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quais 67% foram totalmente financiadas 
pelo SUS. “Não é pouca coisa”, disse o 
presidente do CNS. Ele acrescentou que, 
apesar de bem-sucedido, o sistema tem 
“grandes desafios” à frente, entre eles, 
investir mais em prevenção e atenção 
básica à saúde da população, o que 
ajudaria a descongestionar os hospitais. 
Para o diretor da FSP, professor Chester 
Luiz Galvão Cesar, o SUS é um instru-
mento de diminuição de desigualdades 
no país. “A população extremamente 
carente consegue, em alguns setores, 
ter um acesso à saúde que não teria de 
outra forma”, comemora. Páginas 4 e 5

Vitória do povo brasileiro

USP, professores famosos – entre eles, 
Florestan Fernandes – e cenas históri-
cas, como a resistência de um grupo de 
alunos à investida de soldados durante a 
ditadura militar. A exposição é uma for-
ma de ampliar a interação entre a USP 
e a comunidade no entorno. Página 20

Uma exposição de fotografias sobre a USP 
está em cartaz na recém-inaugurada esta-
ção USP Leste da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM), que fica no 
campus da Universidade na zona leste. A 
mostra apresenta 52 fotos que destacam 
as linhas arquitetônicas dos prédios da 

conhecimento científico e contribua para 
a melhoria da sua escola”, afirma o coor-
denador do programa, professor Pedro 
Primo Bombonato. A iniciativa será oficia-
lizada neste mês, com a assinatura de con-
vênio entre a USP, a Secretaria Estadual da 
Educação e o banco Santander. Página 3

O Programa de Pré-Iniciação Científica 
da USP dará 360 bolsas de estudos para 
que alunos do ensino médio participem 
de pesquisas científicas nas unidades da 
Universidade. “A idéia é integrar o jovem 
na rotina de pesquisa e fazer com que 
ele se torne um agente disseminador do 

“É um sistema vitorioso. Num país pa-
trimonialista, conservador e reacionário, 
ele foi aprovado na contramão da história 
e é a maior vitória recente do povo bra-
sileiro.” Foi o que disse o presidente do 
Conselho Nacional de Saúde, Francisco 
Batista Júnior, a respeito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que em 2008 
completa 20 anos de implementação. 
Criado pela Constituição de 1988, ele 
foi tema da palestra de Batista Júnior 
na Faculdade de Saúde Pública (FSP) 
da USP, no dia 10. Segundo dados do 
IBGE de 2003, o Brasil registrou naquele 
ano 12,3 milhões de internações – das 

Nova estação USP Leste expõe fotos Jovens do ensino médio na academia

20 anos de atividade 
editorial. Na ocasião, 
será lançada a sua 
milésima edição: o livro 
Épicos, da nova co-
leção Multiclássicos, 
organizado pelo profes-
sor Ivan Teixeira. O even-
to lembrará a trajetória 
da Edusp, que, depois 
de apenas participar de 
co-edições, a partir de 
1988 começou a produzir 
suas próprias publicações e 
se tornou a maior editora uni-
versitária do Brasil, tendo à frente o 
professor João Alexandre Barbosa. A 
importância da editora foi reconhecida 
por vários prêmios recebidos ao longo 
dos anos, entre eles os da Associação 

A história da Edusp em mil livros
Brasileira de Críticos 
de Arte (ABCA), da 
Associação Paulista 
de Críticos de Arte 
(APCA) e da Printing 
Industries of America 
(PIA),  além de 55 
Jabutis, a maior hon-
raria literária do Brasil, 

concedida pela Câmara 
Brasileira do Livro. “Esses 
prêmios refletem não 
só o reconhecimento 
pela indiscutível qualida-

de dos livros da Edusp, mas 
o papel revolucionário que vem 

desempenhando junto às editoras 
universitárias brasileiras”, comemo-
ra o presidente da Edusp, professor 
Plinio Martins Filho. Páginas 10 e 11

Nesta   
     terça-feira, 

dia 25, às 19 ho-
ras, com uma festa 

no auditório da Fiesp, em São Paulo, 
a Editora da USP (Edusp) comemora 
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