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Para comemorar a Semana do Meio 
Ambiente, a USP realizará uma pro-
gramação que se estenderá do dia 
2 até o dia 6. Nesta segunda-feira, 
haverá no prédio da Engenharia 
Elétrica, na Escola Politécnica, uma 
mesa de debates que discutirá a 
preservação da água, o tratamento 
de resíduos e a produção de ener-
gia. Com abertura prevista para as 
9h30, o evento terá a participação 
do professor Paulo Saldiva, da 
Faculdade de Medicina da USP, e 
do economista Ladislau Dowbor, da 
PUC de São Paulo. Dowbor propõe 
uma nova maneira de calcular o PIB 
das nações, considerando também 
os danos ambientais provocados 
pelo desenvolvimento econômico. 
“Cortamos as nossas florestas, des-
truímos a camada do solo, liquidamos 
as reservas de petróleo, esgotamos 
os lençóis freáticos de água. E 
nada disso é contabilizado, a não 
ser como valor positivo no produto 
vendido, sem desconto nos custos 
ambientais.” Além do encontro na 
Poli, será realizada no Cinusp Paulo 
Emílio uma mostra de filmes com 
temática relacionada ao ambiente, 
seguida de debates. Serão apresen-
tadas duas produções por dia – um 
curta-metragem e um longa-metra-
gem –, a partir das 16 horas. Página 5

Mais um passo
para a integração

Um acordo de cooperação foi assinado 
pela USP e o Grupo Santander no dia 15 
de maio. O acordo prevê a concessão de 20 
bolsas de intercâmbio para professores em 
universidades da América Latina, Portugal 
e Espanha, no Programa de Cátedras 
Ibero-Americanas. Ao mesmo tempo, terá 
continuidade o programa de auxílio para 
alunos brasileiros estudarem em Portugal, 
com 20 bolsas para a USP. O curso on-
line de espanhol Vale!, já feito por alunos 
e funcionários de modo experimental, 
será ampliado com mil bolsas para pro-
fessores, num total de 4 mil beneficiados 
até 2010. Realizada na Reitoria da USP, 
a solenidade teve a presença da reitora, 
Suely Vilela, do presidente do Grupo 
Santander, Emílio Botin, e do presidente do 
Santander no Brasil, José Paiva. Página 4

Acordo entre USP 
e Santander amplia 
número de bolsas

Através da imprensa, um retrato do Brasil
Em junho de 1808, começava a circular 
no Brasil o Correio Braziliense, editado 
em Londres, na Inglaterra, por Hipólito 
José da Costa. Em setembro do mesmo 
ano, era a vez de vir a público a Gazeta 
do Rio de Janeiro, mandado imprimir 
pela Corte portuguesa instalada no Brasil. 
Esse foi o início da longa trajetória da im-
prensa brasileira, que, ao completar 200 
anos, contabiliza uma história marcada 
pela censura e pela resistência. Desde 
as edições do Sentinela da Liberdade de 
Cipriano Barata, ainda na primeira metade 
do século 19, passando pelas publicações 
anarquistas e sindicalistas do início do 
século 20, até a ocupação de O Estado 
de S. Paulo durante a ditadura Vargas, a 
trajetória da imprensa se confunde com 
a história do país. Páginas 8, 9, 10 e 11

Uma semana para
discutir o planeta

A criação da União 
das Nações Sul-

Americanas (Unasul), no 
dia 23 de maio, durante 

reunião de representantes 
dos 12 países da América 

do Sul, em Brasília, 
é uma conquista do 

continente e fortalece os 
avanços já obtidos por ou-

tros organismos de integração regional, 
como o Mercosul. “Do ponto de vista 
das relações internacionais do Brasil, 
a Unasul representa uma ‘amarração’ 
formal entre as nações sul-americanas 
e impõe dificuldades para os países 
que queiram ter uma atitude isolacio-
nista”, afirma o pesquisador do Grupo 
de Análise da Conjuntura Internacional 
(Gacint) da USP Alberto Pfeifer. “Sem 
a Unasul, haveria uma liberdade de ar-
ranjos que poderia resultar em alianças 
não muito interessantes para o Brasil.” 
Para o geógrafo Wanderley Messias 
da Costa, da USP, o novo organismo 
complementa o Mercosul e pode até 
vir a substituí-lo. “Um dia, a Unasul 
será a nossa União Européia.” Página 3


