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HC promove 
caminhada na
comemoração 
dos seus 60 anos

Como parte da programação anual
das comemorações do sexagésimo ani-
versário do Hospital das Clínicas da
USP, será realizada neste domingo, a
partir das 8 horas, a Caminhada Come-
morativa HC 60 Anos. Durante o per-
curso que vai do hospital (Rua Arthur
de Azevedo, 1 - Atlética) até o Parque
Trianon (Praça Alexandre Gusmão)
serão coletados donativos para a
Campanha do Agasalho 2004, do
Fundo Social de Solidariedade do
Estado de São Paulo (Fussesp). Na pro-
gramação estão previstas ginástica de
aquecimento, saída acompanhada por
trio elétrico e participação de monitores
do Agita São Paulo e de atletas profis-
sionais. No final da caminhada haverá a
apresentação de uma escola de samba
e ginástica de relaxamento.

Da Agência Imprensa Oficial

Centro de Integração da Cidadania de
Francisco Morato ganha sala de leitura
Objetivo é estimular o hábito de ler nas pessoas que vivem em regiões carentes da cidade e sem bibliotecas

"Quem lê se torna um cidadão do
mundo e se capacita para a autonomia
cultural e intelectual." A afirmação é da
secretária da Cultura, Claudia Costin, e
expressa a intenção do Programa São
Paulo: Um Estado de Leitores, criado com
o objetivo de incentivar o hábito da leitu-
ra. Para expandir o projeto, a Secretaria
da Justiça e da Defesa da Cidadania e a
Secretaria de Estado da Cultura (SEC)
estão promovendo parcerias para a insta-
lação de salas de leitura na periferia da
capital e nos municípios do Estado.

Terça-feira, mais uma foi inau-
gurada no Centro de Integração da
Cidadania (CIC) Francisco Morato. Na
parceria, a Secretaria da Justiça cedeu o
local e selecionou os voluntários que,
posteriormente, trabalharão nas salas. A
SEC forneceu cerca de mil livros - que
farão parte do acervo - e ainda treina os
voluntários. Os interessados no projeto
devem participar de workshops realiza-
dos pela Secretaria da Cultura. Pelos ser-
viços prestados são concedidos benefí-
cios como auxílio-alimentação e vale-
transporte. 

Além dos voluntários, que
fazem o trabalho de documentação das
obras do acervo, grupos de contadores
de história cadastrados na SEC promo-
vem atividades com jovens e adultos.

Para as crianças, os contadores de histó-
ria criam ocupações lúdicas, com mági-
cos e palhaços. Os adultos podem assistir
às leituras de textos e poesias.

Imprensa Oficial doa livros - O
Programa São Paulo: Um Estado de

Leitores foi criado em abril do ano pas-
sado após a realização de um levanta-
mento dos municípios que não têm
bibliotecas. Segundo José Luiz Goldfarb,
coordenador do projeto, grande parte
da população que mora em regiões
pobres não tem acesso à leitura. "As

periferias da cidade são carentes de
bibliotecas e os moradores não têm o
hábito de comprar livros. Portanto, a
iniciativa tem como objetivo levar livros
até essas pessoas e estimular o gosto
pela leitura", afirmou.

Quatro salas de leitura já foram ins-
taladas nos municípios de Ribeirão
Corrente, Jeriquara, Engenheiro Coe-
lho e Redenção da Serra. Também
foram inauguradas outras nos postos
da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano (CDHU) do
Jardim São Luiz e da Vila Iguatemi.
"Até o final do ano, todos os CICs
terão a sua", garante o coordenador
do projeto.

Para cada sala de leitura está previs-
ta a doação de 500 a mil livros.
"Recentemente, recebemos 180 mil do
Grupo Pão de Açúcar e selecionamos
os exemplares em melhores condi-
ções", conta Goldfarb. "Nos postos da
companhia, cada sala também ganhou
mais cem livros da Imprensa Oficial".
Além da inauguração nos postos do
CIC, o coordenador prevê salas de lei-
tura nos 50 postos da CDHU e nos cen-
tros de recuperação da Secretaria da
Saúde.

Da Agência Imprensa Oficial

Moradores da região foram beneficiados com livros no CIC de Francisco Morato

Biodiesel é fonte de energia
renovável e barata para o País

Apelo tecnológico, social e ecológico
"O uso do biodiesel movimenta a cadeia nacional da agricultura e tem

apelo social, ecológico e tecnológico. Gera renda no campo para os trabalha-
dores que irão cultivar os vegetais, é renovável, biodegradável e é fruto do
trabalho coletivo de pesquisadores brasileiros", ressalta.

O estudo tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (Fapesp), Fundação para o Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp),
agricultores do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus) e da fábrica de
tratores Valta, que cedeu em comodato o trator utilizado nos testes.

O professor Afonso Lopes, da Unesp
de Jaboticabal, pesquisa desde 2001 o
biodiesel, fonte de energia alternativa
renovável que pode substituir o combus-
tível proveniente do petróleo sem prejuí-
zos. O trabalho, feito em parceria com o
pesquisador Miguel Dabdoub, da USP de
Ribeirão Preto, aponta como resultados
preliminares o não aumento de consumo
em tratores quando o biodiesel é mistu-
rado numa proporção de até 50% com o
diesel produzido com petróleo. 

O professor do Departamento de
Engenharia Rural da Faculdade de
Ciências Agronômicas e Veterinárias de
Jaboticabal relata que a utilização de com-
bustível com o produto cresce 10% em
comparação com o óleo diesel quando o
tanque tem de 75% a 100% de biodiesel.
Os testes são realizados num trator equi-
pado com sensores especiais, que avaliam
parâmetros de desempenho como veloci-
dade, força, rotação do motor, patinagem
e gasto de combustível.

Afonso explica que a nova modalida-
de de combustível pode ser originada a
partir do óleo de cozinha, utilizado em
frituras, ou de derivado de oleaginosas -
vegetais que têm a capacidade de ofere-
cer óleo, como o milho, girassol, mamo-
na, dendê, soja, algodão, babaçu e
amendoim.

Rogério Silveira
Da Agência Imprensa Oficial 

SERVIÇO

Afonso Lopes - Departamento de Engenharia Rural – Unesp Jaboticabal 
Correio eletrônico - afonso@fcav.unesp.br
Outras informações pelo telefone (16) 3209-2637

O uso do biodiesel
movimenta a cadeia

nacional da agricultura e
tem apelo social,

ecológico e tecnológico

Produto pode ser originado a partir do óleo de cozinha ou derivados de
milho, girassol, mamona, dendê, soja, algodão, babaçu e amendoim
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Caminhada será nesse domingo

Unicamp muda método de correção
da prova de redação do vestibular
Somente serão corrigidas provas de candidatos que
acertarem pelo menos 50% das questões de
conhecimentos gerais

A Unicamp adotou novo critério para
conferir a prova de redação na primeira
fase do vestibular 2005. Apenas os candi-
datos que responderem a 50% das 12 per-
guntas discursivas de conhecimentos gerais
terão suas provas de redação corrigidas.
Quem não conseguir fazer pelo menos 30
pontos (50%) nesta matéria estará elimina-
do da segunda fase. A decisão foi tomada
por razões de logística e não representa
alteração da filosofia do vestibular da uni-
versidade, que privilegia candidatos capa-
zes de refletirem sobre os temas propostos
e se expressar com clareza.

A Comissão Permanente para os
Vestibulares da Unicamp (Comvest) esti-
ma que com o novo método haja redu-
ção de 60% no número de redações
corrigidas, diminuindo de 50 mil corre-
ções no Vestibular 2004 para cerca de
20 mil no próximo concurso. O Comvest
acredita que esse resultado possa repre-
sentar ganho de qualidade no processo
de avaliação.

A pontuação obtida em cada parte
da prova na primeira fase será mantida.
Assim, a redação e as 12 questões de
natureza discursiva continuam valendo
60 pontos cada. A nota obtida na pri-

meira etapa será composta pela soma
dos totais, e a redação permanece sendo
fator decisivo para a classificação à
segunda fase do vestibular.

O índice de 50% para a correção da
redação foi definido com base no critério
de classificação para a segunda fase, que
também prevê que o candidato obtenha
rendimento igual ou superior a 50% do
valor total da prova, de 120 pontos. Em
função dos limites de 6 e 12 pessoas por
vaga, o índice poderá variar no caso de
alguns cursos, como os de alta demanda,
em que esse porcentual poderá ser supe-
rior a 50%. Já em alguns que têm baixa
procura o índice para que a redação seja
corrigida poderá ser menor que 50%,
em função do limite de até seis interes-
sados por vaga. 

Com base em simulações baseadas
nos dados do Vestibular 2004, para a
maior parte dos cursos o limite de 50%,
apesar de desejável, não é alcançado. Na
maioria, especialmente os que não são
muito solicitados, o método que predo-
minou foi o do limite mínimo de seis can-
didatos por vaga. 

Da Assessoria de Imprensa da Unicamp

Ex-interno da Febem lança
livro autobiográfico

Segunda-feira, o ex-interno da
Fundação Estadual do Bem-Estar do
Menor (Febem), Cleonder Evangelista,
lançou seu livro Luz no fim do túnel, no
Espaço Aprendiz, na Vila Madalena, capi-
tal. A obra, autobiográfica, narra a traje-
tória do garoto dentro e fora da institui-
ção e mostra as mudanças que sua vida
teve nos últimos anos. 

A publicação tem 224 páginas, custa
R$ 33,00 e foi editada pela Editora Arte
e Ciência. Durante o lançamento a
Universidade Paulista (Unip) e a Xerox
doaram 9 mil exemplares para escolas do
ensino médio da rede pública estadual.
Outras mil unidades serão encaminhadas
às bibliotecas municipais do Estado. 

Da Febem para a faculdade - Aos 15
anos, viciado em drogas e rodeado de
más companhias, Cleonder faltava à

Obra narra a trajetória de
Cleonder dentro e fora da

instituição

escola e chegou a praticar roubos.
Traficou entorpecentes nas ruas de
Borborema, na região de Araraquara e
foi encaminhado à Febem, onde cumpriu
duas medidas de internação. A primeira
no complexo do Brás, e a outra, em
Franco da Rocha.

Mesmo passando por rebeliões e
tumultos, procurou se manter à parte
dos conflitos, estudando sem parar.
Tomou gosto pela leitura e pela escrita.
Confidenciava aos colegas que, quando
saísse da fundação, desejava se tornar
um advogado. Incentivado por amigos e
professores, se inscreveu no vestibular
de Direito da Unip. Foi aprovado na
décima-terceira colocação no concurso
e hoje Cleonder cursa o segundo ano da
faculdade.

Da Assessoria de Imprensa da Febem
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Estudante que não fizer pelo menos 30 pontos (50%) em conhecimentos gerais será eliminado

Doação de órgãos cresce 69% no Estado de São Paulo
A Secretaria de Estado da Saúde

informou que o número de doadores de
órgãos no Estado de São Paulo cresceu
69% nos primeiros quatro meses do ano,
em comparação a igual período de 2003. 

Entre janeiro e abril foram contabili-
zadas 171 doações, ante 101 nos quatro
primeiros meses do ano anterior. 

Em abril, mês que ficou com a segun-
da melhor marca da história, atrás apenas
do recorde de janeiro (48 doações),
foram registrados 45 doadores, 10 a mais
se comparado a igual período de 2003.

Este ano, 518 pessoas foram benefi-
ciadas, número 63% maior do que o apu-
rado entre janeiro e abril do ano passado,
quando 318 foram favorecidas. Mantida a
média, o Estado deve encerrar 2004 com
cerca de 500 doadores por quadrimestre,
168 a mais do que em 2003.

Transplante em números
Órgão janeiro a abril 2004 janeiro a abril 2003
Rim 295 170
Coração 38 32
Pulmão 6 1
Fígado 137 87 
Pâncreas 42 28
Pâncreas/rim 27 24

A doação de córneas, consideradas
tecido e não órgãos, também evoluiu
neste ano. Entre janeiro e abril foram fei-
tos 1,03 mil transplantes, contra 843 em
igual período do ano passado. 

"É uma marca histórica para o Estado,
mas não se pode relaxar. É preciso manter o

trabalho de cons-
cientização sobre a
importância da
doação de órgãos",
frisa o secretário de
Estado da Saúde,
Luiz Roberto Barra-
das Barata.

Em fevereiro, a secretaria lançou o
Manual do Paciente em Lista de
Transplante - um guia com informações e
esclarecimentos às pessoas que aguar-
dam por uma doação de órgão no
Estado de São Paulo.

Da Agência Imprensa Oficial

FO
TO

:A
LE

XA
N

DR
E 

TO
KI

TA
KA

Só este ano mais de 500 pessoas foram
beneficiadas com doações


