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● Em vários Estados do País, do-
centes se manifestaram por um
piso nacional para a categoria.
Na Bahia, 45 mil professores da
rede estadual cruzaram os bra-
ços, deixando sem aulas 1,3 mi-
lhão de alunos. A maioria das
escolas municipais também pa-

rou – só em Salvador, 180 mil
alunos foram dispensados. Em
Alagoas, a paralisação foi pratica-
mente total. No Paraná, o sindica-
to afirmou que em 90% das esco-
las públicas estaduais e munici-
pais o horário de aulas foi reduzi-
do. No Rio Grande do Sul, o sindi-
cato afirma que 70% das escolas
pararam total ou parcialmente.
Em Minas não houve paralisa-
ção, mas o sindicato programou
para o dia 30 uma assembleia-ge-
ral, com indicativo de greve.

País não vacina
metade do esperado

Carlos Lordelo / ESTADÃO.EDU

O governo paulista quer levar
cursos da Universidade de São
Paulo (USP) para a Baixada San-
tista, com o objetivo de atender à
demanda por profissionais espe-
cializados em petróleo e gás. Pe-
las negociações, o bacharelado
em Engenharia de Petróleo deve
ser o primeiro a se mudar para
um futuro câmpus da USP em
Santos, que também quer cursos
de logística e oceanografia.

O secretário estadual de De-
senvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia, Paulo Ale-
xandre Barbosa, discute parce-

rias para viabilizar cursos na re-
gião e tenta convencer o reitor
João Grandino Rodas a instalar
unidades no litoral. “A Baixada
terá um dos maiores crescimen-
tos econômicos do País nos pró-
ximos anos.”

A USP diz que a possível im-
plantação de unidades na Baixa-
da não passa de tratativas, mas
informa que o interesse em ter
cursos na região é “histórico”.

Com a economia baseada no
turismo e na movimentação do

maior porto da América Lati-
na, Santos passa por um mo-
mento de virada desde a des-
coberta do petróleo no pré-
sal. De olho na demanda por
mão de obra qualificada, o pre-
feito João Paulo Tavares Papa
(PMDB) busca parcerias com
USP, Petrobrás e Autoridade
Portuária para formar pes-
soal especializado. “A vinda
da USP confere à Baixada a ex-
celência técnica necessária pa-
ra se manter nesse mercado
emergente”, disse Papa.

Oportunidade. A possibilida-
de de aproximar a USP dos in-
vestimentos do pré-sal anima
o diretor da Escola Politécni-
ca, José Roberto Cardoso. “É
estratégico para a Poli ir para
Santos. Precisamos de recur-
sos para pesquisa e ter nossos
alunos mais perto do polo em-
pregador.”

USP discute transferir curso
da Poli para a Baixada Santista

S ão os pássaros que depen-
dem das florestas ou as flo-
restas que dependem dos
pássaros?

Para o observador desavisado, pa-
rece que são os pássaros que depen-
dem das matas. Afinal, é nelas que as
aves fazem seus ninhos, coletam fru-
tas e insetos e cantam para atrair
seus pares. O desmatamento faz de-
saparecer os pássaros, que voltam
quando elas são recuperadas.

Mas a relação entre plantas e pássa-
ros é muito mais complexa. Agora,
pela primeira vez, os cientistas de-
monstraram que a extinção de pássa-
ros pode levar à extinção de plantas.

Faz muito tempo que se sabe que
pássaros prestam serviços às plan-
tas. O exemplo mais conhecido é o de
transportá-las para novos ambien-
tes. Muitos pássaros carregam no in-

testino as sementes ingeridas junto
com as frutas. Quando as fezes são depo-
sitadas em locais distantes, a semente,
que sobrevive ao processo digestivo,
germina. Com isso, as plantas se espa-
lham por novos ambientes, apesar de
estarem fixas ao solo.

Outro serviço prestado pelos pássa-
ros é o de polinização. Ao voarem de flor
em flor, alimentando-se do néctar, mui-
tos pássaros carregam pólen, o que per-
mite a fertilização das flores e a produ-
ção de sementes. É um serviço seme-
lhante ao executado pelas abelhas.

Apesar de esses serviços serem bem
conhecidos, nunca foi possível demons-
trar que eles eram essenciais para a so-
brevivência de uma espécie de vegetal.
Até agora, acreditava-se que os pássa-
ros ajudavam as plantas a se reproduzir,
mas não eram absolutamente necessá-
rios para sua sobrevivência.

No século 19, diversos mamíferos de-
voradores de pássaros foram introduzi-
dos pelo Homo sapiens na ilha principal
da Nova Zelândia. Como resultado,
49% das espécies de pássaros desapare-
ceram da ilha.

Mas o lado sapiens dos neozelandeses
teve a sabedoria de transformar as pe-
quenas ilhas que circundam a ilha princi-
pal, algumas a menos de 20 quilômetros
de distância, em santuários e áreas de
preservação. Nelas, não é permitida a
presença dos predadores.

Essa situação permitiu aos cientistas
estudar o que ocorreu com a população
de plantas após o desaparecimento dos
pássaros. A planta escolhida foi um ar-
busto abundante chamado Rhabdotham-
nus solandri. Essa planta, que produz
flores amarelas, é visitada por três espé-
cies de pássaros. Duas delas, Anthoris
melanura e Notiomistes cincta, desapare-

ceram da ilha principal; sobrou apenas
o tui (Prostemadera novaeseelandiae).
Nos santuários, os três pássaros estão
presentes.

Menos sementes. Quando os cientis-
tas mediram a porcentagem das flores
fertilizadas em cada ambiente, descobri-
ram que, na ausência de pássaros, 69%
das flores não haviam sido polinizadas –
enquanto 15% das flores não eram poli-
nizadas na presença de pássaros.

Entre as flores polinizadas, os cientis-
tas contaram o número de sementes
produzido por flor, que caiu de 232 para
37 na ausência de pássaros. A combina-
ção desses dois efeitos, causados pela
ausência de dois dos três pássaros, resul-
ta numa redução de 84% na quantidade
de sementes produzidas. Isso foi confir-
mado quando foi medida a fração das
flores visitadas pelos pássaros. Na ilha
principal, somente 25% das flores eram
visitadas, enquanto 78% das flores
eram visitadas nas ilhas pequenas.

O resultado dessa queda no número
de sementes ficou evidente quando os
cientistas estudaram a população da
planta nas duas ilhas. Na ilha principal,
ainda existe um grande número de ar-
bustos adultos (a planta vive quase cem
anos), mas a população de plantas jo-
vens é muito reduzida. Isso não ocorre
nas ilhas pequenas, onde plantas jovens
convivem com as plantas mais velhas.

O efeito dessa redução no número
de plantas jovens permite prever que
esse lento declínio e envelhecimento
das plantas na ilha principal podem
levar à extinção dessa planta nas pró-
ximas décadas.

Finalmente, para garantir que esse
fenômeno não era causado por algu-
ma outra causa que não a ausência de
pássaros, os cientistas, durante um
período de cinco anos, fertilizaram
manualmente algumas plantas em
uma pequena área (fazendo o papel
dos pássaros); em outras áreas, adi-
cionaram sementes ao solo. Nos dois
casos, a população de plantas voltou
ao normal.

É o primeiro caso documentado de
uma planta cuja sobrevivência depen-
de totalmente da presença dos pássa-
ros. Ninguém sabe qual a fração das
plantas que é totalmente dependen-
te dos serviços prestados por esse ani-
mais. Como sempre, as relações en-
tre as espécies de um ecossistema
são muito mais complexas e interde-
pendentes do que imaginamos.
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Aumento retoma
debate sobre
política de mérito
Para especialistas, anúncio expõe risco de desmanche de bandeira
da gestão Serra e aproximação de Alckmin com sindicatos

Clarissa Thomé / RIO

A dois dias do fim da Campanha
Nacional de Vacinação contra a
Gripe, o Rio tem o segundo pior
índice de imunização do País –
apenas 36,6% das 2,7 milhões de
pessoas esperadas se apresenta-
ram. Roraima tem a menor co-
bertura, com 18,46% de vacina-
dos de um público-alvo de
103.771. No Brasil, o índice de
imunização está em 47,16%.

A baixa procura levou o muni-
cípio do Rio a instalar tendas em
locais estratégicos. Mesmo as-
sim, nem todos se convenceram,
como a artista plástica Marlene

Schrank, de 60 anos. “Não quero
tomar a vacina sem conversar
com o meu cardiologista, por-
que tenho medo das interações
medicamentosas”, explicou.

No município, 39% dos ido-
sos, 43% das crianças com até 2

anos e 31% das grávidas foram
vacinados. No Estado, esses índi-
ces estão em 36,41%, 42,77% e
28,12%, respectivamente. Entre
a população indígena, esse mon-
tante é de 55,63%.

A coordenadora de Imuniza-
ção da Secretaria Municipal de
Saúde, Cristina Lemos, acredita
que a baixa procura tenha a ver
com a divulgação insuficiente. O
fato de não ter havido epidemia
de gripe suína no ano passado po-
de ter contribuído.

A Secretaria de Saúde de Rorai-
ma informou que metade do pú-
blico-alvo do Estado é formada
por indígenas.

Gestantes. No País, 31,41% das
grávidas foram vacinadas. A
coordenadora do Programa Na-
cional de Imunização do Ministé-
rio da Saúde, Carla Domingues,
explicou que isso era esperado
porque a pasta comprou as do-
ses com base no cálculo de nasci-
dos por ano – cerca de 3 milhões.
Como mulheres tiveram filhos
antes do período de vacinação e
outras não engravidaram ainda,
sabia-se que a meta de vacinar
80% não seria cumprida.

Professores
cruzam os braços
em vários Estados

JOSÉ RENATO LIMA
VICE-CHEFE DO DEPARTAMENTO
DE MINAS E PETRÓLEO DA ESCOLA
POLITÉCNICA DA USP
“Os trâmites internos para a
transferência do curso estão
avançados, mas há questões
administrativas pendentes.”

Planta depende de pássaro

Qualidade. Para membro do Conselho Estadual de Educação, governo deve defender o aluno

Campanha contra a gripe
tem baixa procura, em
especial em Roraima e
no Rio; apenas 31% das
grávidas se vacinaram

Tendas. No Rio, postos
avançados foram montados
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O anúncio do governo Geraldo
Alckmin (PSDB) de dar um au-
mento salarial gradativo de
42,2% aos professores envolve,
segundo fontes ouvidas pela re-
portagem, duas questões princi-
pais: a decisão de apaziguar os
conflitos com os sindicatos da ca-
tegoria, que tiveram uma rela-
ção desgastada com a gestão an-
terior, de José Serra (PSDB), e
também uma possível diminui-
ção da importância da política
de mérito, instituída durante o
último governo.

Alckmin assegurou ontem
que vai manter o bônus por de-
sempenho e a valorização por
mérito. No entanto, admitiu que
os processos passarão por mu-
danças – classificadas como
“aperfeiçoamento” pelo gover-
nador –, que devem ser anuncia-
das nas próximas semanas.

Mauro Salles Aguiar, membro
do Conselho Estadual de Educa-
ção (CEE) e diretor-presidente
do Colégio Bandeirantes, acredi-
ta que o governo Alckmin deve
diminuir ou até mesmo extinguir
apolíticade valorização por méri-
to, umas das principais bandei-
ras do governo Serra na área de
educação. “Está havendo um des-
monte total das políticas cons-

truídas na gestão anterior”, disse
Aguiar, que apoia a bonificação
por mérito. “A ideia é desativar
tudo; eles negam, mas percebe-
seaintenção de terminarou redu-
zi-la ao máximo”, acrescentou.

“Acho que a política de mérito
deveria ser incentivada, pois vai
na direção que a sociedade esta-
belece para si”, disse o secretário
de Educação de Jundiaí, Francis-
co Carbonari, que também é
membro do CEE. “A bonificação
por mérito sofre críticas, mas de-
ve ser aperfeiçoada porque é um
caminho a ser percorrido.” Car-
bonari, porém, diz que ñão acre-

dita num desmanche das políti-
cas educacionais d o governo an-
terior.

De acordo com a Secretaria de
Educação, a prova do Programa
de Valorização pelo Mérito já está
marcada para julho e abrange pro-
fessores de educação básica 1 e 2,
professores2,diretoreseassisten-
tes,supervisores ecoordenadores
queatendam os requisitos do pro-
cesso. As inscrições devem ser fei-
tas de 17 a 27 deste mês, no site da
secretaria (educacao.sp.gov.br).

Reivindicações. Aguiar acredi-
ta que o governo Alckmin come-

te um erro ao apostar que o au-
mento anunciado ontem servirá
para melhorar o relacionamento
com os sindicatos dos professo-
res. “O governo deve defender o
aluno, não as entidades sindi-
cais”, afirma. “O que tem de mu-
dar é o estatuto do magistério.
Se a gestão atual acha que vai ter
paz dando aumento, ela está en-
ganada. O governo está mais in-
teressado em estar bem com as
entidades. Isso é ingenuidade”,
acrescenta Aguiar.

Os sindicatos dos professores
elogiaram a decisão do governo
de dar um reajuste, considerada

“corajosa”, mas criticaram o não
atendimento de outras deman-
das, como a questão inflacioná-
ria e o plano de carreira. “Não
posso ver com negatividade esse
projeto de negociação”, afirma
Maria Izabel Azevedo Noronha,
presidente do Sindicato dos Pro-
fessores do Ensino Oficial do Es-
tado de São Paulo (Apeoesp),
uma das maiores críticas do go-
verno Serra. “Mas tínhamos
uma posição de um aumento de
36,7% de uma vez só. Além disso,
tem a inflação no período, o pla-
no de carreira e também a nossa
data-base, que é em março, não

julho, mês em que o aumento co-
meça a valer”, acrescenta.

O presidente do Centro do
Professorado Paulista (CPP), Jo-
sé Maria Cancelliero, tem posi-
ção semelhante. “Esperávamos
uma manifestação nesse sentido
pela situação em que se encontra
o magistério. Estamos conten-
tes por existir um plano de repo-
sição salarial, embora o governo
não admita que houve defasa-
gem no salário”, diz. “Mas a infla-
ção não está contemplada e a pro-
posta não inclui um aumento de
36,74% ainda neste ano, como
queríamos.”/ MARIANA MANDELLI

Engenharia de Petróleo
deve sair da capital para
ser oferecida em Santos;
prefeitura também
quer outros cursos

● Negociação
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