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Uma pesquisa que está 
sendo finalizada pela An-
difes, a associação que re-
une reitores das universi-
dades federais, mostrará 
que mais da metade dos 
alunosdasinstituiçõessão 
de baixa renda, integrando 
famílias que ganham por 

, mês menos do que um sa-
i lário mínimo per capita. 

ESCALA 2 o trabalho será 
apresentado no dia 16 de maio 
—na mesma data, a Andifes 
tem reunião mareada com o 
ministro AbrahamWeintraub, 
da Educação. 

OS PELADOS Weintraub afir-
mou na semana passada que 
os cortes de verbas em deter-
minadas universidades ocor-
riam porque elas promoviam 
dbalburdias" e permitiam"gen-
te pelada" dentro do campus. 

TABELA A Andifes tentará re-
verter os cones mostrando 
,que eles podem inviabili? ar 
o funcionamento de algumas 
universidades. 

ABUSO A corregedoria da Su-
perintendência da Polida Fe-
deral de SP abriu uma sindi-
cância para apurar se houve 
conduta abusiva, assédio mo-
rale abuso da condição de po-
licial pelo delegado da PF Car-
los Eduardo Pellegrini Magro. 

EMPURRÃO Segundo o Sindi-
cato dos Servidores Públicos 
Civis Federais de SP (Sindpolf-
SP), Magro, que já participou 
de operaçõescomo a Satiagra - 
ha, em 2008, teria agredido fi-
sicamente um escrivão na de-
legacia de Jaies (SP) 

PAPO De acordo com a de-
' núncia do sindicato, o escri-

vão conversava com um cole-
ga de trabalho quando teria 
"sido arremessado violenta-
mente" por Magro, "que gri-
tava impropérios contra" a 
vitima. O delegado "não te-
ria sequer tentado se justifi-
car ou desculpar-se". 

LÁGRIMA Ainda segundo a de-
núncia, o superior teria diri-
gido ao escrivão "palavras em 
evidente violência psicológi-
ca contra o mesmo, chaman-
do-ode 'bebê chorão: O Sind-
polf também acionou o Minis-
tério Público Federal e o Mi-
nistério Público do Trabalho. 
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DISCIPLINA Questionada, a PF 
diz que os fatos estão sendo 
'apurados em procedimen-
tos disciplinares". O delega-
do não falou com a coluna, 
como solicitado. 
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TALHERES 
A editora Conjur e o grupo Prerrogativas fizeram um 
jantar em desagravo ao Supremo Tribunal Federal, no 
restaurante A Figueira Rubaiyat, na sexta (3), em SP 
Estiveram lá o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, 
o advogado Ives Gandra Martins  O,  os ministros Luis 
Felipe Salomão13, do ST), e Gilmar Mendesfl, do STF, 
o presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz  O,  o 
procurador Arnaldo Hossepian  13,  o defensor público-
geral de SR  Davi Depiné13, o jurista Lenio Streck  El,  o 
ministro do ST1 Humberto Martins, o presidente da 
Anoreg, Gáudio Marçal Freire, o desembargador Fábio 
Prieto  El,  os advogados Alberto Toron e Marco Aurélio 
de Ca rvalholl, o ex-ministro do STF Nelson lobim  10 

e o médico Raul Cutaitil.  Fotos marcus utonyfrolhapress 


