
COMEMORAÇÃO. Festa celebrou os 8 anos de Ana Gabriella

LAZER. Com decoração temática, galpão é opção de entretenimento

São Bernardo resgata
tradições natalinas no
Pavilhão Vera Cruz
Com decoração temática, apresentações e Papai Noel, espaço
funcionará todos os dias, das 14h às 22h, até o próximo dia 23

SÃO CAETANO

Polícia Militar realiza sonho de
festa de aniversário de garotinha
Ana Gabriella, 8 anos, tem o desejo de ser policial quando crescer

EDUCAÇÃO

MEC aponta UFABC como a
quinta melhor universidade do País
Instituição alcançou a nota 4,10 no Índice Geral de Cursos 2016
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“Eles protegem a gente,
dão segurança e acabei tendo
um desejo no meu coração
de ter uma festa de aniversá-
rio com o tema da Polícia Mili-
tar, e de ser policial quando
crescer.” A primeira parte do
sonho de Ana Gabriella Si-
mões de Paiva, de São Caeta-
no, foi realizada quando cele-
brou seus 8 anos de vida,
completados ontem, com co-
memoração na 3ª Compa-
nhia do 6˚ Batalhão da Polí-
cia Militar de São Caetano.

“Ela havia pedido para fazer
em casa e chamar os policiais,
mas não tinha espaço para
comportar todo mundo. En-
tão, falei com o capitão (que
agora está em férias) e ele auto-
rizou fazer aqui”, conta a mãe,
Daniela Dantas Pereira, 41.

Sobrinha de um policial mili-
tar e filha de pai subtenente do
Corpo de Bombeiros, foi aos 6
anos que Ana Gabriela fez a es-
colha do que quer ser quando
crescer, ao ver na TV a notícia

de um policial que, em uma
perseguição, deteve um crimi-
noso. “A polícia tem adrenali-
na”, fala a menina, vestida
com farda que pediu à mãe as-
sim que o interesse pelo ofício
foi despertado.

Ana Gabriella ganhou dos
PMs uma láurea de mérito pes-
soal, condecoração dada aos
policiais que se destacam no

trabalho. “Para nós, ela é um
destaque e é muito gratifican-
te ver que o nosso trabalho che-
ga às crianças”, disse a subco-
mandante da 3ª Companhia,
segunda tenente Janaína Araú-
jo de Oliveira, 26.

“Estou me sentindo espe-
cial, parece que sou a estrela
do mundo”, declarou a pe-
quena soldado Ana.

INSTITUIÇÃO IGC MÉDIA
(Contínuo) (escala de 1 a 5)

1º UFABC (Universidade Federal do ABC) 4,1066 5
2º FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) 3,6617 4

3º Fapss (Faculdade Paulista de Serviço Social
de São Caetano) 3,6309 4

4º Instituto Mauá de Tecnologia 2,9393 3
5º Fatec São Caetano 2,8551 3
6º Metodista 2,7900 3
7º Faculdade Estácio Santo André 2,7555 3
8º Fasb (Faculdade São Bernardo) 2,7036 3
9º Faculdade de Direito São Bernardo 2,5800 3
10º USCS (Universidade Municipal de São Caetano) 2,5612 3
11º Fatec Mauá 2,5119 3
12º Fatec São Bernardo 2,4697 3
13º Faculdades Integradas de Ribeirão Pires 2,4585 3
14º Anhanguera de São Bernardo 2,4092 3
15º Fama (Faculdade de Mauá) 2,2698 3
16º Iesa 2,2446 3
17º Anhanguera de São Caetano 2,1195 3
18º Anhanguera de Santo André 2,1165 3
19º Fad (Faculdade Diadema) 2,1137 3
20º Fundação Santo André 2,0920 3
21º Fefisa 1,9872 3
22º Fainc (Faculdades Integradas Coração de Jesus) 1,4041 2
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Levantamento divulgado
pelo MEC (Ministério da Edu-
cação) aponta a UFABC (Uni-
versidade Federal do ABC) co-
mo a quinta melhor institui-
ção de Ensino Superior do
País. A avaliação tem como
base resultados do IGC (Índi-
ce Geral de Cursos) de 2016,
indicador de qualidade que
avalia a Educação brasileira.

Pela sexta vez consecutiva,
a UFABC obteve a nota máxi-
ma na avaliação, com pontua-
ção 4,10, no IGC contínuo, e
média 5 no resultado final.

Se levado em consideração
o ranking regional, onde 22
instituições de Ensino Supe-
rior foram avaliadas, a UFA-
BC lidera o levantamento
(confira tabela acima).

Para o pró-reitor adjunto
de graduação da instituição
de ensino, Leonardo Steil, o
resultado representa a conso-
lidação do trabalho efetuado
por todo o corpo docente e

acadêmico da universidade.
“A UFABC é uma universi-

dade com 11 anos de existên-
cia e com um modelo diferen-
ciado de aprendizado que
tem mostrado resultados. O
IGC nos dá, justamente, este
feedback. Mostra que estamos
no caminho certo”, avalia.

Com o melhor conceito mé-
dio de graduação do País,
Steil destaca que a UFABC
tem conseguido desempe-
nhar seu papel como universi-
dade federal. “Metade dos
nossos alunos veio da escola
pública, ou seja, temos no
Grande ABC uma instituição
de Ensino Superior gratuita
com acesso para todos”, frisa.

Para manter o índice, a
UFABC projeta para os pró-
ximos anos expandir seu le-
que de atuação. No momen-
to, estão em análise três pro-
postas de criação de cursos
de graduação na área de
Ciência e Tecnologia da Vi-
da e da Saúde: os bacharela-
dos em Biotecnologia e Bio-
processos e Biotecnologia,

e o curso de Engenharia de
Infraestrutura.

O cálculo do IGC é realiza-
do anualmente e leva em con-
ta, segundo o Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais Anisio Tei-
xeira), vários critérios. O índi-
ce é obtido fazendo uma mé-
dia das notas das instituições
no CPC (Conceito Preliminar
de Cursos) dos últimos três
anos, dando maior peso aos
cursos com mais alunos.

Só recebem nota no IGC
instituições de Ensino Supe-
rior que possuam ao menos
um curso avaliado no CPC du-
rante o triênio, e desde que
haja estudantes concluindo
este curso. O índice também
considera a média dos concei-
tos de avaliação dos progra-
mas de pós-graduação stricto
sensu atribuídos pela Capes
na última avaliação trienal
disponível. E a distribuição
dos estudantes entre os dife-
rentes níveis de ensino, gra-
duação ou pós-graduação
stricto sensu.
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Recuperar a magia do Natal
e a história de ponto histórico
de São Bernardo é proposta da
campanha Luz, Câmera, é Na-
tal!, inaugurada ontem no Pavi-
lhão Vera Cruz, no Jardim do
Mar. A ideia do projeto é ofere-
cer entretenimento e lazer, gra-
tuitamente, em galpão temáti-
co repleto de decorações natali-
nas. A estimativa é que aproxi-
madamente 5.000 pessoas pas-
sem pelo local diariamente.

O galpão conta com palco in-
terativo, que solta neve artifi-
cial e onde apresentações de
corais e dança acontecem dia-
riamente, além de presépio
com animais que se mexem e
fazem barulho e Papai Noel,
que todos os dias receberá as
crianças. Ao redor do espaço,
dez pequenas casas natalinas
oferecem maquiagem infantil,
plantação de pinheiros, carti-
nhas ao Papai Noel e fábrica de
desenhos com os desejos natali-
nos. Quatro instituições da ci-
dade participam, com a venda
de comidas e bebidas, cuja ren-
da será revertida para auxílio
das entidades.

Idealizada pela Secretaria de
Comunicação da Prefeitura, ad-
ministradora do complexo, a
ação não demanda dinheiro pú-
blico, pois conta com apoio de
patrocinadores que compac-
tuam com a ideia de promover
um Natal mais feliz à popula-
ção do município e região. A
proposta é que a história do pa-

vilhão seja resgatada, tanto que
monitores estarão diariamente
no complexo para contar aos vi-
sitantes o que foi o local e sua
importância para a cidade e o ci-
nema brasileiro.

Moradora do bairro Alvaren-
ga, Elaine Barbosa dos Santos,
37 anos, levou os dois filhos pa-
ra acompanharem a inaugura-
ção. “Esse tipo de atração resga-
ta a magia do Natal, que tanto
ficou em falta nos últimos anos
aqui em São Bernardo. É uma
opção de lazer para as crianças.
De graça ainda, é muito me-
lhor. Vale a pena.”

O evento contou com partici-
pação do prefeito Orlando Mo-
rando (PSDB) e da primeira-da-

ma e presidente do Fundo So-
cial de Solidariedade, Carla Mo-
rando. “Conseguimos trazer ao
pavilhão a magia do Natal, mas
o mais importante é fazer as
crianças conhecerem a história
desse local. Diante das dificul-
dades da vida, dar a oportunida-
de de um lazer gratuito é sem-
pre válido. Vamos fazer um Na-
tal mais feliz” disse o chefe do
Executivo.

A decoração ficará disponí-
vel até o dia 23, todos os dias,
das 14h às 22h. O estaciona-
mento também é gratuito.
Além disso, um presépio será
montado na próxima semana
na praça da Igreja Matriz, na
Rua Marechal Deodoro.
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