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TECNOLOGIA
Grande Barreira de
Corais terá tour virtual

HISTÓRIA

Em breve será possível fazer um
tour virtual por meio das ferra-
mentas Google Maps e Google
Earth pela Grande Barreira de
Corais da Austrália. Será o mais
vistoso resultado da expedição
científica Catlin Seaview Sur-
vey, lançado ontem pela compa-
nhia internacional de seguros
Catlin. O projeto visa a revelar
em uma faixa de profundidade
de até 100 metros a composição
e a saúde do recife de corais.

Para isso, foi desenvolvida
uma câmera especial capaz de
capturar milhares de imagens pa-
norâmicas de 360˚. Quando colo-
cadas juntas, permitirão que
uma pessoa escolha uma loca-
ção, “mergulhe” e faça um pas-
seio pelos locais visitados pela
expedição.

Somente uma seca, considera-
da até modesta, parece ter co-
laborado com o colapso da ci-
vilização maia. Pesquisa publi-
cada na revista Science aponta
que houve uma redução de
40% na taxa anual de chuva.

Cientistas já desconfiavam
que o lento declínio maia –
que durou cerca de 200 anos –
teria a influência de períodos
de seca. Analisando registros
coletados em lagos e em uma
estalagmite, eles chegaram a
uma estimativa de quanto foi
a redução de chuva. O núme-
ro preocupa justamente por
não ser alto, o que mostra que
a América Central foi sensível
a um cenário parecido com o
previsto pelos modelos climá-
ticos. / GIOVANA GIRARDI

Sem dinheiro

Seca colaborou com
colapso dos maias

O Banco Mundial aprovou on-
tem uma doação de US$ 15,9
milhões do Fundo Mundial
para o Meio Ambiente (GEF,
na sigla em inglês) para o Pro-
grama Áreas Protegidas da
Amazônia (Arpa).

Com a verba, a segunda fase
do programa deve possibili-
tar a proteção de mais 13,5 mi-
lhões de hectares no bioma. O
dinheiro também será usado
para consolidar 32 milhões de
hectares de áreas protegidas
já existentes.

Durante sua primeira fase,
o programa criou 24 milhões

de hectares de áreas protegidas e
consolidou 8,5 milhões. A esti-
mativa do governo é que essa pro-
teção ajudou a reduzir o desma-
tamento na região em 37%, entre
2004 e 2006.

Makhtar Diop, diretor do Ban-
co Mundial para o Brasil, disse
que a meta é atingir no futuro –
sem dizer exatamente quando –
um total de 100 milhões de hecta-
res protegidos na Amazônia,
“promovendo simultaneamen-
te o crescimento econômico e
serviços sociais através do uso
sustentável de recursos”, diz.

O GEF é uma agência interna-
cional criada após a conferência
Rio-92 para reunir verbas e fun-
dos de concessão para promover
benefícios ambientais em seis
áreas foco – mudanças climáti-
cas, diversidade biológica, águas
internacionais, poluentes orgâ-
nicos persistentes e destruição
da camada de ozônio.

José Maria Tomazela
SOROCABA

A Santa Casa de Mise-
ricórdia, único hos-
pital de Tietê, cida-
de localizada a 145

km de São Paulo, vai iniciar a
venda de uma rifa para arreca-
dar recursos e evitar o fecha-

mento. A Ação entre Amigos,
que prevê o sorteio de um carro
zero quilômetro de uma monta-
dora chinesa, foi autorizada pela
Receita Federal.

Endividado, o hospital enfren-
ta a maior crise desde sua funda-
ção, há mais de cem anos, e está
sob intervenção municipal des-
de o dia 17 de janeiro.

O prefeito José Carlos Melaré
(PT) decretou a intervenção de-
pois que a antiga diretoria amea-
çou paralisar o atendimento ca-
so o repasse mensal da prefeitura
para o hospital não passasse de
R$ 300 mil para R$ 550 mil.

De acordo com o interventor
Paulo Malta Corrêa da Silva, a
Santa Casa enfrenta grave crise
há vários anos e acumula dívida
de R$ 11 milhões com fornecedo-
res e prestadores de serviços. No
ano passado, a maternidade che-
gou a ser fechada e gestantes em
trabalho de parto foram manda-
das para outras cidades, mas o
serviço já foi restabelecido.

O hospital – que tem 62 leitos
para internação e atende 4,5 mil
pacientes por mês, incluindo ci-
dades da região, como Cerqui-
lho, Jumirim e Porto Feliz – ope-
ra com um déficit mensal de R$

200 mil. Mais de 90% do aten-
dimento, que inclui emergên-
cias, são de pacientes do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

Estratégia. A nova gestão re-
correu a campanhas de doa-
ções, festas e jantares benefi-
centes para arrecadar fundos
para reduzir o prejuízo men-
sal e assegurar o pagamento
dos 20 médicos. Foi criado até
um serviço de telemarketing
para pedir ajuda financeira.

A rifa é outra iniciativa. Ca-
da cupom será vendido a R$
20 e a expectativa de receita é
de R$ 200 mil. O sorteio será
feito com base no resultado
da Loteria Federal do dia 16 de
junho. Além do carro, estão
previstos outros prêmios, co-
mo uma conta poupança no
valor de R$ 2 mil.

Banco Mundial
libera US$ 16
milhões para
Amazônia

PLANETA

Jornalistas fecham acordo
e encerram processo

A Universidade de São Paulo
(USP) foi apontada como a insti-
tuição de ensino superior que
mais forma doutores no mundo –
2,2mil em2011.A informação édo
Ranking Acadêmico de Universi-
dades do Mundo (ARWU, na sigla
em inglês), elaborado pelo Cen-
tro de Universidades de Classe
Mundial e pelo Instituto de Edu-
cação Superior da Universidade
Jiao Tong, em Xangai, na China.

A USP lidera a relação de 682
instituições, seguida da Universi-
dade da Jordânia e da Universida-
de de Tóquio. A Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp)
aparece em 38.º lugar e em 55.º, a
Universidade do Estadual Paulis-
ta (Unesp).

O ranking elenca quantidade
de teses e não o impacto científi-
co – a Universidade de Harvard,
umadasmelhoresdomundo,apa-
rece em 12.º. Na última edição do
ranking Times Higher Education
(THE), por exemplo, que leva em
conta o peso das pesquisas, a USP
ficou na 178.ª posição.

Para o pró-reitor de Pós-Gra-
duação da USP, Vahan Agopyan,
o ARWU mostra a “responsabili-

dade” da universidade e a con-
centração de pesquisadores na
instituição. “Nossa preocupa-
ção não é só com número, mas
com qualidade do nosso egres-
so e importância das pesqui-
sas. Porque ainda formamos
20%dosdoutoresdoPaís”,dis-
se Agopyan. “Queremos for-
mar doutores com perfil de li-
derança,que possam atuar não
só no meio acadêmico, mas
nos governos e empresas.”

O ranking também indica a
USP como a 3.ª colocada em
verba anual para pesquisa, a 5.ª
em número de artigos publica-
dos e a 21.ª em porcentagem de
professores com doutorado. /

PAULO SALDAÑA

USP é universidade que mais
forma doutores no mundo
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Governo
quer punir
hospital com
mais rigor
Exigência financeira antes do atendimento
seria crime contra a economia popular

Os jornalistas Paulo Henrique
Amorim, da TV Record, e Heral-
do Pereira, da Globo, fizeram
um acordo na Justiça para colo-
car fim a um processo de indeni-
zação por dano moral que trami-
tava desde março de 2010.

Em seu blog Conversa Afiada,
Amorim afirmou que Pereira era
“negro de alma branca”. Tam-
bém disse que o jornalista da Glo-
bo era funcionário de Gilmar
Mendes, ministro do Supremo
Tribunal Federal, e “apenas faria
um bico na emissora de televi-
são”. As informações são do Tri-
bunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e dos Territórios.

Após a publicação do texto, Pe-
reira entrou na Justiça, pedindo
indenização por dano moral. O

acordo foi feito no dia 15.
Amorim terá de pagar R$ 30

mil em seis parcelas. O dinheiro
será doado a uma instituição de
caridade escolhida por Pereira.
Além disso, o jornalista da Re-
cord terá de publicar um texto
intitulado “Retratação de Paulo
Henrique Amorim concernente
à ação 2010.01.1.043464-9” nas
editorias de Economia, Varieda-
des ou Política dos jornais Folha
de S. Paulo e Correio Braziliense.

O texto terá de dizer que Perei-
ra “não faz bico na Globo, mas é
empregado de destaque da Rede
Globo” e “a expressão ‘negro de
alma branca’ foi dita num mo-
mento de infelicidade, do qual se
retrata, e não quis ofender a mo-
ral de Heraldo Pereira ou atingir

a conotação de ‘racismo’.”
O jornalista da Record tam-

bém terá de tirar de seu blog re-
portagens que citam Pereira, pu-
blicar a retratação por dez dias e
enviar o texto “para os links asso-
ciados, pelo prazo de 21 meses”.

Procurado, Amorim disse que
Pereira afirmou no acordo que
ele não é racista e “concordou
em fazer uma série de generosi-
dades, entre elas uma doação”.
“O cerne da questão é quanto ao
emprego ‘negro de alma branca’,
e ele (Pereira) afirmou lá que não
tem conotação racista. Não fui
eu quem disse, foi ele.”

No blog, Amorim publicou um
texto em que reitera que “não foi
condenado pelo crime de racis-
mo ou dano moral como pleitea-
do por Heraldo Pereira de Carva-
lho no montante de R$ 300 mil”
e, por conta da conciliação, doa-
rá 10% do montante inicialmen-
te pedido. Pereira não foi encon-
trado para comentar o assunto.

Lígia Formenti / BRASÍLIA

O Ministério da Justiça prepa-
ra um anteprojeto de lei que
prevê penas maiores para pro-
fissionais e instituições priva-
das de saúde, conveniados a
planos ou não, que fizerem exi-
gências financeiras – como
cheque-caução ou nota pro-
missória – ou burocráticas – co-
mo preenchimento de formu-
lários – antes do atendimento
a pacientes. Hoje, tais práticas
são enquadradas como crime
de omissão de socorro.

“Uma das ideias é tipificar a
cobrança como crime contra a
economia popular”, afirmou o
ministro da Saúde, Alexandre Pa-
dilha. A pena, no caso da altera-
ção no Código Penal, seria mais
rígida do que a atual.

A proibição da exigência de
cheques-caução está prevista
desde 2003, numa resolução da
Agência Nacional de Saúde Su-

plementar (ANS). Mas Padilha
observa que não é fácil punir ape-
nas com base na resolução. “A
ANS consegue controlar as ope-
radoras, não os estabelecimen-
tos.” O anteprojeto ajudaria exa-
tamente nesse aspecto.

Em São Paulo, uma lei esta-
dual sancionada em junho tam-
bém prevê a proibição das exi-
gências. Com aprovação do Con-
gresso, a norma seria nacional.

Outra proposta em discussão
no pacote de medidas para a saú-
de privada é implantar uma regu-
lação de urgência e emergência
nos serviços, com a obrigação de
uma avaliação de pacientes por
classificação de risco. A fiscaliza-
ção, de acordo com Padilha, fica-
ria por conta da ANS, a quem
caberia também impor as penali-
dades.

“Queremos concluir a propos-
ta o quanto antes”, disse o minis-
tro. Um grupo de trabalho foi
criado para analisar o assunto,
com integrantes do ministério,
da ANS e da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa).
“Talvez seja necessário mudar a
lei da ANS. O importante é que
hospitais privados passem a
cumprir as regras”, completou.

O anúncio ocorre um mês de-
pois da morte do secretário de
Recursos Humanos do Ministé-

rio do Planejamento, Duvanier
Ferreira, em Brasília. Ele morreu
de ataque cardíaco, após procu-
rar atendimento em três hospi-
tais particulares – que condicio-
naram o atendimento ao paga-
mento de cheque-caução.

Padilha, no entanto, afirmou
que as providências não estão re-

lacionadas com o caso. “Elas já
eram estudadas há tempos.”

Mortalidade materna. Ontem,
o Ministério da Saúde apresen-
tou dados que indicam que a re-
dução da mortalidade materna
em 2011 pode ser uma das maio-
res dos últimos dez anos.

Dados preliminares indicam
que no primeiro semestre do
ano passado foram contabiliza-
dos 705 óbitos por causas obsté-
tricas. Isso representa 19% a me-
nos que o registrado no mesmo
período de 2010, quando foram
notificadas 870 mortes.

Apesar da redução, os indica-

dores estão longe da meta traça-
da para 2015, de no máximo 35
mortes maternas a cada 100 mil
nascidos vivos. Em 2010, essa re-
lação era de 68.

“Não desistimos. Temos de in-
tensificar as ações para redução,
mas vamos trabalhar para isso”,
afirmou o ministro Padilha.

As Cataratas do Iguaçu foram confirmadas ontem pela fundação New7
Wonders como uma das sete novas maravilhas da natureza do mundo.
Em 4/11/2011, o alpinista brasileiro Waldemar Niclevicz fez uma tirole-
sa de 155 metros na Garganta do Diabo em apoio à candidatura.

A migração de aves como a juruviara
(Vireo olivaceus) pela América do Norte já
está sendo afetada, diz estudo na PLoS
ONE baseado na observação de amadores

SANTA CASA DE
TIETÊ RIFA CARRO
CONTRA A CRISE
Sorteio foi autorizado pela Receita Federal;
falido, hospital tem dívidas de R$ 11 milhões

Maravilha

Estrutura.
Com 62
leitos,
hospital
atende
4,5 mil
pacientes
por mês;
90% são
do SUS

● Remédio para obesidade
Conselheiros da vigilância sanitá-
ria dos EUA recomendaram a
aprovação de nova droga – Qne-
xa, fabricada pela Vivus – para
combater a obesidade. Se aprova-
da, será a primeira em 13 anos.

Critério de ranking chinês
leva em conta quantidade
de teses defendidas e não
seu impacto científico;
Harvard aparece em 12º
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




