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O embaixador americano no Brasil, Clifford 
Sobel (foto ao lado), visitou a USP no dia 
25 de março. Ele conversou com a reitora 
Suely Vilela na Reitoria e fez conferência na 
Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade (FEA) para alunos do curso 
de Relações Internacionais. Na conferên-
cia, Sobel elogiou a economia brasileira, 
incentivou a ampliação das relações aca-
dêmicas entre o Brasil e os Estados Unidos 
e destacou a responsabilidade de cada 
cidadão na expansão da globalização, 
que segundo ele representa uma forma de 
acabar com a miséria no planeta. “Num 
mundo onde há tanto desequilíbrio social, 
ter um papel positivo e útil é importante 
para a sociedade a cada dia que passa. 
Podemos ser melhores cidadãos ouvindo 
e compartilhando culturas.” Página 3

A Faculdade de Saúde Pública (FSP) da 
USP completa 90 anos com uma longa 
história de serviço a favor do bem-estar 
da população brasileira. Fundada em 1918 
e incorporada à Universidade em 1938, a 
unidade foi decisiva para a elaboração de 
políticas públicas em saúde no estado de 
São Paulo a partir dos anos 20. “A faculda-
de é seguramente a mais interdisciplinar da 
USP”, comemora o diretor da FSP, profes-
sor Chester Luiz Galvão César, lembrando 
que 12 unidades incluem em seus currícu-
los disciplinas ministradas pela “casa de 
Geraldo de Paula Souza” – como a FSP é 
chamada, em homenagem a um dos seus 
grandes ex-diretores. Para comemorar a 
data, a FSP promoverá nos dias 6 (do-
mingo) e 7 (segunda-feira) um seminário 
internacional, que discutirá o presente e 
o futuro da saúde pública. Páginas 4 e 5

As medidas tomadas em março pela 
Prefeitura de São Paulo para diminuir 
os congestionamentos na cidade po-
dem até ajudar, mas não resolverão a 
situação do trânsito na capital. É ne-
cessário adotar com mais rigor políticas 
de restrições ao uso do automóvel e 

implantar medidas que visem à maior 
eficácia dos transportes públicos e à 
melhoria dos índices de mobilidade ur-
bana. Essa é a opinião de especialistas 
ouvidos pelo Jornal da USP. Uma das 
medidas sugeridas é a implantação 
do sistema de ônibus rápidos conhe-

cido como BRT (Bus Rapid Transit). 
Segundo o professor Orlando Strambi, 
da Escola Politécnica da USP, o BRT 
oferece qualidade de serviços similar 
à do Metrô, com um custo muito mais 
baixo. “Qualquer comparação com o 
VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), o Metrô 

e o trem aponta para as vantagens 
dessa nova tecnologia de transporte 
em ônibus”, diz Strambi. O BRT utiliza 
corredores exclusivos, não interfere nos 
cruzamentos e inclui sistema de embar-
que em nível (sem degraus), agilizando a 
entrada de passageiros. Páginas 10 e 11

Uma exposição de obras de artistas com 
idades entre 60 e 85 anos está em cartaz 
até 6 de abril no Anexo do Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) da USP, na Cidade 
Universitária. As obras expostas na mostra 
“Instalação: Linhagens Poéticas” – organi-

zada pelos alunos dos ateliês do professor 
Sylvio Coutinho – surpreendem pela estéti-
ca, forma, luz, criatividade e, especialmen-
te, pela inquietação. Os artistas integram o 
programa Lazer com Arte para a Terceira 
Idade, um dos pioneiros no país. Página 12
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