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O Ministério Público Fede-
ral requisitou ao Ibamaapa-
ralisação do porto daCargill
emSantarém(PA),poronde
a empresa escoa a produção
de soja. O Ibama tem dez
diaspara fiscalizare fecharo
porto. A disputa judicial en-
treaCargilleoMinistérioPú-
blicocomeçouem2000–ago-
ra não cabe mais recursos
contra a decisão. O porto foi
construídosemestudodeim-
pactoambiental,obrigatório
pela legislação brasileira pa-
ra obras deste porte.

Cargillperdeporto
irregularnoPará

SeqüenciamentodeDNAdees-
queletosdehumanosquevive-
ramhá cerca de 7mil anos na
Europamostra que eles eram
incapazes de fazer a digestão
doleiteanimal.Oestudo,publi-
cado na revista PNAS, aponta
que naquela época os adultos
aindanãoexpressavamaenzi-
malactase,quequebraasmolé-
culas do alimento. Somente
com a exposição ao leite, que
surgiu provavelmente com o
início das criações de gado, é
queatolerânciaevoluiu.

MALMENOR –Porsaúdedacriança, anonimatodequemabandona

POR
FOTOS/AFP9+SOCIEDADE

Itália resgata, da IdadeMédia,
rodadebebêsabandonados
Recém-nascidossãodeixadosemportinholasdehospitais

MaisvagasfederaiscustamR$2,75bi

Parlamentaresdiscutem
leidocigarronosEUA
Projeto,comapoiodaPhilip
Morris,podedarmaispoderde
controleaoFDAqPÁG.A14

CORREÇÃO

Primeiroseuropeus
nãodigeriamleite

ENSINOSUPERIOR FEDERAL

VIDA&

Diferentemente do que foi
publicado na edição de do-
mingo, o encontro sobre
mudanças climáticas no
Instituto de Pesquisas Tec-
nológicas (IPT) ocorrerá
nos dias 20 e 21 de março.

EVOLUÇÃO

MASSIMO PERCOSSI /EFE

Este é o valor que teria de ser investido ao longo de 3 anos para igualarmatrículas diurnas e noturnas, comoquer oMEC

AMBIENTE

Reuters
ROMA

Emilio Sant’Anna
SÃOPAULO

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

As universidades federais vão
apresentar uma conta alta para
tentarcumprir ametade igualar
o número dematrículas nos cur-
sos diurnos e noturnos, como
quer o Ministério da Educação
(MEC).UmestudofeitopelaUni-
versidade Federal de Goiás
(UFG)apontaparaanecessidade
de R$ 2,75 bilhões nos próximos
trêsanosparaqueasinstituições
consigamfazeraampliaçãodese-
jada pelo governo. Serão pouco
maisdeR$900milhõesporano–
somados,ainda,amaisR$360mi-
lhões anuais para investimentos
em pesquisa gerenciados pelas
própriasuniversidades.
Oestudocalculaocustodessa

expansão com base no quanto é
gastohojeporalunoemcadainsti-
tuição,excluindo-seopagamento
de inativos,pensionistasepreca-
tóriosedandopesosrelativosaos
alunosdepós-graduaçãoedases-
colas de ensinomédio. A conta é
queseriamnecessáriosmais30%
dos gastos atuais para suprir as
necessidadesdaexpansão.
Aidéiabásicadoestudoécum-

prirametaqueestánoPlanoNa-
cionaldeEducação(PNE)deche-
gara2010comomesmonúmero
de matrículas nos cursos notur-

nos e diurnos. Hoje, mesmo com
os esforços recentes das institui-
ções para ampliar as matrículas
noturnas, elas ainda represen-
tamcercadeumterçodasmatrí-
culas diurnas. Para igualar os
doisturnosserianecessáriocriar
quase 300mil matrículas notur-
nas, um crescimento de 54% na
ofertaatual.
Hoje, apenas quatro institui-

ções têmmaisalunosnonoturno
quenodiurno:trêsCentrosFede-
rais de Educação Tecnológica
(Cefets)–asantigasescolastécni-
cas que hoje têmcursos superio-
res–eumauniversidadetecnoló-
gica,noParaná,tambémoriginal-

mente um Cefet. Mesmo algu-
mas instituições novas, como a
Federal Rural do Amazonas e a
RuraldoSemi-árido(noRioGran-
dedoNorte), embora criadas re-
centemente, não oferecem cur-
sosnoturnoseagoravãoprecisar
seadequar.
“A idéia é que as instituições

apresentemprojetosparaatingir

essa meta de igualar as vagas.
Com30%dovalorgastohoje cal-
culamosqueseriapossível.Asins-
tituições aí teriam até 2010 para
atingirem a meta”, explica Nel-
sonAmaral, professor daUFG e
responsávelpeloestudo.
NacontadeAmaral,aFederal

do Rio de Janeiro (UFRJ) e a da
Bahia(UFBA)sãoasqueprecisa-
riam de mais recursos: R$ 232,2
milhões para o Rio – a segunda
maior federal em matrículas – e
R$ 197,9 para a Bahia – uma das
que têm, proporcionalmente, o
menor número de vagas notur-
nasnoPaís.
Oestudoaindavaiseranalisa-

dopeloconjuntodereitores,mas
é visto com simpatia pela maior
parte dos que tiveram tempo de
analisá-lo. “O consenso é que se
tratadeumcaminho interessan-
te para atingir um dos objetivos
doministério”,avaliaPauloSpel-
ler,presidentedaAssociaçãoNa-
cionaldosDirigentesdasInstitui-
ções Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes). “Colocamos uma
alternativa para essa expansão
queogovernopretende”,dizorei-
tordaUFG,EdwardBrasil.

PESQUISA PRIORITÁRIA
Apropostaainda inclui a idéiade
oministério repassarR$360mi-

lhões anuais para as instituições
investiremempesquisa por con-
taprópria.Hoje,reclamamosrei-
tores,asuniversidadestêmdedis-
putarverbasdefundaçõesefinan-
ciamentos privados que, muitas
vezes, sãodirecionadasapesqui-
sas determinadas. A idéia é que,
tendoumfundodepesquisapró-
prio, as federais possam investir
empesquisasdetemasconsidera-
dosprioritáriosparaogovernoe,
também,temasregionais.
O problema dessa proposta é

queocusto ébemmaiordoqueo
MEC parece disposto a gastar
comessa proposta de ampliação
dosistema.Oprojetodeproduti-
vidade para as instituições, que
devefazerpartedopacotedeedu-
caçãodogoverno,prevêuminves-
timentodeR$3,75bilhõesemcin-
co anos para toda a expansão – a
propostadasinstituiçõeschegaa
praticamente omesmo valor em
trêsanos,apenascompesquisae
cursos noturnos. Procurado, o
MEC não respondeu ao Estado
sobreapropostadosreitores.

MODELO ÚNICO
Para a especialista em educa-
ção superior da Universidade
de São Paulo (USP) Eunice Ri-
beiro Durham, apesar de algu-
mas instituições terem capaci-
dadeociosa,asimplesexpansão

devagaséiniciativaequivocada
dogovernofederal.“Issoéconti-
nuar investindo em ummodelo
único de educação superior”,
diz. “Precisamos criar institui-
ções menores, espalhadas pelo
interior, que permitamatender
às demandas locais”, diz.
SegundoaprofessoradaUSP,
oaumentodasvagaspodeteras-
pectos negativos. “Não podemos
ampliarasuniversidadesexcessi-
vamente, devemoscriar outrase
manteraqualidade”,diz.
Uma alternativa é o investi-
mento no ensino tecnológico.
Ela cita os Cefets como bons
exemplos. “Eles deveriam ser
umaalternativa para umpúbli-
coquenãotemcondiçõesdeen-
trar na universidade e tem ur-
gência em chegar ao mercado
de trabalho”, comenta.
O professor e também espe-
cialista em educação superior
AlípioCasali, daPontifíciaUni-
versidade Católica de São Pau-
lo (PUC-SP) concorda com a
idéia de expansão das vagas,
mas ressalta que deve ser feito
deformaequilibrada.“Acapaci-
dade nas universidades fede-
rais não está otimizada, e isso é
uma obrigação do governo”,
diz. “O ideal é que seutilizemos
recursos já existentes.” ● COLA-

BOROU EMILIO SANT’ANNA

InstitutoButantãrecebe
cepadegripeaviária
CentrodeSãoPaulocomeçará
em15diasaproduçãode100mil
dosesdavacinaqPÁG.A14

A
Itália reinventou
a roda para sal-
var recém-nasci-
dos de serem
jogados nas la-

tas de lixo. De acordo com a
ministra da Família, Rosy Bin-
di, todo hospital na Itália deve-
rá ter uma versãomoderna
da “roda de bebês abandona-
dos”, usada na IdadeMédia
por conventos e igrejas, onde
recém-nascidos indesejados
eramdeixados.
No fim de semana, um be-

bê foi abandonado numa porti-
nhola de vidro instalada num
hospital da periferia de Roma. A
pessoa que deixou a criança en-
trou numa sala cujo acesso só é
possível pelo lado de fora, abriu
a portinhola e depositou o bebê
numberço ali colocado.
Sensores detectaram omovi-

mento no berço, e osmédicos do
Hospital Casilino chegaram em
40 segundos.
As rodas de bebês abandona-

dos da IdadeMédia eram cilin-
dros demadeira instalados nos

muros de conventos e igrejas.
Freiras retiravam o recém-nasci-
do, cuidavamda criança e de-
pois buscavam família para ela.
“Espero que amãe domeni-

no deixado noHospital Casilino
encontre coragem para reconsi-
derar o que fez. Se precisar de
ajuda, nós estaremos aqui”, dis-
se Bindi. “De qualquermaneira,
essa decisão dolorosa aconteceu
num ambiente seguro.”
Rosy Bindi disse que falará

com aministra da Saúde, Livia
Turco, para que o sistema seja

disponibilizado em todas
asmaternidades do país.
A primeira roda para

bebês abandonados teria
sido instalada emRoma
em 1198 por ordemdo pa-
pa Inocêncio III, alarmado
comonúmero de recém-
nascidos apanhados nas
redes de pescadores noRio
Tibre. Essa ordempapal
foi abolida oficialmente por
BenitoMussolini, em 1923.

SANTA CASA
Durante 125 anos, de 1825
a 1950, a Roda dos Expos-
tos recolheu crianças aban-
donadas pormães paulista-
nas, na Santa Casa deMi-
sericórdia de São Paulo.
Numdosmuros da institui-
ção, voltado para a Rua
DonaVeridiana, um cilin-
dro oco demadeira (fecha-
do de um dos lados), era
usado para que asmães
deixassem ali os bebês que
não podiam criar.
Os abandonados fica-
vam apenas umdia no hos-
pital, depois eram levados
para oAsilo do Pacaembu.
Muitos vinham identifica-
dos, com bilhetes das
mães e até registros de
nascimento.
Amortalidade, no entan-
to, era alta – cerca de 30%
dos bebêsmorriam logo
depois de acolhidos, a
maioria por fraqueza e des-
nutrição
Hoje a Roda pode ser
vista noMuseu da Irman-
dade da Santa Casa deMi-
sericórdia de São Paulo. ●

●●● Conjunto de imagens divulga-
das pela Agência Espacial Euro-
péiamostraMarte fotografado em
cores naturais e emseguida sob
filtros verdes e azuis. As fotos fo-
ram tiradas pela sondaRosetta
comoobjetivo demapear as nu-
vens na atmosfera do planeta. Na
primeira elas quase não podem
ser vistas,mas comos filtros sim.
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Instituições do Rio
e da Bahia são as
que necessitariam
demais recursos
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