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Um inquérito civil foi aberto
quando veio à tona que o
Conselho Regional de Enfer-
magem de São Paulo
(Coren) negava o registro
profissional aos formandos
do curso de Obstetrícia da
Escola de Artes, Ciências e
Humanidades (EACH), da
Universidade de São Paulo
(USP). A instituição alterou
a grade do curso, mas, mes-
mo assim, o conselho conti-
nuou recusando.

Mariana Mandelli

O Ministério Público Federal
em São Paulo (MPF) determi-
nou ontem que o Conselho Fe-
deral de Enfermagem (Cofen)
registre como enfermeiros to-

dos os profissionais formados
em bacharelados em Obstetrí-
cia de cursos reconhecidos. A
regra do MPF vale também pa-
ra todos os conselhos regio-
nais da profissão do País.

Para isso, o MPF pede que o
conselho anule a resolução n.º
378. O documento, de 28 de
abril, proíbe “a inscrição de por-
tadores de diploma de obstetriz
nos Conselhos Regionais de En-
fermagem do País, como enfer-
meiro, enfermeiro obstetriz ou
simplesmente obstetriz, cuja

grade curricular mínima à forma-
ção no curso de enfermeiro gene-
ralista não foi cumprida”.

Os conselhos têm 25 dias para
se manifestarem em relação ao
cumprimento da determinação.
Segundo a procuradora da Repú-
blica Eugênia Augusta Gonzaga,
que expediu a recomendação, os
órgãos podem ser punidos judi-
cialmente caso não cumpram a
medida.

“Essa recomendação é a posi-
ção definitiva do MPF”, afirmou
a procuradora. “Se não cumpri-

rem, podem ser acionados na
Justiça”, afirmou.

De acordo com Eugênia, as
possíveis punições seriam a anu-
lação da resolução por meio de
ordem judicial e processos por
danos morais coletivos, além de
ações individuais. O texto da pro-
curadora classifica como enfer-
meiro “o titular do diploma ou
certificado de obstetriz ou de en-
fermeira obstétrica, conferidos
nos termos da lei”.

Para o MPF, são os órgãos edu-
cacionais que devem avaliar a

qualidade dos cursos de nível su-
perior – e não os conselhos, o
que torna ilegal o veto ao regis-
tro. “Se esses órgãos aprovaram
os cursos, não cabe ao conselho
negar o registro”, disse a procura-
dora.

Procurado, o Cofen não se ma-
nifestou. A assessoria de impren-
sa do órgão disse apenas que, ca-
so houvesse um posicionamen-
to, este seria publicado no site.
Até o fechamento desta edição,
nenhuma nota sobre o tema foi
divulgada na página.

MPF determina que obstetriz tenha registro de enfermeiro

Deputados aprovam
reajuste para professor
Nova política salarial inclui aumento de 42,2% em 4 anos; emenda define
processo de negociação anual entre governo e entidades da categoria

PARA LEMBRAR

A umente sua vida em dez ve-
zes e sua capacidade repro-
dutiva em cem vezes. É isso
que vai ocorrer se você for

alimentado durante a infância com
royalactin, um produto recém-identi-
ficado. Ah, esqueci de dizer, isso só
vale se você for uma abelha. Em um
feito cada vez mais raro na ciência
moderna, um cientista trabalhando
sozinho identificou o composto pre-
sente na geleia real responsável pela
diferenciação de larvas em abelhas-
rainhas e de quebra descobriu como
ele atua no corpo dos insetos, aumen-
tando a sobrevida e a capacidade re-
produtiva.

Em um ninho de abelhas (Apis mellife-
ra), somente uma entre as milhares de
fêmeas assume o papel de rainha. Essa
privilegiada vive de 1 a 2 anos e coloca 2
mil ovos por dia. As outras fêmeas são
simples trabalhadoras. Seu mês de vida
é dedicado a trabalhar pela colmeia. Se-
xo, nem pensar.

Há mais de cem anos foi descoberto
que as abelhas produzem um tipo espe-
cial de mel, a geleia real, que transforma
as larvas em rainhas – um verdadeiro
conto de fada. Os seres humanos, acre-
ditando que talvez a geleia real tenha
efeitos semelhantes em mamíferos,
consomem toneladas do produto todos
os anos – um mercado anual de US$ 600

milhões. A geleia real tem centenas de
componentes e até agora ninguém sa-
bia como ela era capaz de transformar
larvas em rainhas.

Masaki Kamakura, da Universidade
de Toyama, descobriu que, se a geleia
real fosse estocada a 40˚C, ela ia aos
poucos perdendo sua capacidade de
transformar larvas em rainhas. Esse
efeito era gradativo e ocorria ao longo
de 30 dias – como seria esperado se um
dos compostos presentes na geleia fos-
se aos poucos desaparecendo.

Usando métodos sofisticados para se-
parar e quantificar os componentes de
amostras de geleia estocadas a altas tem-
peraturas, Kamakura identificou três

proteínas cuja degradação ocorria em
30 dias. Cada uma delas foi isolada e
testada individualmente em larvas. O
resultado demonstrou que somente
uma das três proteínas, com um peso
molecular de 57 mil daltons, era capaz
de transformar as larvas em rainhas.

Essa proteína recebeu o nome de roya-
lactin. O gene da royalactin foi clonado
e a proteína, produzida em bactérias
transgênicas, foi isolada e testada nova-
mente. A capacidade de transformar as
larvas foi confirmada.

Com bastante royalactin na geladei-
ra, Kamakura começou a investigar co-
mo ela operava sua mágica. A primeira
descoberta é que um efeito semelhan-
te, mas menos intenso, era obtido em
larvas de Drosophila. Como a genética
da Drosophila é muito bem conhecida,
Kamakura começou a testar uma cole-
ção de Drosophilas, cada uma deficiente
em um gene, na esperança de descobrir
o gene por meio do qual a royalactin
exercia seu efeito. Deu certo. Kamaku-
ra descobriu que o gene do receptor de
um hormônio chamado EGF (fator de

crescimento epitelial) precisava es-
tar intacto para que a royalactin agis-
se. Usando esse procedimento, Ka-
makura foi capaz de mapear grande
parte do caminho metabólico que é
ativado nos insetos e provoca a
transformação das larvas em
rainhas.

A melhor notícia é que, apesar de
os mamíferos não produzirem roya-
lactin, o caminho metabólico mapea-
do por Kamakura é muito semelhan-
te em insetos e mamíferos. Temos
os receptores de EGF e grande parte
dos outros genes envolvidos no pro-
cesso. Como você deve imaginar,
companhias farmacêuticas investi-
gam se é possível desenvolver um
composto que repita em humanos o
efeito da royalactin em insetos. Se
for possível, o que duvido, faremos
sexo centenas vezes por dia durante
nossa longa vida de 800 anos. Mas
teremos de manter parte da popula-
ção sem royalactin – afinal alguém
vai ter de cuidar dos afazeres diá-
rios. Seremos uma colmeia feliz?

✽

BIÓLOGO

MAIS INFORMAÇÕES: ROYALACTIN INDU-

CES QUEEN DIFFERENTIATION IN HONEY-
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Descoberto o segredo
da longevidade

Mariana Mandelli

A Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo (Alesp)
aprovou ontem o projeto de
lei complementar 37/2011, que
regulamenta a nova política sa-
larial do magistério paulista.
O projeto inclui o reajuste de
42,2%, escalonado em quatro
anos, anunciado em maio pelo
governador Geraldo Alckmin
(PSDB), e o formato inicial do
plano de carreira, que será dis-
cutido com a rede.

O projeto de lei foi aprovado
com uma emenda aglutinativa,
que faz com que o aumento sala-
rial vigore a partir de junho, e
não mais julho, nos quatro anos.

Além da medida retroativa, a
emenda também estabelece que
haverá, anualmente, um proces-
so de negociação entre o gover-
no estadual e as entidades repre-
sentativas da categoria. O objeti-
vo será fazer periodicamente
uma avaliação do plano salarial
em vigor.

“Esse dispositivo é muito im-
portante, porque prevê negocia-
ção com a categoria. É uma de-
monstração de democracia”,
afirma o presidente da assem-
bleia, deputado estadual Barros
Munhoz (PSDB).

Em relação à antecipação do
aumento para junho, ele ressalta
que o mês foi escolhido por ser
intermediário – o governo insis-
tia em julho e as entidades prefe-
riam março. “Os 15 partidos che-
garam à conclusão de que junho
seria melhor. A antecipação vai
custar cerca de R$ 300 milhões
ao governo.”

Para o Sindicato dos Professo-
res do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo (Apeoesp), princi-
pal entidade representativa do
magistério, a decisão de incluir a
possibilidade de diálogo com o
governo foi positiva.

“O ponto central para mim na
política salarial é a questão da ne-
gociação anual, que, na prática, é
instituir um processo de diálo-
go”, disse a presidente da
Apeoesp, Maria Izabel Noronha,
que esteve presente nas negocia-
ções.“Do ponto de vista do méto-
do, é um avanço.”

Ela ressalta que a entidade de-
fende a reposição imediata de
36,74% no salário, a partir de mar-
ço. “Mas, apesar das dificulda-
des, tivemos um outro nível de
debate e o professor vai ganhar
um mês antes, pelo menos”, afir-
mou Maria Izabel.

Mudanças. O governo Alckmin
vem anunciando, desde o início
do ano, uma série de políticas na
área de educação. O aumento sa-

larial anunciado em maio come-
ça a valer neste ano, quando os
docentes receberão a primeira
parcela, de 13,8% do total. Com
isso, o piso salarial de início de
carreira, de 40 horas semanais,
passou de R$ 1.665,05 para R$
1.894,12. Em 2012, o aumento se-
rá de 10,2%; em 2013, 6%; e, por

fim, 7% em 2014, atingindo, por-
tanto, R$ 2.368,51.

Além disso, conforme o Esta-
do adiantou, o governo também
vai mudar o plano de carreira do-
cente. A partir do ano que vem,
todos os profissionais que atingi-
rem a nota exigida pela Secreta-
ria Estadual de Educação na pro-

va de mérito serão promovidos.
O governo também aumentou

de cinco para oito o número de
níveis salariais, em dois eixos,
em que o docente será promovi-
do (mais informações nesta pági-
na). Os demais critérios de pro-
moção, além da prova, ainda não
foram definidos.

● Expectativa

Se o composto repetir seu
efeito em humanos, faremos
sexo centenas de vezes por
dia em nossa vida de 800 anos

Posição é definitiva,
afirma procuradora
Eugênia Gonzaga;
conselhos têm 25 dias
para se manifestar

●✽ fernando@reinach.com

MARIA IZABEL
NORONHA
PRESIDENTE DA APEOESP
“A discussão da carreira, que
vai ocorrer agora, não pode ser
fechada. Vamos ter de debater
e mexer na proposta.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




