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Beatificação
deve triplicar
turismo na BA

Numa era de pais superproteto-
res, ávidos para explorar o talen-
to competitivo dos filhos, pelo
menos duas empresas começa-
ram a comercializar testes que,
afirmam, ajudam a saber para
que esportes as crianças esta-
riam geneticamente programa-
das, de modo que elas possam
praticar melhor. O tema é con-
troverso porque, nos EUA, a apti-
dão a praticar um esporte pode

render ao estudante uma bolsa
de estudos para frequentar as
melhores universidades.

Esses testes de DNA, os pri-
meiros de uma série de tentati-
vas de usar os genes para aumen-
tar o desempenho atlético, per-
mitem que as crianças – e adul-
tos também – adaptem os exercí-
cios às suas qualidades inatas, co-
mo também conhecer os que po-
dem se constituir numa ameaça
à vida, provocando problemas
cardíacos, comoção cerebral e
outros tipos de ferimentos.

“O principal objetivo dos tes-
tes é maximizar o desempenho
no mínimo período de tempo e
reduzir os riscos”, disse Bill Mil-
ler, principal executivo da Ameri-

can International Biotechno-
logy Services, em Richmond,
que começou a vender seu teste
há duas semanas.

Contestação. Mas, para os críti-
cos, esse teste é o mais recente
de uma avalanche de testes gené-
ticos questionáveis que as em-
presas vêm apregoando. Nin-

guém conseguiu ainda avaliar a
influência do genes nas capacida-
des ou vulnerabilidades atléti-
cas, dizem eles. Os resultados po-
dem ser desnecessariamente
alarmantes ou falsamente tran-
quilizadores.

Os céticos temem que essa ten-
dência possa encorajar pais e
treinadores a forçar as crianças a
praticarem esportes que elas des-
gostam ou desencorajá-las de ati-
vidades físicas que apreciam,
nas quais poderiam ter sucesso –
apesar do seu genes.

“É de fato preocupante”, disse
Lainie Friedman Ross, pediatra
e bioeticista da Universidade de
Chicago. “Esportes e atividade fí-
sica devem ser uma diversão pa-
ra as crianças e não com a finali-
dade de a criança se tornar o
maior atleta do mundo ou no sen-
tido do ‘desista, meu filho, por-
que você não tem chance por cau-
sa dos genes que você carrega’.” /
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Testes genéticos provocam
controvérsia nos EUA

PATRICIA SANTOS/AE

Em seis horas, 300 mil se
inscrevem para o Enem
Foram cerca de 470 inscrições por minuto, segundo o MEC; prazo termina em 10 de junho

Tiago Décimo / SALVADOR

As comemorações da beatifica-
ção de Irmã Dulce, ocorrida an-
teontem em Salvador, seguem
até o próximo sábado, com mis-
sas de agradecimento e carrea-
tas. Para os fiéis de todo o País e
do exterior, a celebração está
apenas no início.

Tanto as Obras Sociais Irmã
Dulce (Osid) quanto a Secreta-
ria de Turismo da Bahia (Setur)
esperam que o volume de visitan-
tes ao Memorial Irmã Dulce tri-
plique de 35 mil para 100 mil pes-
soas por ano.

A expectativa tem relação
com o aumento do movimento
no local causado pelo anúncio
da beatificação, em 10 de dezem-
bro: na comparação com o mes-
mo mês do ano anterior, houve
crescimento de 70% nas visitas.

“A beatificação é um marco pa-
ra o turismo religioso de Salva-
dor, um evento capaz de dar ou-
tra dimensão a esse mercado”,
concorda o presidente do Salva-
dor e Litoral Norte da Bahia Con-
vention & Visitors Bureau, Pe-
dro Costa.

6 milhões
de candidatos devem se inscrever
para a prova do Enem deste ano.
Em 2010, foram registradas
4,6 milhões de inscrições

Ontem, no primeiro dia de ins-
crições para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio, o Enem,
foram registradas uma média
de 470 inscritos por minuto.
Segundo balanço do Ministé-
rio da Educação, foram 300
mil inscritos em seis horas.

Neste ano, o exame ocorrerá
nos dias 22 e 23 de outubro e os
interessados têm até as 23h59 do
dia 10 de junho para fazer a inscri-
ção no site do Enem.

Desde 2009, o MEC deu início
a um projeto de substituição dos
vestibulares tradicionais pelo
Enem. A partir do resultado da
prova, os alunos se inscrevem no
Sistema de Seleção Unificada (Si-
su) e podem pleitear vagas em
instituições públicas de ensino
superior de todo o País. No ano
passado, foram ofertadas 83 mil
vagas em 83 instituições – entre
elas, 39 universidades federais.

Ontem, a comissão de vestibu-
lar da Unicamp anunciou que o
uso do Enem será opcional para
os candidatos e só será conside-
rado quando melhorar a nota da
prova. O exame compõe até 20%
na nota obtida na primeira fase –
mas, neste ano, esse processo só
ocorrerá no momento de calcu-
lar as notas finais dos candida-
tos, após a segunda fase.

A participação no Enem tam-
bém é pré-requisito para os estu-
dantes interessados nas bolsas
do Programa Universidade para
Todos (ProUni). Os benefícios
são distribuídos a partir do de-
sempenho do candidato e po-
dem ser integrais ou parciais, de-
pendendo da renda da família.

Inscrição. A taxa é de R$ 35 e só
é possível se inscrever pela inter-
net (enem.inep.gov.br). Estu-
dantes que estão concluindo o
ensino médio em escola pública
ou que declarem ser parte de fa-
mília de baixa renda não pagam.
O cartão de confirmação será en-
viado pelo correio. Atenção: du-
rante a inscrição, o aluno vai ge-
rar um login e uma senha, im-
prescindíveis durante o proces-
so para consulta no site.

Prova. O exame, com duração
de 4h30 no primeiro dia e 5h30
no segundo, terá quatro provas

objetivas, com 45 questões de
múltipla escolha cada uma, além
de uma redação. Serão avaliadas
as seguintes áreas do conheci-
mento: ciências humanas, ciên-
cias da natureza, matemática e
linguagens e códigos.

Neste ano, ao entrar na sala de
provas, o candidato terá de desli-
gar o celular e depositá-lo em um
porta-objetos, que será coloca-
do embaixo das carteiras, de on-
de só será retirado depois que
ele terminar a prova.

Problemas. As últimas edições
do Enem foram marcadas por
problemas. Em 2009, o exame
foi cancelado após o Estado des-
cobrir que a prova havia vazado.

No ano passado, 21 mil cader-
nos de prova (da cor amarela)
foram distribuídos com erro na
montagem.

● Na mira da FDA
O surgimento de empresas que
oferecem testes genéticos levou
a FDA - agência que fiscaliza
drogas e alimentos nos EUA - a
intervir, exigindo garantias
científicas dos fabricantes
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Inclui: 07 noites no cruzeiro Disney
Magic com todas as refeições incluídas
(exceto bebidas);
Itinerário: Barcelona, Villefranche, La
Spezia, Civitavecchia, Nápoles, Palma
de Majorca.

CruzeiroCruzeiro
Disney MagicDisney Magic

MEDITERRÂNEO | 7 Noites
A partir de R$ 1.441 ou entrada R$ 289+

taxas + 9x
(Base cabine dupla interna - cat 11A )

De 20 a 27 Ago 2011
dupla interna - cat 11A )

27 A 2011

R$ 128R$ 128

Inclui: 07 noites no cruzeiro Disney
Wonder com todas as refeições incluídas
(exceto bebidas);
Itinerário: Los Angeles, Puerto Vallarta,
Cabo São Lucas.

CruzeiroCruzeiro
Disney WonderDisney Wonder

RIVIERA MEXICANA | 7 Noites
A partir de R$ 1.161 ou entrada R$ 225+

taxas + 9x
(Base cabine dupla interna - cat 11C )

De 20 a 23 Ago 2011
 dupla interna - cat 11C )

23 A 2011

R$ 104R$ 104

Inclui: 03 noites no cruzeiro Disney
Dream com todas as refeições incluídas
(exceto bebidas);
Itinerário: Nassau, Castaway Cay
(Ilha particular Disney).

BAHAMAS | 3 Noites
A partir de R$ 1.225 ou entrada R$ 256+

taxas + 9x
(Base cabine dupla varanda - cat 05A)

De 13 a 16 Out 2011
dupla varanda - cat 05A)

16 O t 2011

R$ 111

BAHAMAS | 3 Noites
A partir de R$ 1.225 ou entrada R$ 256+

CruzeiroCruzeiro
Disney DreamDisney Dream

CONDIÇÕES GERAIS:  Preços por pessoa, calculados ao câmbio de US$1=R$ 1,74 de 20/05/11. Pacotes e preços sujeitos à disponibilidade e a alterações sem prévio aviso. Valores não são válidos para períodos de feiras 
e feriados. *Parcelamentos exclusivos para os produtos anunciados: Entrada 20% + taxas e saldo em 9X no cartão de crédito. Não inclui taxas de porto e de serviço. Lugares limitados sujeito a disponibilidade. Preços 
referentes somente a parte marítima. Consulte tarifas aéreas e de hospedagem em nosso site. 
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CruzeirosCruzeiros Disney Disney com acom a Agaxtur Agaxtur

Disputa. Estudantes fazem prova do Enem: nota pode assegurar vaga em universidade federal

● Dia de prova

Especialistas criticam
kits que indicam os
esportes que as crianças
estariam geneticamente
programadas a praticar

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A15.




