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Saers tem apresentação para escolas

Haddad prevê ensino universalizado

Escolar do RS (Saers), edição 2009, será apresentado hoje
aos representantes das escolas municipais, particulares e
federais. O encontro acontece às 8h30min, na Secretaria Estadual da Educação. O Saers avalia alunos das 2a e 5a séries
(ou 3O e 6O anos) do Ensino Fundamental e do 1O ano do Ensino Médio, nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática.

Banco Mundial, o ministro da Educação, Fernando Haddad,
disse ontem no RJ que em breve o ensino fundamental estará universalizado dos 4 aos 17 anos. “Falta apenas a votação na Câmara dos Deputados, o que deve ocorrer nos próximos dias”, afirmou Haddad em alusão à PEC que dá fim a
desvinculação de receitas da União para a educação.
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UFSM apontou Muller e Reinert

A Universidade Federal de Santa
Maria, em consulta popular com a
participação da comunidade acadêmica, apontou os professores Felipe
Muller e Dalvan Reinert como vencedores da lista tríplice para reitor e vice-reitor da instituição. Muller, candidato a reitor, recebeu 6.936 votos
(61%), contra os 4.628 (37%) de seu
concorrente, Paulo Burmann. Votaram 65% dos professores, 67% dos
técnicos-administrativos e 40% dos
alunos. A apuração foi finalizada na

madrugada de ontem e anunciada
por uma comissão do Tribunal Regional Eleitoral (TRT).
Formado em Engenheira Elétrica
pela UFSM e mestre pela Universidade de Campinas, Felipe Muller é
professor da instituição desde 1995.
Ao conhecer o resultado, o professor
reafirmou sua promessa de tornar a
UFSM referência em ensino, pesquisa e extensão. A nomeação do reitor
é ato do ministro da Educação e a
posse deverá ocorrer em dezembro.

■ Na abertura do Fórum Global para a Educação Infantil, do

UFPel tem 909 vagas no vestibular

■ A Universidade Federal de Pelotas (UFPel) oferece, neste
vestibular de inverno, 909 vagas distribuídas em 23 cursos
de graduação. As inscrições podem ser feitas até 3 de julho,
através da Internet (http://ces.ufpel.edu.br/vestibular).
Nesse site também é possível obter a íntegra do edital e demais informações sobre o processo seletivo. As provas serão
realizadas em Pelotas nos dias 25 e 26 de julho, às 8h.

Cai o diploma de Jornalismo
Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a obrigatoriedade
m vigor há mais de 40 anos, o
diploma para exercício da profissão de jornalista não é mais
uma exigência. No entendimento de
oito ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), a obrigatoriedade do
diploma é inconstitucional. Apenas
o ministro Marco Aurélio Mello votou pelo diploma. A decisão foi recebida com indignação pela categoria,
que considerou se tratar de um retrocesso à democracia.
O relator do recurso interposto
pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão de São Paulo e pelo
Ministério Público Federal (MPF),
ministro Gilmar Mendes, cotejou a
profissão de jornalista com a de um
chefe de cozinha. “Um excelente
chefe de cozinha poderá ser formado
numa faculdade de culinária, o que
não legitima estarmos a exigir que
toda e qualquer refeição seja feita
por profissional registrado mediante
diploma de curso superior nessa
área”, comparou.
Já o ministro Marco Aurélio Mello defendeu a qualificação profissional. “Penso que o jornalista deve ter
uma formação básica, que viabilize
a atividade profissional, a qual re-
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Dos nove ministros que votaram, oito foram contra e um, Marco Aurélio Mello, a favor
percute na vida dos cidadãos em geral. Ele deve contar com técnica para entrevista, para se reportar, para
editar, para pesquisar o que deva estampar no veículo de comunicação”,
ressaltou Mello.
O presidente do Sindicato dos
Jornalistas do RS, José Maria Rodrigues Nunes, acompanhou a votação
em Brasília. “Considero um golpe à
democracia, aos profissionais da
área como um todo e ao ensino também”, considerou, ressaltando preocupação com a precarização da atividade, especialmente no Interior.
O presidente da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), Ercy
Pereira Torma, criticou a determina-

ção. “Sempre brigamos pela qualificação da informação e agora vamos
permitir que aventureiros que não
deram certo em outras áreas exerçam o jornalismo”, lamentou. “Não
gosto de muitas decisões que vêm
dos membros do STF nos últimos
anos, que vêm dando mau exemplo
ao Brasil, sem generalizar, pois há
cabeças magníficas”, disse Torma.
A coordenadora do curso de Jornalismo da PUCRS, Cristiane Finger, não acredita que a mudança irá
afetar o ensino. “Qualquer pessoa
que tem o sonho de exercer uma
carreira vai procurar o conhecimento. As boas escolas de jornalismo estão dentro das redações”, avaliou.

