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ZONAS COSTEIRAS

PLANETA

A camada de ozônio no Polo
Norte sofre um nível sem pre-
cedentes de destruição por
causa de condições meteoro-
lógicas excepcionais, infor-
mou ontem o Centro Nacio-
nal de Pesquisas Científicas
(CNRS) da França.

No final do mês passado, a
redução da camada que prote-
ge a Terra dos raios ultraviole-
ta foi de 40%, segundo comu-
nicado oficial do CNRS.

O motivo da degradação, se-
gundo os pesquisadores, se

encontra em “um inverno estra-
tosférico muito frio e persisten-
te”, que levou a uma “grande e
prolongada destruição de ozô-
nio até a primavera”.

A destruição da camada de
ozônio está ligada à presença na
atmosfera de diversos gases, emi-
tidos pelos aerossóis. A 80˚C
abaixo de zero esses gases se tor-
nam nocivos para o ozônio, um
fenômeno recorrente na Antárti-
da, onde as temperaturas são ex-
tremamente baixas no inverno,
mas menos comum no Polo Nor-
te, pois as temperaturas são
mais elevadas. “As condições me-
teorológicas extremas são res-
ponsáveis pelo recorde alcança-
do neste ano”, segundo o CNRS.

Os gases ricos em cloros e bro-
mo, lançados pelos aerossóis,
permanecem durante anos na at-
mosfera.

VIETNÃ CONSERVAÇÃO
Erosão ameaça
praias em Cuba

Indonésia cria programa
de adoção de corais

Tartaruga ‘sagrada’
vai ao veterinário

Um programa que propõe aos tu-
ristas que “adotem” recifes de co-
rais (foto) é a mais recente inicia-
tiva da Indonésia para salvar as
estruturas da poluição. Na re-
gião de Pangandaran, ao
sul da ilha de Java, os tu-
ristas são convidados a
participar dos progra-
mas de conservação: a
ideia é que o turista
apadrinhe um pólipo
de coral, que é transplan-
tado de uma área preserva-
da para outra em reconstrução.
O programa é realizado com a
colaboração da Organização
Mundial de Turismo e garante a
sobrevivência de 85% dos corais
transplantados.

Leia. Londres terá 20 táxis
movidos a hidrogênio
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Camada de
ozônio reduz a
nível recorde
no Polo Norte
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A advogada Margareth Zanardi-
ni, que representa os pais que
perderam temporariamente a
guarda de trigêmeas, em Curiti-
ba, afirmou ontem que não hou-
ve “rejeição específica” a um dos
bebês, conforme versão apresen-
tada por funcionários do hospi-
tal onde elas nasceram. Questio-
nada sobre o que teria motivado
a Justiça a mandar as meninas
para um abrigo, a advogada des-
conversou: “Não tenho condi-
ções de informar isso, pois está
nos autos”. O processo corre em
segredo de Justiça.

Em entrevista coletiva, per-
guntada se o pai teria tentado dei-
xar uma das crianças no hospi-
tal, afirmou: “Em parte é verídi-
co”. Porém, logo depois, refor-
çou que não podia falar sobre de-
talhes do processo. A advogada
afirmou que “há mais de um mês
os pais querem os bebês”.

Margareth fez questão de cha-
mar atenção para as condições
da mãe, que se submeteu à inse-
minação artificial para ter as be-
bês. “Parece que todos que veem
(esse caso) nunca se equivoca-
ram em nada, não sabem que
uma mãe, em estado puerperal,
pode equivocar-se.”

A advogada defendeu a nulida-
de do processo porque a família
foi ouvida sem que a mãe tivesse
acompanhamento psicológico e
sem que fosse assistida por um
advogado. Também se queixou
dofato de o direito de amamenta-
ção dos bebês ter sido retirado
da mãe, com base no laudo de
uma enfermeira que teria dito
que não havia necessidade do lei-
te materno. “Fomos surpreendi-
dos com a informação atípica.”

Segundo a advogada, o pai é
nutricionista e a mãe, economis-
ta. Os dois têm menos de 30 anos
e possuem condições econômi-
cas de manter as crianças.

Diretoria da USP Leste
diz que manterá vagas

Ensino médio noturno
pode ficar mais longo
Estudantes teriam até 4 anos – e não 3, como é hoje – para concluir essa
etapa da educação básica; novas diretrizes serão votadas amanhã pelo CNE

A maioria das 400 praias cuba-
nas sofre com a erosão, com
um avanço do oceano sobre as
praias da ordem de 1,2 metro
por ano. É o que aponta um

estudo divulgado ontem
pelo Instituto de

Oceanologia da
ilha. As principais
razões são o au-
mento do nível do

mar, a extração de
areia e a construção

de edificações sobre
áreas de dunas naturais. Se-
gundo o chefe do Instituto de
Oceanologia, José Luis Jua-
nes, há locais onde o mar já
avança até 2,5 metros por ano.
/ANDREA VIALLI, com AGÊNCIAS

Advogada afirma que
pais querem trigêmeas

Uma tartaruga-gigante-de-cara-
paça-mole (Rafetus swinhoei), es-
pécie ameaçada de extinção, foi
capturada no lago Hoan Kiem,

em Hanói, Vietnã. O animal apre-
senta delicado estado de saúde e
será tratado por veterinários. Os
vietnamitas consideram a tarta-
ruga um símbolo de boa sorte e
da resistência contra os invaso-
res chineses em 1427.

RONALDO SCHEMIDT/AFP
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● Desinteresse
Segundo um levantamento da
Fundação Getúlio Vargas, de
2009, 40,1% dos jovens de 15 a
17 anos abandonam a escola por
desinteresse e 27,1% saem por
razões de trabalho e renda.

Ativista da ONG AnimaNaturalis protesta no
México contra um plano do governo de
eletrocutar milhares de cães abandonados.
A ONG propõe a esterilização dos animais.

À noite. Proposta é que carga horária diária seja reduzida

estadão.com.br

T
E

MPORAD
A

IN

AUGURAL

Costa Favolosa
JUL 2011

A
B

A
V

 2
4

7
/

S
P

  
  

A
N

C
O

N
A

 L
O

P
E

Z

Mediterrâneo
Costa Concordia
Mediterrâneo Mágico, 7 noites 

Saída Savona, até NOV 2011

Visitando Barcelona, Palma de Mallorca,
Malta, Palermo, Civitavecchia/Roma

Somente marítimo, 6 JUN, por pessoa,
10x sem juros no cartão crédito.

Cat. I1, interna, a partir de  US$ 1.779  ou

PagueJÁ a partir de US$ 1.159

DESCONTO US$ 200*
US$ 959 = R$ 1.611,12

10x R$161,11

Mediterrâneo
Costa Serena

Perfumes do Mediterrâneo, 7 noites 
Saída Savona, até NOV 2011

Visitando Nápoles, Catânia,
Palma de Mallorca, Barcelona, Marselha

Somente marítimo, 29 MAI, por pessoa,
10x sem juros no cartão crédito.

Cat. I1, interna, a partir de  US$ 1.779  ou

PagueJÁ a partir de US$ 1.159

DESCONTO US$ 200*
US$ 959 = R$ 1.611,12

10x R$161,11

Cruzeiros sob medida 
para você o ano todo,

em toda a Europa.

DESCONTO
de US$ 200*

por pessoa
em cruzeiros no
 Mediterrâneo

Costa Serena 
1, 22, 29 MAI - 5, 19, 26 JUN

Costa Concordia 
16, 23, 30 MAI - 6, 13, 27 JUN

Consulte disponibilidades e valores.

www.costacruzeiros.com.br

Costa Cruzeiros. Descubra toda a Europa pelo mar.

Mediterrâneo e Ilhas Gregas Norte Europeu Dubai e Emirados Árabes América do Sul Caribe Índico Oriente

MAKTOUR JD. PAULISTANO

113818-2222
www.maktour.com.br

NASCIMENTO TURISMO

113156-9944
www.nascimento.com.br

POLVANI TOURS ITAIM BIBI

113898-2646
www.polvani.com.br

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
www.SubmarinoViagens.com.br

VISUAL CENTRO

113235-2030
www.visualturismo.com.br

ABREUTUR ITAIM BIBI

113702-1840
www.abreutur.com.br

AGAXTUR JD. EUROPA

113067-0900
www.agaxtur.com.br

AMERICANAS.COM

4003-4313
www.americanasviagens.com

LUXTRAVEL REPÚBLICA

113017-5656
www.luxtravel.com.br

A Costa pensa em tudo para que você pense em aproveitar suas férias:
10x em R$ SEM ENTRADA, SEM JUROS • COSTA CLUB, 5% DESCONTO • Tarifa PagueJÁ OU MELHOR TARIFA • TRAVEL ACE

DESCONTOS E PROMOÇÕES: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alterações sem prévio aviso e à disponibilidade. | PARCELAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO EM ATÉ 10 VEZES 
SEM JUROS.  Cheque pré-datado/boleto: de 1 a 10 vezes com juros, sujeito a condições de aprovação. Consulte condições específicas/coeficientes no site. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados.
• Todos os preços são por pessoa, em cabine dupla, mencionados em Reais, para pagamento SEM ENTRADA, referindo-se somente à parte marítima, ao câmbio referencial de R$ 1,68 de 01/04/2011, sujeito à variação cambial na data 
do efetivo pagamento e à confirmação de disponibilidade de cabines e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. O DESCONTO DE 5% DO COSTA CLUB é aplicado só ao valor da parte 
marítima,  por cabine, e para os associados. | TARIFA PagueJÁ: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Quando não mais disponível a Tarifa PagueJÁ, consulte a MelhorTarifa: disponibilidades e 
tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. | *Desconto de US$ 200 por pessoa aplica-se à tarifa vigente no ato da compra; exclusivo para compra no Brasil e não cumulativa a outras promoções, exceto CostaClub. CONSULTE OUTRAS SAÍDAS 
PARA ESTA PROMOÇÃO. | Consulte as regras e condições específi cas no site www.costacruzeirosvirtual.com.br | Não estão incluídos nos preços aqui publicados os impostos e taxas incidentes sobre o cruzeiro.

Mariana Mandelli

O ensino médio noturno pode
durar mais tempo. Se as novas
diretrizes para essa etapa da
educação básica forem aprova-
das pelo Conselho Nacional
de Educação (CNE) amanhã,
o aluno que estuda à noite po-
derá ficar de um semestre até
um ano a mais na escola. A
ideia é que ele tenha menos ho-
ras de aula por dia, com a possi-
bilidade até mesmo de explo-
rar recursos de educação à dis-
tância no currículo.

A proposta é uma das que com-
põem o documento que preten-
de flexibilizar o currículo do ensi-
no médio, trazendo a escola para
dentro da rotina do aluno e, as-

sim, tornando-a atraente. Com
isso, o conselho quer valorizar o
projeto político-pedagógico e a
identidade de cada escola.

O ensino médio é hoje a etapa
mais problemática da educação
brasileira. Os dados do último Ín-
dice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb) mos-
tram que os alunos matricula-
dos não sabem que metade é

50% e também não conseguem
identificar a ideia principal de
um texto, por exemplo. Eles rece-
beram nota 3,6, numa escala de 0
a 10, no índice. Além do baixo
desempenho, o ensino médio en-
frenta uma evasão crônica. Da-
dos de 2009 mostram que 32,8%
dos brasileiros entre 18 e 24 anos
abandonaram os estudos antes
de completar o terceiro ano.

“No caso do ensino médio no-
turno, sabemos que é difícil man-
ter o aluno quatro horas por dia
na escola, pois muitos chegam
atrasados do trabalho e saem an-
tes do fim da aula. Por isso, flexi-
bilizar essa grade é importante”,
afirma José Fernandes de Lima,
relator das diretrizes e membro
da Câmara de Educação Básica

do CNE. “Isso dará ao aluno a
possibilidade de concluir essa
etapa em três anos e meio, qua-
tro anos ou até mais.” Hoje, o en-
sino médio dura três anos.

Segundo Lima, a possibilida-
de de aulas não presenciais tam-
bém consta entre as propostas.
“Colocar atividades de educa-
ção à distância também é uma

opção para esses alunos.”
A ideia, segundo ele, não é ex-

cluir nenhuma disciplina tradi-
cional – como matemática ou lín-
gua portuguesa –, mas enfatizar
temas que tenham a ver com a
vida dos alunos e façam parte da
rotina deles, como cultura, tec-
nologia, trabalho e ciência.

“O currículo deve ser melhor

articulado com o cotidiano des-
se jovem”, afirma Mozart Neves
Ramos, do Movimento Todos Pe-
la Educação e também membro
do CNE. “A alta evasão é conse-
quência de um currículo que não
leva em consideração o que ele
vive. É um currículo chato, que
não prepara nem para universi-
dade e nem para o mercado.”

Segundo ele, ter menos horas
na escola por dia, no caso de
quem estuda à noite, é um fator
importante e positivo. “É me-
lhor fazer em mais anos do que
ficar as quatro horas por dia e
não aprender nada.”

As diretrizes não são obrigató-
rias: são orientações que as esco-
las de todo o País podem seguir –
as que estão em vigor são de
1998. “Incorporamos as várias
mudanças de legislação, as trans-
formações nos comportamen-
tos da escola e os programas do
Ministério da Educação que
ocorreram no decorrer desses
anos”, afirma Lima. “A escola
tem de se modernizar.”

Antes de ser aprovada, a pro-
posta ainda pode sofrer altera-
ções. Após o aval do CNE, o docu-
mento ainda segue para homolo-
gação do ministro da Educação,
Fernando Haddad.

Símbolo. Tartaruga está ferida por causa da poluição do lago

Em uma reunião com deputados
estaduais, a diretoria da Escola
de Artes, Ciências e Humanida-
des da Universidade de São Pau-
lo (EACH), a USP Leste, reafir-
mou a manutenção das 1.020 va-
gas e a intenção de aumentá-las.

“Ocurso continua. Temos a ga-
rantia de que há interesse na ma-
nutenção dele”, diz a coordena-
dora da graduação de Obstetrí-
cia, Nádia Narch. Em março, foi
divulgado um relatório de docen-
tes da USP que propunha o corte

de 330 vagas na unidade e o fim
do curso de Obstetrícia.

O diretor da EACH, Jorge
Boueri, afirma que a unidade se-
guirá os órgãos colegiados da uni-
versidade, que ainda estão deba-
tendo os próximos passos.

Na reunião com deputados,
discutiu-se ainda o envio de um
projeto de lei para regulamentar
a profissão de obstetriz. Ontem,
alunos iniciaram uma semana de
paralisação para participarem
de atos em favor do curso.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A22.




