em um criadouro ilegal na Área
de Proteção Ambiental de Ma-
caé de Cima, em Nova Friburgo,
na Região Serrana. Após a
apreensão, os animais foram le-
vados a um abatedouro certifica-
do pelo Ibama, no interior de
São Paulo. Além do restaurante
de Niterói, javalis serão servidos
em outros 17 restaurantes popu-
lares do governo estadual.

WWF Brasil
faz projeção
de luzes no
Rio Tietê

Fuvest divulga
os aprovados
para sua 2ª fase

Justiça concede
indenização por
surto em navio

Restaurantes populares
terão carne de javali
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Paulo Saldaña

Mesmo com o esvaziamento da
Universidade de São Paulo
(USP) por conta do fim das au-
las, a manifestação contra a ex-
pulsão de seis alunos reuniu cer-
ca de cem pessoas na tarde de
ontem. O grupo se reuniu com
faixas, carro de som e tambores
em frente ao prédio da reitoria e
marchou até a portaria principal
da USP, onde bloquearam o trân-
sito por 15 minutos.

“As aulas da USP podem estar

de férias, mas o senso crítico dos
alunos, não”, disse Jéssica de
Abreu Trinca, de 26 anos, uma
das estudantes expulsas, que
acredita na continuação da mobi-
lização no próximo ano. “As au-
las vão voltar e os alunos vão es-
tar em greve”, completou a alu-
na de Letras.

Os manifestantes pedem a re-
vogação das expulsões – decisão
divulgada no sábado em despa-
cho do reitor João Grandino Ro-
das. A expulsão veio como puni-
ção pela ocupação, iniciada em
março de 2010, de um prédio da
Coordenadoria de Assistência
Social (Coseas). Segundo a reito-
ria, documentos do departamen-
to foram extraviados e computa-
dores, furtados.

A principal reivindicação do
movimento, intitulado Moradia

Retomada, é o aumento de vagas
no Conjunto Residencial da Uni-
versidade de São Paulo (Crusp).
A sala continua ocupada.

Entre os manifestantes, a con-

fiança era de que a medida pode
ser revogada. “O reitor, em uma
decisão, acaba com a minha vida
acadêmica e profissional. Foi ex-
tremamente incoerente”, com-

pleta Jéssica.
O Diretório Central dos Estu-

dantes (DCE) vai apelar ao Judi-
ciário. “Vamos entrar com man-
dado de segurança para tentar re-
verter a decisão na Justiça. Por-
que dentro da universidade é tu-
do muito restrito”, diz João Vic-
tor Pavesi, de 25 anos, do DCE.

A estudante de Artes Cênicas
Aline Dias Camoles, de 27 anos,
também desligada da universida-
de, criticou o processo que resul-
tou nas punições. Segundo ela,
há comprovação no processo de
que os documentos do Coseas
foram devolvidos.

A lista dos demais prejuízos
não constaria no inquérito, se-
gundo ela, que carregava uma có-
pia do processo. Segundo a reito-
ria, a relação de prejuízos está no
processo – mas ele é sigiloso.

ANA VENEGAS/AP

A Fundação Polar Internacio-
nal constrói na Cidade do Ca-
bo (África do Sul) o primeiro
observatório de mudanças cli-
máticas do mundo, com for-
mato que lembra um iceberg.
Ele abrigará exposições a par-
tir de 2014. / AFRA BALAZINA

‘Senso crítico não está de férias’, diz expulsa da USP

● Alunos de Filosofia da USP dis-
cutem, em página no Facebook,
boicotar a aula do professor Car-
los Alberto de Moura, que repro-
vou 60 alunos sem frequência
mínima por conta da greve. Mon-
tar um grupo de estudos no horá-
rio da aula, paralisar as aulas do
próximo semestre e ler uma car-
ta aberta na primeira aula são
algumas das ideias. O centro aca-
dêmico do curso afirma que o
tema foi apenas conversado na
rede social e não apoia o boicote.
Para o professor, essa reação
era esperada. “Se eles não quise-
rem assistir às aulas, não assis-
tam.” / MARIANA MANDELLI

ESTADÃO.EDU

A Fuvest divulgou na manhã de
ontem a lista de aprovados para
a segunda fase de seu vestibular,
cujas provas da segunda fase se-
rão realizadas entre os dias 8 e 10
de janeiro. A fundação também
publicou os endereços dos lo-
cais de prova, que não serão ne-
cessariamente os mesmos da pri-
meira fase.

A lista tem 31.503 nomes, mas
o número de candidatos que dis-
puta de fato vagas na USP e na
Santa Casa é menor, 29.203. Isso
porque a relação de convocados
inclui 2,3 mil treineiros, estudan-
tes que ainda não concluíram o
ensino médio. A Fuvest oferece
ao todo 10.952 vagas.

A etapa final do vestibular tem
três provas analíticas, obrigató-
rias para todos. Todas as ques-
tões têm o mesmo peso.

O primeiro exame, de portu-
guês e redação, tem, além da dis-
sertação, dez questões de inter-
pretação de texto, gramática e li-
teratura. A redação vale 50 pon-
tos e o exame de português, ou-
tros 50.

A segunda prova tem 16 ques-
tões sobre as disciplinas do nú-
cleo comum do ensino médio
(história, geografia, matemáti-
ca, física, química, biologia e in-
glês), com algumas questões in-
terdisciplinares. A prova vale
100 pontos.

A terceira prova tem 12 ques-
tões, de duas ou três disciplinas,
dependendo da carreira escolhi-
da. Se forem duas disciplinas, se-
rão seis questões em cada uma
delas. Se forem três disciplinas,
serão quatro questões em cada
uma delas. A prova também vale
100 pontos.

Os exames de habilidades es-
pecíficas ocorrem a partir do dia
11. Eles serão necessários para
candidatos aos cursos de Arqui-
tetura (em São Paulo e São Car-
los), Artes Cênicas, Audiovisual,
Design e Música (em Ribeirão
Preto). Essa prova também vale
100 pontos.

Adriana Ferraz

O Tribunal de Justiça de São Pau-
lo condenou uma empresa de via-
gens a pagar indenização de R$
31,5 mil por danos morais e mate-
riais a dois passageiros que apre-
sentaram sintomas de infecção
em um cruzeiro. Outros 47 turis-
tas também ficaram doentes.

Com diarreia aguda, fadiga, fe-
bre, dores de cabeça e cólicas in-
testinais provocado por noroví-
rus, um dos passageiros que apre-
sentaram a ação teve de ser isola-
do em uma cabine. A decisão foi
tomada pela equipe médica do
navio, um dia após o embarque, e
fez com que a turista não aprovei-
tasse o restante do passeio.

O cruzeiro, de sete dias, foi rea-
lizado em março de 2010. Na de-
cisão, a desembargadora Ana de
Lourdes Coutinho Sila apontou
que o mesmo navio enfrentou
um surto de infecção pelo mes-
mo vírus quatro dias antes do iní-
cio da viagem. Na ocasião, 348
pessoas foram atingidas – 310
hóspedes e 38 tripulantes.

“Em se tratando de um vírus
cujo período de incubação é de
12 a 48 horas, e levando em conta
que sua transmissão ocorre pela
exposição da água ou comida
com contaminação fecal,bem co-
mo com o contato com pessoas
doentes e objetos mal higieniza-
dos, concluiu-se que a contami-
nação ocorreu em virtude da con-
duta falha da apelada em higieni-
zar todas as suas instalações”,
ressalta a desembargadora.

A empresa Royal Caribbean
afirma que foi isenta de respon-
sabilidade na decisão em primei-
ra instância e vai recorrer.

Morte. Uma mulher de 62 anos
morreu na madrugada de ontem
no transatlântico Grand Holi-
day, da Ibero Cruzeiros. O navio
deixou Santos (SP) no domingo
e aportou ontem no Rio. Suspei-
ta-se que ela tenha sofrido um
enfarte. A Polícia Federal abriu
inquérito para apurar o caso. /

COLABOROU CLARISSA THOMÉ

PAPAI NOEL

Um macaco-mona (Cercopithecus mona) de apenas 9 dias de idade
brinca com seu tratador e um bicho de pelúcia no zoo de Magdeburg,
na Alemanha; na natureza, a espécie vive em florestas africanas.

EPITACIO PESSOA/AE

Recém-nascido
● A seção diária Planeta não
será publicada amanhã. Leia
informações sobre meio am-
biente no caderno especial.

Amanda, uma fêmea de puma, abre
presente natalino no zoo Orange County,
em Irvine (EUA); o zoológico também
colocou árvores de Natal nos recintos.

Alunos dizem que
vão boicotar aula
de Filosofia

JENS WOLF/AFP

Ato. Estudantes também bloquearam trânsito na portaria

Manifestação em repúdio
à expulsão de seis alunos
da USP reuniu cerca de
100 pessoas; grupo pede
revogação da decisão

*Valor com o câmbio referencial de 15/12/2011 de US$ 1 = R$ 1,91. O preço varia conforme o câmbio da data da compra. Tarifa de R$ 1.659,00 por pessoa, em cabine interna dupla, categoria L, referente ao 

cruzeiro de 7 noites no navio Vision of the Seas®, saída em 13/1/2012 (limite de 10 cabines para essa promoção), exclusivamente parte marítima. Não inclui NCCF (Non-Comissionable Cruise Fare) nem 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. Consulte nossas condições gerais no site www.royalcaribbean.com.br

WWW.ROYALCARIBBEAN.COM.BR

facebook.com/royal.brasil RoyalCaribbeanBrasil Royal Caribbean Cruzeiros@rccl_brasil

Splendour of the Seas®  
e Vision of the Seas®

Minicruzeiros de 3 e 4 noites
Dezembro, Fevereiro, Março e Abril
Saindo de Santos e visitando destinos

como Búzios, Cabo Frio, Ilhabela e Porto Belo.

Cruzeiros de 7 Noites Nordeste
Janeiro, Fevereiro e Março
Saindo de Santos e Rio de Janeiro

e visitando destinos como Maceió,

Salvador, Búzios e Ilhabela.

Cruzeiros de 7 e 8 noites Prata
Janeiro, Fevereiro e Março
Saindo de Santos e Rio de Janeiro

e visitando destinos como Buenos Aires,

Montevidéu e Punta del Este.

Comemorações Especiais
Vision of the Seas®
Natal e Réveillon no Rio de Janeiro.

Carnaval em Salvador. 

Minicruzeiro de Páscoa visitando Búzios.

Splendour of the Seas®
Natal, Réveillon e Carnaval
em Buenos Aires, Montevidéu e Punta del Este.

Minicruzeiro de Páscoa visitando Cabo Frio.

CRUZEIRO DE 7 NOITES 
JANEIRO
Entrada a partir de R$ 331,80

DIVERSÃO PARA 

TODAS AS IDADES.

ISSO É ROYAL.

R$ 132,72*
+10X

Os navios da Royal Caribbean têm diversão para toda a família. No Vision of the 

Seas® e Splendour of the Seas® você encontra inúmeros motivos para aproveitar 

seu dia ao máximo nas piscinas, parede de escalada, jacuzzis e solarium.  

À noite a diversão continua em nossos restaurantes, bares, cassino e teatro. 

Além disso, conheça os melhores destinos do Brasil e América do Sul, sempre 

com o melhor serviço dos sete mares. Não perca tempo e embarque com  

a Royal Caribbean nas suas próximas férias. Aqui sua diversão não acaba nunca.

Agaxtur

(11) 3067-0900

www.agaxtur.com.br

Viagens Visual

(11) 3235-2030

www.visualturismo.com.br

Nascimento

(11) 3156-9944

www.nascimento.com.br

Marsans

(11) 2163-6800

www.marsans.com.br

por pessoa, em cabine interna dupla


