
Bioengenheiros daUniversi-
dade Duke conseguiram dar
um passo importante para
desenvolverum“remendovi-
vo” para substituir tecidos
cardíacos comprometidos.
Observando a transforma-
çãodecélulas-troncoembrio-
nárias de camundongos em
músculocardíaco,elesapren-
deramaconduzir o processo
para montar o curativo com
cardiomiócitos,ascélulasen-
contradas no coração.

Estudocriacurativo
comtecidovivo

A Sociedade Brasileira para
o Progresso da Ciência
(SBPC) encaminhou ao Su-
premo Tribunal Federal
(STF)documentoemquede-
fendeoabortode fetos anen-
cefálicos.Otextotemoapoio
do Ministério da Saúde e de
outras28entidades,comoso-
ciedades científicas e asso-
ciações de caráter civil. Se-
gundo os autores, a intenção
éfornecerparâmetroscientí-
ficos para julgamentos.

Ambiente
éanova
bandeira
defamosos

O economista pernambuca-
noRomuloMacielFilhoassu-
miuapresidênciadaEmpre-
saBrasileiradeHemoderiva-
dos e Biotecnologia (Hemo-
brás), no lugar do hematolo-
gista João Paulo Baccara,
cuja gestão se encerrou em
setembro.MacielFilhoéser-
vidor da Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz) desde 1986 e
até2008trabalhavacomoas-
sessor especial do ministro
JoséGomesTemporão.
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SBPCdefendeaborto
defetoanencefálico

SOCIEDADE

Visibilidade de celebridades faz com
que campanha alcancemais pessoas

Economistaassume
chefiadaHemobrás

POLÊMICA

Afra Balazina

“The time has come” (o tempo
chegou), diz a letra da canção
BedsAreBurning,dabandaaus-
tralianaMidnightOil.Amúsica
que originalmente tema voz do
cantor e atualministrodoMeio
Ambiente da Austrália, Peter
Garrett,agoraécantadapor60
celebridades–entreelasascan-
torasLilyAlleneFergieeosgru-
pos Scorpions e Duran Duran.
O objetivo é pedir ações urgen-
tesnocombateaoaquecimento
global.

A iniciativa revela que o en-
volvimentodefamososemcam-
panhasdoclimacomeçaacres-
cerglobalmente.Masháoutros
exemplos. Nas fotos da abertu-
rada reuniãodoclimadaOrga-
nização das Nações Unidas
(ONU)realizadaemNovaYork
nestemês,notou-serapidamen-
te umestranho noninho: o ator
australianoHughJackman, co-
nhecido pelo papel deWolveri-
ne, ao lado do secretário-geral
daONU, Ban Ki-moon, e do ex-
primeiro-ministro britânico
TonyBlair.

OatormexicanoGaelGarcía
Bernal também rouba a cena
em um vídeo da campanha
TckTckTck, emqueas pessoas
simulamo ponteiro de um reló-
gio – emalusão aopouco tempo
que resta para agir contra o
aquecimento global. A confe-
rênciadoclimadaONUemque
será fechado o acordo com as
novas metas de redução de
emissãode gases-estufa ocorre
emmenosdedoismeses,emCo-

penhague.
A top model gaúcha Gisele

Bündchen também se engajou
no tema ao se tornar, no fim do
mês passado, em uma cerimô-
nia emNova York, embaixado-
ra da boa-vontade pelo Progra-
ma das Nações Unidas para o
MeioAmbiente (Pnuma).

NoBrasil, a tendênciadeen-
gajamentode famosos naques-
tão climática também é obser-
vada. A campanhaTckTckTck
ganhouversãoemportuguês, a
TicTacTicTac, e conseguiu
apoio de celebridades como o
ator Cauã Reymond, o vocalis-
ta da banda Detonautas, Tico
Santa Cruz, e o skatista Bob
Burnquist. Segundo Aron Be-
linky, coordenador executivo
da campanha no Brasil, a ideia
nãoédepender sódecelebrida-
des para passar uma mensa-
gem, mas abranger pessoas de
todos os tipos. “Nossa preocu-
pação énão ser umacampanha
de um grupo só, não ser uma
coisa só para iniciados ou para
osmanifestantesdesempre.”A
campanha tem integrantes de
ONGs, sindicatos e grupos reli-
giosos, entre outros.

MasfoiTicoSantaCruz,con-
vidado pela ONG Avaaz, o res-
ponsável por colher a assinatu-
radoministrodoMeioAmbien-
te,CarlosMinc,paraomanifes-
to do TicTacTicTac. “Nós en-
tendemosqueseriadesumaim-
portância o comprometimento
não sódoministro,masde todo
o governo Lula. Aquele abaixo-
assinadotempontosfundamen-
tais negligenciados pelas gran-

despotências e atémesmopelo
Brasil”, afirmaTico.

Basicamente, o documento
dizque“aindaétempodeevitar
o pior, mas é preciso agir ime-
diatamente”.Omanifestopede,
por exemplo, que os países de-
senvolvidosreduzamsuasemis-

sões de gases de efeito estufa,
que provocam o aquecimento
global, em pelo menos 45% até
2020, frente aos níveis de 1990.

ParaSantaCruz,opresiden-
teLuiz InácioLuladaSilva,que
foiaCopenhaguefazerlobbypa-
ra ter aOlimpíada noBrasil em

2016, deveria também estar na
mesma cidade durante a Con-
venção do Clima da ONU, em
dezembro. “Pressionaremos
paraqueopresidenteparticipe
e se comprometa. Não é uma
questão de esperança, é uma
questão de atitude, de compro-

missorealcomalgoqueprecisa
ser uma prioridade política.”

Reymond está otimista de
que o acordo será fechado em
Copenhague. É lá que os países
devem entrar em consenso pa-
ra definir as metas de redução
das emissões de gases-estufa
para o segundoperíododoPro-
tocolo de Kyoto (o primeiro se
encerra em 2012). Foi a primei-
ravezqueele seengajouemum
movimento ambiental “gran-
de”.Evêcomnaturalidadeoen-
volvimento de artistas nas mo-
bilizaçõesemproldoambiente:
“Achoque figuraspúblicas têm
essa obrigação”, afirma.

ParaSantaCruz,os famosos
são importantesparachamara
atenção dos fãs para uma cau-
sa, mas não resolvem o proble-
ma sozinhos. “Sem dúvida ne-
nhuma sempre será importan-
te a colaboração de quem tem
visibilidade.Contudo,paraatin-
girmosmaisdoquesóosfãsdes-
ses artistas, precisamos de um
comprometimento global sério
porpartedascelebridades,am-
bientalistas, empresários e to-
dos os seres humanos.” ●

GOVERNO

BIOTECNOLOGIA

TicoSantaCruz
Vocalista da banda
Detonautas
“Pressionaremospara que
opresidente (Lula)participe
(da reunião daONUpara o
clima emCopenhague, em
dezembro) e se comprometa.
Não é umaquestão de
esperança, é umaquestão
de atitude, de compromisso
real comalgo que precisa
ser umaprioridade política”

CauãReymond
Ator
“Acho que figuras públicas
têmessa obrigação (de
participar de campanhas
de conscientização)”

DEVER–OatorCauãReymondassinoumanifestoambiental

Noespaço,
palhaçofaz
programade
TVeinternet

TURISMOESPACIAL

ENGAJAMENTO–A topGisele Bündchen foi nomeada embaixadora da boa-vontade pelo programa da ONUpara oMeio Ambiente

ATIVISMO

DIDA SAMPAIO/AE–20/9/2009

REPRODUÇÃO

MONTREAL

O turista espacial Guy Lali-
berte, fundador do Cirque
duSoleil,mesclousuashabili-
dades relacionadas à ciên-
cia,músicaepoesiaaocondu-
zir um programa de televi-
são transmitido pela inter-
netapartirdaEstaçãoEspa-
cial Internacional. No pro-
grama, o canadense incenti-
vouaaudiênciaapreservara
águanaTerra.Oex-vice-pre-
sidenteamericanoAlGore,a
cantora colombianaShakira
e a banda U2 participaram
da transmissão, que mos-
trou ações realizadas em 14
cidades ao redor domundo.

O programa foi acompa-
nhado por milhares de pes-
soas pela televisão e, princi-
palmente,pelainternet.Oob-
jetivo era divulgar a funda-
ção One Drop, de Laliberte,
que busca aumentar a cons-
ciência das pessoas sobre as
consequências da falta de
água potável nomundo.

Uma das partes mais
aguardadasfoiaconversaen-
treocanadenseeocantorBo-
no,que faziaumshownaFló-
rida.ApósdestacarqueLali-
berteéoprimeiropalhaçoes-
pacial, o cantor perguntou
qual era a visão que ele tinha
da Terra. “Nosso planeta é
incrível, mas tambémmuito
frágil”, declarou.

A produção do programa
custouentreUS$6milhõese
US$10milhões.Lalibertepa-
gouUS$35milhõesparavia-
jaratéaEstaçãoEspacial In-
ternacional. AP●
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