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RepresentantesdaGlaxo, fa-
bricante do anti-retroviral
Abacavir, após uma reunião
com a direção do Programa
Nacional de DST-Aids, afir-
maram que entregarão até
sexta-feiraumapartedome-
dicamento encomendado.
Comestoquereduzido,opro-
grama emitiu uma nota res-
tringindo a distribuição ape-
nasagestantescomHIVetu-
berculose e pacientes que
nãoseadaptamaoutrastera-
pias. Hoje, 3.300 pacientes
usamomedicamento.

Pacientesaguardam
entregaderemédio

Parar toda emissão de gás
carbônico(principalgás-estu-
fa)hoje, comofimdequeima-
das, desmatamentos e circu-
laçãodeveículos,nãoreverte-
ráouadiaráocenáriodesava-
naoucerradoprevistoparaa
Amazôniaem50anos.Aava-
liaçãoé do InstitutoNacional
de Pesquisas da Amazônia
(Inpa).“Sóseinventaremtec-
nologias de bombear o gás
emitidonomundoparao fun-
dodomar é que asperspecti-
vas poderiam ser melhores”,
afirmaramcientistas.

Amamentarumbebêbenefi-
cianãosóasaúdedacriança,
mas também a da mãe. Se-
gundo um estudo publicado
narevistaNewScientisterea-
lizado com 96 mil mulheres,
aquelas que passaram pelo
menosdoisanosamamentan-
do correram menos risco de
sofrerumenfarteemrelação
àquelasquenãoderamopei-
to. Ao amamentar, os ácidos
gordurosos no sangue se
transformam em nutrientes
para os bebês. ● EFE
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Savanizaçãodaselva
é inevitável,diz Inpa

Karine Rodrigues
RIO

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) lan-
çou ontem um portal virtual
que reúne informações demo-
gráficas,econômicasegeográfi-
casde todos os 192membrosda
Organização das Nações Uni-
das (ONU), além de permitir a
elaboração de rankings. Além
disso, o site também dá a situa-
ção de cada país em relação às
MetasdoMilênio–compromis-
sos para melhoria de indicado-
res sociais que devem ser cum-
pridos até 2015.
Inicialmente pensado para

atenderaumademandadoses-
tudantes, o “Países@” acabou
tomando uma forma ideal para
qualquer tipo de público, seja
aqui ou no exterior.
Paranavegar no portal, bas-

taentrarnositedoIBGE(www.
ibge.gov.br), escolher a opção
“Países@”,no ladoesquerdoda

página, e clicarnomapa-múndi
apresentado na tela. Com isso,
o internauta tem acesso a seis
temas: população, indicadores
sociais,economia,redes(telefo-
ne e internet), meio ambiente e
objetivos do milênio. Além dos

números,hámapas, fotografias
eabandeiradospaíses,umaso-
licitação freqüente em traba-
lhos escolares. Todas as infor-
mações vêm com a citação das
fontes e links, que direcionam
para a origemdos dados.

SISTEMA INÉDITO
“Não existe no Brasil e nem lá
fora nenhum site que tenha to-
dos os tipos de dados encontra-
dos no Países@. Por isso, va-
mosproduzirtambémumaver-
são em inglês”, explicou Edna
Campello, coordenadora de
Projetos Especiais do Centro
deDocumentaçãoeDissemina-
ção de Informações do IBGE,
observando que o canal vai ser

atualizadodeformasistemá-
tica.Ousuário vai encontrar
também um link para o por-
tal GoogleMaps, onde é pos-
sível ver o relevo dos países
pormeiodaimagemdesatéli-
teseverbeteshistóricos,que
trazemdadoscomoaorigem
do nome do país. “Vamos in-
cluir tambémfatosrecentes.
No caso da Somália, por
exemplo,háreferênciaàsmi-
lícias que se estabeleceram
no país”, detalhou Marco
Santos, coordenadordepro-
jetos do IBGE.●

Amamentarprotege
ocoraçãodamãe

AMAZÔNIA

IBGE lança sistema com informações demográficas,
econômicas e geográficas sobre membros da ONU

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

PESQUISA

AIDSMineradora
perdeespaço
paraestação
ecológica

AULAVIRTUAL–Mapa-múndi interativo:planejadoparaestudantes

Sitereúnedados
sobre192países

Fiocruztesta
inseticida
naturalesem
efeitostóxicos

PARÁTECNOLOGIA DENGUE

Cristina Amorim

O Pará negou à Rio Tinto, a
terceira maior empresa de
mineraçãodomundo,umpe-
dido de licença de pesquisa
minerária devido à criação
deumaunidadedeconserva-
ção de proteção integral a
norte doRioAmazonas.
A empresa fazia prospec-

ção de bauxita na cabeceira
esquerda do Rio Curuá há
dois anos e pediu a renova-
ção da licença neste ano. Po-
rém,agorapartedaáreatra-
balhada fica dentro dos limi-
tes da novaEstaçãoEcológi-
ca Grão-Pará, criada em de-
zembrodoanopassado –on-
de a atividade é proibida.
Segundo a empresa, há

umatentativadeentendimen-
tocomoEstado.Jáosecretá-
rio deMeio Ambiente do Pa-
rá, Valmir Ortega, diz que só
será renovada a licença para
a área externa à estação.
“Não há possibilidade (de
prospecção na área interna).”

PRIMEIRO PASSO
Ortega se reuniu ontemcom
representantes do Museu
Goeldi e das ONGs Imazon e
Conservação Internacional
paradefiniroplanodeimple-
mentação daGrão-Pará e de
outras seis unidades esta-
duais criadas na mesma da-
ta, em três anos.
A equipe usará um siste-

ma inédito, que reunirá da-
dos sociais, biológicos e eco-
nômicos, entre outros, para
definirozoneamentodasuni-
dades – o uso sustentável é
permitido em cinco delas. É
previsto o gasto de US$ 8,5
milhões nestes três anos, e
um fundo fiduciário calcula-
do emUS$ 40milhões. ●

Coordenadores
prometem versão
em inglês e dados
históricos recentes

REPRODUÇÃO

RIO

Um inseticida natural, que atua
semcausarqualquer tipode efei-
totóxicoaosdemaisseresvivos,é
anovaalternativaparaeliminaro
Aedesaegypti,mosquitotransmis-
sordadengue.Adescoberta,feita
por pesquisadores da Fundação
OswaldoCruz (Fiocruz), é funda-
mental parao combateàdoença,
quenãotemvacina,e,podelevarà
morte–foram64noanopassado.
Oproduto,quejátempatentee

vai agora ser testado em campo,
foi desenvolvido a partir molécu-
laslipídicasproduzidaspelasplan-
tasduranteseumetabolismo,cha-
madaslignanas.Nestecaso,asse-
cretadaspelaPiperSolmsianum,es-
pécienativadamataatlântica,que
nãoéprejudicadanaextração.
Juntos,abiólogaMariseMale-

ckeoentomologistaAnthonyÉri-
codetectaramqueoextratovege-
tal,quandoemcontatocomaslar-
vas domosquito, consegue elimi-
ná-las completamente. “A eficá-
ciaéde100%.Eháavantagemde
nãocausarnenhumaaçãonegati-
vaaomeioambiente,aohomeme
aosdemais seres vivos.Obiocida
podeseraplicadoemqualquerti-
po de reservatório”, ressalta Éri-
co, lembrando que as larvas do
mosquitoseproliferamemáguas
paradas e limpas. Os larvicidas
existentes hoje, acrescenta ele,
sãotambémeficientes,masacar-
retam algum efeito tóxico, ainda
quebaixo,porseremquímicosou
biológicos.
A lignana utilizada no insetici-

da natural da Fiocruz foi isolada
pelopesquisadorMassuoKato,da
USP. Estudos anteriores aponta-
ramseupotencialpara fármacos,
pois tem ação antioxidante, anal-
gésica,antiinflamatóriaeantican-
cerígena, além de efeitos tóxicos
contra oTripanossoma cruzi, cau-
sadordomaldeChagas. ● K.R.
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