
CRITÉRIOS

Cerca de um ano após limi-
tar o número de faltas médi-
cas de professores a seis por
ano (antes não havia limite),
a Secretaria Estadual da
Educação registrou queda
de 22% nesses registros. En-
tre janeiro e junho, foram
contabilizadas 133.356 faltas
médicas. Nos seis primeiros
meses de 2008, o número de
ausências por atestados mé-
dicos foi de 169.405.

Morre o diretor
americano
John Hughes

Faltadeprofessorcai
21%noEstadodeSP

Pesquisadorgeraemcobaia
célulaquefabrica insulina

O Large Hadron Collider
(LHC), o maior acelerador
de partículas do mundo, fun-
cionará a uma potência par-
cial quando for reativado em
novembro, segundo a Orga-
nizaçãoEuropeiaparaaPes-
quisaNuclear(Cern).Segun-
do a organização, o LHC não
precisamaisdeconsertospa-
ra funcionar em condições
de segurança neste ano e no
próximo. ● AFP

AsondaespacialKeplercon-
firmou a existência de um
planeta de grandes propor-
ções fora do Sistema Solar.
Identificado pela Nasa como
HAT-P-7b, o novo astro tem
tamanho equivalente ao de
Júpiteregiraemtornodees-
trelasimilar aoSol. A Kepler
foi posta em órbita em mar-
ço, e seu objetivo é determi-
nar se há condições de vida
em outros planetas. ● EFE

9+

BIOTECNOLOGIA

LHCvai funcionar
apotênciaparcial

●Qualidade:Para pedir financia-
mento aoBNDES, a instituição
precisa que seus cursos tenham
conceito 3 oumaior nas avalia-
ções doMinistério da Educação –
a escala varia de 1 a 5

●Reconhecimento:Énecessário
tambémque pelomenos 60%de
seus cursos sejam reconhecidos

peloministério – emuma tenta-
tiva de evitar que novas institui-
ções, que não estão consolida-
das, recebam recursos

●Programas:Universidades
e faculdades devemestar
cadastradas no Fies e no
ProgramaUniversidade para
Todos (ProUni)

Ubiratan Brasil

JohnHughes eraconsideradoo
Steven Spielberg das comédias
sobre jovens. Em 1984, quando
eleestreounadireçãocomGati-
nha eGatões, o cinema america-
nodescobriaocineastaquetor-
nariafamososatoresentãodes-
conhecidos como Emilio Este-
vez, Matthew Broderick e
Molly Ringwald. O auge de seu
toque de Midas juvenil foi Ma-
caulayCulkin,astrodeEsquece-
ramdeMim, filme escrito e pro-
duzidoporHughes,quemorreu
ontem, em Nova York, de ata-
que do coração enquanto fazia
sua caminhada matinal. Estava
com 59 anos.

Os críticos, sempre descon-
fiados de filmes estrelados por
adolescentes,reconheciamque
a grande qualidade de Hughes
era o dom para o diálogo realis-
ta e natural, retratando com
perfeição o jovem americano
dos anos 1980. Assim, em Clube
dos Cinco, que se tornou febre
também no Brasil, ele uniu cin-
coamigosqueaproveitamocas-
tigodepassar osábadoem uma
biblioteca para expor suas an-
siedades, sentimentos, frustra-
ções.Issoemumaépocaemque
o cinema de Hollywood estava
interessado em falar sobre (e
para) adolescentes sem seguir
as receitas tradicionais de hu-
mor nem romance.

Cult também se tornou Cur-
tindo a Vida Adoidado, de 1986,
filme referência na carreira de
Matthew Broderick que, no pa-
pel de Ferris Bueller, rapaz que
matava as aulas para viver os
prazeres da vida, tornou-se
uma referência da cultura pop
da época. Apesar do sucesso da
sérieEsqueceramdeMim, noen-
tanto, Hughes afastou-se do ci-
nema sem explicações, para vi-
ver em uma granja no Estado
de Illinois. Mesmo assim, já era
ocineasta que determinou uma
forma leve de tratar a geração
teen. Ele deixou mulher, dois fi-
lhos e quatro netos. ●

COMAGÊNCIAS INTERNACIONAIS

Sondaidentifica
novoexoplaneta

Estudo vai demorar para ser aplicado em humanos, mas técnica é considerada promissora

CIÊNCIA

BNDES vai atender até 80% das particulares;
recurso será para investimento e manutenção

‘Czar’ do ambiente não garante
aprovação de lei até dezembro

ESPAÇO

EDUCAÇÃO

MEMÓRIA

Alexandre Gonçalves

Cientistasdescobriramummo-
dodeconverteremcélulasbeta
–capazesdeproduzir insulina–
outras células do pâncreas. A
estratégia, testada em camun-
dongos, alimenta a esperança
deumaterapiaeficazparaadia-
betetipo1,causadapeladestrui-
ção das células beta.

Osegredo éaativaçãodeum
único gene: o Pax4. Como de-
monstraoestudo publicado ho-
je na revista científica Cell,
quando as células alfa do pân-
creas expressam esse gene,
transformam-se em células be-
ta produtoras de insulina.

As células alfa e beta perten-
cem ao mecanismo de regula-
ção do açúcar no sangue (mais
informações nesta página). As
primeiras produzem glucagon,
que inicia um processo bioquí-
mico para aumentar o açúcar
circulante. As últimas fabri-
cam insulina e exercem o papel
contrário: diminuem as taxas
de açúcar no sangue.

Ao contrário da diabete tipo
2 – causada pela incapacidade
de absorção da insulina –, a dia-
bete tipo 1 ocorre por um colap-
so no sistema de produção do
hormônio:porumerrodasdefe-
sas imunológicas, as células be-
ta são reconhecidas como uma
ameaça e destruídas.

Em um trabalho publicado
em2007,ospesquisadorescon-
seguiram transformar células
beta em alfa com a manipula-
ção de um único fator genético.
Surgiu então a hipótese – e a es-
perança–dequeoutrofatorrea-
lizaria o processo inverso.

Para comprovar que o Pax4
eraogeneprocurado,oscientis-
tas produziram camundongos
transgênicos que expressavam
ogenePax4nascélulasalfa.No-
taram então que os animais so-
friam uma deficiência de gluca-
gon e consequentemente uma
diminuição na taxa de açúcar
do sangue. As células alfa ha-
viam se transformado em célu-
las beta.

O organismo dos roedores
reconhecia o déficit e produzia

mais células alfa. Mas também
essas células transformavam-
se em fábricas de insulina.

Roedorescomdiabetequimi-
camenteinduzida–causadape-

la injeção de substâncias que
destroem as células beta – fo-
ram curados com a expressão
da proteína Pax4.

“É cedo para falar em uma

terapia”, afirma o pesquisador
Patrick Collombat, do Instituto
Nacional de Saúde e Pesquisa
Médica (Inserm, na sigla em
francês). “Precisamos testar se

osresultadospodemserapli-
cadosahumanos.”Oscientis-
tasprocuramagoraumcom-
postoquímicocapazdeindu-
zir a conversão das células.

ESTRATÉGIA PROMISSORA
Parao endocrinologistaSér-
gioAtalaDib,daUniversida-
deFederaldeSãoPaulo(Uni-
fesp), o estudo da Cell apre-
senta uma estratégia muito
promissora.

“Sesurgirumaterapiaba-
seadanasdescobertas,pode-
rá auxiliar até pessoas com
diabete tipo 2 de longa dura-
ção”, afirma Dib. A diabete
tipo 2 é causada pela incapa-
cidadedeascélulasadiposas
e musculares absorverem a
insulina. Mas, com o prolon-
gamento da doença, tam-
bém pode ocorrer morte das
células beta.

A diabete tipo 2 é oito ve-
zes mais comum e está asso-
ciadaasedentarismoeobesi-
dade. Contudo, a incidência
do tipo 1 tem aumentado e

apresentaquadrosmaisgra-
ves, com maior dependência
de injeções de insulina.

O pesquisador brasileiro
também pondera que seria
preciso testar a estratégia
emcamundongoscomdiabe-
tetipo1causadapelopróprio
sistema imunológico, como
nos pacientes humanos.
“Não adianta transformar
as células alfa em beta se as
defesas do organismo conti-
nuarem prontas para des-
truí-las”, afirma.

Osautoresdoestudotam-
bém apontam que seria pre-
ciso identificar uma forma
depararoprocessodetrans-
formação quando a popula-
ção de células beta atingisse
o número ideal. ●

Financiamentobeneficia
maioriadasfaculdades

Até 80% das instituições parti-
culares de ensino superior no
Brasilpoderãoserbeneficiadas
pela linhadefinanciamentodis-
ponibilizada pelo Banco Nacio-
naldeDesenvolvimentoEconô-
mico e Social (BNDES) em par-
ceria com o Ministério da Edu-
cação (MEC). Isso porque, se-
gundo estudo do próprio minis-
tério,esseéoporcentualdeuni-
versidades, faculdades e cen-
tros universitários com concei-
to igual ou superior a 3 nas ava-
liações nacionais dos cursos –
em uma escala que vai de 1 a 5.

No total, estará disponível
R$ 1 bilhão para que as institui-
çõesapliquemtantoeminvesti-
mentoscomoparacapitaldegi-
ro. Aproximadamente 50% das
instituições têm conceito 3 em
seus cursos, o mínimo a partir
do qual se entende que há um
bom desempenho acadêmico.
Outros20%estãonafaixaconsi-
derada insuficiente, com mé-
dias 1 e 2, e ficarão fora.

O pré-requisito foi uma exi-
gência do ministério, em uma
tentativa de evitar distribuição
de recursos para instituições
que não oferecem bons cursos.
Além disso, para se candidatar,
a instituição deve ter aderido
ao Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior
(Fies) e ao Programa Universi-
dade Para Todos (ProUni), que
concedebolsasdeestudoaestu-
dantes carentes.

“Pelo menos 60% dos cursos
da instituição têm de ser reco-
nhecidos pelo MEC, e isso pres-
supõe avaliação in loco. Desses,
70% têm de ter patamar míni-
mo de qualidade. É um critério
elevado”,dizasecretáriadeEn-
sino Superior do MEC, Maria
Paula Dallari Bucci.

No Estado de São Paulo, se-
gundo o sindicato das institui-
ções (Semesp), pelo menos67%
delas atendem aos requisitos –
o número não inclui 18% que
nãotiveramaindacursosavalia-
dos e, portanto, não receberam
conceito. “É um número razoá-
vel, um avanço na atenção ao
segmento privado da educa-
ção”,afirmouHermesFigueire-
do, presidente do Semesp.

GRANDE PROCURA
Segundo o diretor da Área de
Inclusão Social do BNDES, El-
vioGaspar,a instituiçãojáespe-
raumagrandeprocura–ofinan-

ciamento era uma demanda
do setor, em crise há alguns
anos. Ele nega que a linha de
crédito seja uma espécie de
Proerdasuniversidades,alu-
são ao programa de resgate
dos bancos nos anos 90.

“Nãotemnadaaver.Oob-
jetivoéfazercomqueasinsti-
tuições tenham crédito para
investir em laboratório, me-
lhorianaqualificaçãodopro-
fessor. Mas sabemos que al-
gumasdelasestãocarregan-
do uma dívida pesada. Des-
sas, algumas vamos poder
ajudar.”

O diretor explicou que a
equipe técnica do banco vai
analisar os planos de rees-
truturação. “Se a instituição
tiver problema crônico, a
gente não vai ajudar. O obje-
tivo é fazer com que seja ca-
paz de investir na melhoria
do ensino.” ●

SIMONE IWASSO E CLARISSA THOMÉ

59ANOS–Sofreuataquecardíaco

EUApodematrasar
acordocompleto

ENSINOSUPERIOR CLIMA

Afra Balazina

O “czar do ambiente” do gover-
no americano, Todd Stern,
aposta na aprovação da lei de
mudança climática no Senado
de seu país. Mas não garante
queadecisão ocorrerá antesda
Conferência do Clima da ONU
em Copenhague, em dezembro
deste ano. Nessa reunião serão
definidas as metas de redução
deemissãodosgasesqueprovo-
cam o aquecimento global e se-
ráfechadooacordoparasubsti-
tuir o Protocolo de Kyoto.

Sem a lei dos Estados Uni-
dos, o próximo acordo pode fi-
car defasado. “Os senadores
vão inevitavelmente modificá-
la. Ficaria espantado se não o
fizessem.Mas,senãoestivertu-
doprontoatéCopenhague,exis-
teumtrilhodeprogressoehave-
rá formas de lidar com isso”,
afirmou enviado dos Estados
Unidos para o clima. Segundo
ele,“nãoseráchocanteparanin-
guém” se algumas partes do
acordo forem concluídas de-
pois de Copenhague.

Sternafirmaaindaqueépre-
ciso unir pragmatismo e ciên-
cia para chegar a um bom ter-
mo em Copenhague. “Se não
houver atenção à ciência, tere-
mos um acordo ruim. Mas, se
nãoformospragmáticos,nãofa-
zemos acordo nenhum.”

Stern passou três dias no
Brasil e conversou com minis-

tros, como Carlos Minc (Meio
Ambiente), e com ONGs. Ele,
quetambémdialogacomChina
e Índia, afirma que os Estados
Unidos querem trabalhar com
o Brasil na questão climática.
“Estamos fazendo um grande
progresso, porém ainda há um
longo caminho pela frente”,
afirmou.

METAS
Stern acredita que as metas
de redução de emissão de ga-
ses de efeito estufa propostas
na lei de clima dos Estados
Unidos, criticadas por ambien-

talistas, refletem um grande
esforço do seu país. Ele defen-
deu o objetivo de voltar, em
2020, ao patamar de emissões
de 1990 (enquanto a União Eu-
ropeia propõe redução entre
20% e 30%).

“A comparação é mais com-
plicada do que parece. É rele-
vante o que estamos fazendo,
se levarmos em conta a proje-
ção de crescimento da econo-
mia e da população. É possivel-
mente maior o nosso esforço
que o dos europeus.” ●
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Nova técnica
pode criar
terapia para a
diabete tipo 1

AP

Resolução de
Copenhague pode
ficar defasada sem
definição do país

A22 VIDA& SEXTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 ago. 2009, Economia & Negócios, online.




