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● O que é
A malária é uma doença infec-
ciosa febril aguda. Os agentes
causadores são os protozoários
do gênero Plasmodium. Os mi-
crorganismos são transmitidos
por mosquitos do gênero Ano-
pheles. Há remédios eficazes
contra a doença.

● Principais sintomas
Dor de cabeça, dor no corpo,
fraqueza, febre alta e calafrios.
Em geral, esse quadro é acom-

panhado por dor abdominal, nas
costas, tontura e náusea.

● Dados da epidemia
Segundo a Organização Mundial
da Saúde (OMS), há 300 mi-
lhões de novos casos da doença
no mundo todos os anos, res-
ponsáveis por cerca de 800 mil
mortes. No período de 1999 a
2008 houve uma redução grada-
tiva do número de casos de ma-
lária na Amazônia, com média
de 496 mil por ano.

Mariana Mandelli

Quase um mês após o início das
aulas, crianças continuam fora
da escola na capital. Algumas fo-
ram enviadas para unidades dis-
tantes de suas casas – o que é
contra a lei – e outras ainda não
sabem onde estudarão. Há duas
semanas, o Estado revelou o pro-
blema, que ocorre em especial
nas regiões leste e norte.

As redes estadual e municipal
dividem as matrículas de ensino
fundamental em São Paulo. A es-

colha da escola é feita pelo CEP
da residência. Pela regra, o aluno
pode estudar a uma distância de
até 2 quilômetros de casa.

A comerciante Hilda Rodri-
gues da Costa, de 35 anos, não
sabe o que fazer com a filha Qaua-
ne, de 10. A Escola Estadual Pro-
fessor Rômulo Pero, onde a me-
nina deve estudar, fica a 2,2 quilô-
metros de sua casa. “Não tenho
condições de levá-la. Ela está
sem estudar. Tenho medo que
ela se prejudique”, conta a mãe.

O problema da distância tam-
bém atinge Quézia Mendes Ma-
chado, de 6. Ex-aluna do CEU
Água Azul, foi mandada para a
Escola Estadual Belize – a rota
mais curta da casa da família até
a unidade é de 3,6 quilômetros.
“Ela não vê a hora de voltar a estu-
dar, principalmente quando vê a

irmã se arrumando para ir à esco-
la”, diz a mãe, a dona de casa San-
dra Regina Pereira, de 32.

Algumas mães de Cidade Tira-
dentes, zona leste, após irem à
diretoria de ensino, ouvidoria e
ao conselho tutelar, fizeram um
abaixo-assinado. Roseli Lemos,
de 41 anos, não conseguiu vaga
para nenhum dos cinco filhos.
Até dezembro, ela morava em ou-
tro bairro. “Fui em tudo quanto
é lugar e sempre me falam que
não tem vaga. Daqui a pouco, o
conselho tutelar aparecerá aqui
em casa dizendo que não mando
meus filhos para a escola.”

Respostas. A Secretaria Esta-
dual de Educação afirma que es-
tá entrando em contato com os
pais que estão com problemas.
No caso da família Lemos, diz

que todos os filhos, com exce-
ção da caçula, estavam matri-
culados antes de mudar de en-
dereço. No caso de menina
Qauane, a secretaria afirma
que a mãe deu baixa na matrí-
cula porque prefere uma esco-
la municipal. A secretaria res-
salta que todas as famílias que
tiverem dificuldades devem
procurar a central de atendi-
mento (� 0800-770-0012).

A Secretaria Municipal de
Educação diz que há vagas pa-
ra todos no ensino fundamen-
tal. Afirma que as crianças
que deixam a educação infan-
til são automaticamente ma-
triculadas nas escolas mais
próximas de suas casas. Se-
gundo a pasta, há transporte
gratuito para quem estuda a
mais de 2 quilômetros.

Felipe Oda / JORNAL DA TARDE

Alunos e professores de seis cur-
sos da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP)
afirmam que a instituição fe-
chou disciplinas, deixando estu-
dantes sem aula. De acordo com
docentes que pediram para não
serem identificados, cerca de
400 disciplinas teriam sido reti-
radas da grade curricular.

Entre as disciplinas elimina-
das existem matérias repetidas,
pois há mais de uma turma cur-
sando o mesmo semestre da gra-
duação. Em Administração, por
exemplo, teriam sido fechadas
92 disciplinas.

Os alunos só foram comunica-

dos das mudanças quando as au-
las começaram, no dia 14. Ao re-
tornar das férias, Verônica Rodri-
gues Castilho, de 21 anos, desco-
briu que as seis disciplinas que
deveria cursar neste semestre, o
terceiro do curso de Economia,
haviam sido fechadas. “A situa-
ção prejudica nossa formação”,
lamenta. “Alegaram que as tur-
mas de disciplinas com menos
de 25 alunos seriam extintas.”

Segundo alunos e docentes, fo-
ram afetados, além de Economia
e Administração, os cursos de
Psicologia, Fonoaudiologia,
Ciências Contábeis e Ciências
Atuariais. Em Ciências Contá-
beis, até calouros enfrentam difi-
culdades. Uma aluna relatou
que ainda não ingressou no cur-
so porque, segundo a PUC, a tur-
ma não teria atingido o número
mínimo de alunos. Ela foi orien-
tada a esperar pela formação de
uma nova classe, o que pode não
ocorrer neste semestre.

Matriculada em 12 disciplinas

do terceiro semestre de Psicolo-
gia, Rachel Macedo, de 18 anos,
só cursará 4. E resolveu, por con-
ta própria, procurar salas em que
as matérias estão sendo ofereci-

das normalmente. “Oito foram
canceladas. Estou assistindo às
aulas em outra sala para não ‘to-
mar’ falta”, conta.

Os alunos dizem ainda que fo-

ram lesados porque fizeram o pa-
gamento integral de disciplinas
que não estão cursando. “Em ja-
neiro e fevereiro pagamos a gra-
de cheia”, diz Rachel, que pagou

R$ 1,8 mil por mês. “Já no boleto
de março, o valor é de R$ 570. A
PUC só está confirmando que
não terei as outras matérias.”

A assessora da pró-reitoria de
graduação da PUC, Yone de Car-
valho, afirma que não é correto
dizer que turmas e disciplinas fo-
ram canceladas. “O que ocorre é
um remanejamento de alunos”,
declarou Yone.

A professora diz que turmas
com menos de 25 alunos foram
realocadas para garantir uma
“adequação ao projeto pedagógi-
co”, o que não deve ser entendi-
do como sinal de crise financei-
ra. “A crise da PUC é um grande
mito. As mudanças têm ligação
com a viabilidade econômica,
elas ocorrem devido ao processo
de reorganização e para evitar
uma crise econômica.”

Contrato. O fechamento de dis-
ciplinas foi criticado pela Secre-
taria de Educação Superior do
Ministério da Educação (MEC).
“Mudanças na grade curricular
devem valer obrigatoriamente
para os estudantes novos, que in-
gressam na instituição a partir
da alteração”, diz o ministério,
em nota divulgada ontem. O ór-
gão admite mudanças para alu-
nos que estejam no meio do cur-
so, “desde que acordadas entre
as partes”.

PUC-SP fechou
disciplinas de 6
cursos, dizem alunos
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Crianças continuam sem escola na capital

Cientistas testam fungo contra malária
Dois genes inseridos no fungo – um que produz um anticorpo e o outro, uma toxina de escorpião – mataram o causador da doença

TIAGO QUEIROZ/AE

O Discovery, recordista de viagens ao espaço (39, desde 1984), foi
lançado pela última vez ontem, a caminho da ISS. Após seu retorno,
o mais antigo ônibus espacial em operação deve virar peça de museu.

O último voo do veterano

Reclamação. Verônica Rodrigues Castilho, de Economia: sem aula em seis disciplinas

Eles afirmam que estão
sem aula por causa das
mudanças; instituição
nega cortes e fala em
‘remanejamento’

Alexandre Gonçalves

Um fungo transgênico é a
mais nova arma contra a malá-
ria. Pesquisadores inseriram
dois genes no fungo Metarhi-
zium anisopliae, que infecta in-
setos. Um deles produz um an-
ticorpo e o outro, uma toxina
obtida de escorpiões. As duas
substâncias matam o micror-
ganismo causador da malária.
A ideia é infectar mosquitos
com o fungo, eliminando o pa-
rasita dentro do inseto.

A equipe de cientistas de uni-
versidades britânicas e america-
nas inclui o brasileiro Marcelo Ja-
cob-Lorena, da Escola de Saúde
Pública John Hopkins, nos EUA.
Um estudo publicado no último
número da revista Science anali-
sa a eficácia da técnica.

Os cientistas estudaram três
grupos de mosquitos Anopheles
portadores do Plasmodium falci-
parum, um dos protozoários
que causam malária. O primeiro
grupo foi exposto ao fungo trans-

gênico. O segundo foi infectado
pelo mesmo fungo, mas em sua
condição natural, sem os dois ge-
nes antimalária. O terceiro ser-
viu como controle, sendo poupa-
do do contato com o fungo.

Apenas 25% dos mosquitos in-
fectados pelo fungo transgênico
apresentaram protozoários nas
suas glândulas salivares. O mes-
mo porcentual, em insetos ex-
postos ao fungo comum, foi de
87% e no grupo controle, 94%.

Mesmo nos 25% de mosquitos
que ainda portavam o protozoá-
rio, houve redução de 95% no nú-
mero de parasitos encontrados
nas glândulas salivares em com-
paração com a mesma contagem
nos insetos expostos ao fungo co-
mum. “Nosso principal objetivo
é iniciar os testes em campo na
África o mais rápido possível”,
diz o coordenador da pesquisa,
Raymond St. Leger, da Universi-
dade de Maryland, nos Estados
Unidos.

O fungo Metarhizium aniso-
pliae já é usado para o controle

de pragas, pois há cepas extrema-
mente letais para os insetos. No
estudo contra a malária, porém,
os pesquisadores escolheram ce-
pas de fungos toleradas pelos
mosquitos, pois o objetivo era
matar os microrganismos causa-
dores da doença e não os insetos.

Elói Garcia, do Instituto Os-

waldo Cruz (IOC-Fiocruz), elo-
gia a estratégia. “Os insetos ad-
quirem rapidamente resistência
aos inseticidas e aos métodos de
controle biológico”, explica. “É
praticamente impossível elimi-
ná-los em seu hábitat natural.
Muito mais inteligente é fazer
com que eles não carreguem o

protozoário da malária.”

No Brasil. Garcia relata que a
Fiocruz também tem pesquisa-
do uma abordagem semelhante
para eliminar o Trypanosoma cru-
zi, microrganismo causador da
doença de Chagas, dentro de bar-
beiros, inseto que atua como ve-
tor da doença.

Mas, em vez de fungos transgê-
nicos, os brasileiros utilizam bac-
térias. “Há várias bactérias capa-
zes de matar o T. cruzi”, explica o
pesquisador da Fiocruz. “Não
utilizamos organismos transgê-
nicos, pois exigem um esforço
muito maior para obter as autori-
zações sanitárias.”

Oscientistas percebiam que al-
guns insetos não portavam o T.
cruzi, mesmo após se alimenta-
rem com sangue infectado pelo
parasita. Levantaram a hipótese
da presença de outros microrga-
nismos que matariam o proto-
zoário da doença de Chagas no
sistema digestivo do barbeiro.
Descobriram algumas bactérias,

como a Serratia marcescens.
“Esses microrganismos pode-

riam ser aplicados misturados a
um tipo especial de tinta nas pa-
redes das casas”, cogita Garcia.
“Assim, as bactérias entrariam
no inseto quando ele caminhas-
se pelas paredes da casa.”

Óleo. No início da semana, pes-
quisadores holandeses divulga-
ram uma forma bastante eficaz
de espalhar os esporos – estrutu-
ras que funcionam como semen-
tes – do fungo M. anisopliae no
ambiente: misturar os esporos a
um óleo sintético chamado Shell-
Sol T. Depois, bastaria lançar o
óleo com os esporos na água on-
de vivem as larvas do mosquito.

Os holandeses utilizaram
uma cepa do fungo letal para os
insetos. Em um teste realizado
no Quênia e descrito na revista
científica Parasites and Vectors,
os pesquisadores mostraram
que a técnica aumenta em até
50% a mortalidade das larvas do
mosquito.

WIFREDO LEE/AP

SOBRE A DOENÇA

Quase um mês após
o início das aulas,
pais ainda se queixam
da falta de vagas e da
distância até o colégio
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