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RISCO DE EXTINÇÃO

Que os anfíbios são particular-
mente sensíveis às mudanças
climáticas e que sapos, rãs, pe-
rerecas e salamandras estão
em sério risco de extinção são
fatos bem aceitos. Agora o pes-
quisador David Wake, da Uni-
versidade da Califórnia, faz
uma análise das últimas pes-
quisas sobre o assunto e con-
cluiu que esses animais são
particularmente mais sensí-
veis porque as ameaças que
eles sofrem, quando combina-
das, ficam ainda mais perigo-
sas. No passado, por exemplo,
os anfíbios apresentaram alta
resiliência a outras mudanças
climáticas, mas isso aliado ao
comportamento humano e
doenças infecciosas pode ser
irreversível. / GIOVANA GIRARDI

Trabalho em equipe

Múltiplas ameaças a
sapos pioram chances

Um abaixo-assinado de 1,5 mi-
lhão de assinaturas que pedia
o veto às mudanças no Códi-
go Florestal acabou sendo ig-
norado pela presidente Dilma
Rousseff. A crítica foi feita on-
tem pelo Comitê Brasil em De-
fesa das Florestas e do Desen-
volvimento Sustentável, uma
coalização de ONGs ambien-
tais e sociais que enviou o ma-
nifesto à Presidência da Repú-
blica em novembro passado.

A queixa se dá às vésperas
da nova votação do projeto na
Câmara, que deve ocorrer nos
dias 6 e 7 e, conforme o Esta-
do informou na quinta-feira,
pode sofrer retrocesso em re-
lação ao que foi obtido na vota-

ção no Senado, no fim de 2011.
O manifesto afirmava que so-

mente “uma medida firme de
parte do governo brasileiro pro-
tegerá o planeta para as futuras
gerações”.

Para Mario Mantovani, dire-
tor de Políticas Públicas da Fun-
dação SOS Mata Atlântica, Dil-
ma perdeu uma oportunidade

de ouvir a vontade da sociedade.
“Com o abaixo-assinado, ela

poderia ter pedido estudos mais
amplos e não ficar emparedada
entre a chantagem dos ruralis-
tas, que quererem anistia, e a pro-
ximidade da Rio+20. Ela está no
pior dos mundos. Nem mesmo o
texto do Senado é uma saída hon-
rosa”, diz Mantovani. “Agora,
corremos o risco de ver a aprova-
ção de uma legislação ambiental
que condena a Mata Atlântica e
os manguezais do Brasil.”

A Secretaria de Imprensa da
Presidência da República infor-
mou que o “abaixo-assinado foi
encaminhado à Casa Civil da Pre-
sidência da República, que anali-
sa os projetos de lei aprovados
no Congresso Nacional para a
sanção presidencial. No entan-
to, o projeto do novo Código Flo-
restal ainda não chegou à Casa
Civil porque está em discussão
no Congresso Nacional”.

O s times precisam
desenvolver pes-
quisas científicas
que colaborem pa-

ra conservação e segurança
dos alimentos. Têm ainda de
programar robôs que cum-
pram 15 tarefas como, por
exemplo, capturar um rato,
em 2 minutos e meio. Apesar
da complexidade da empreita-
da, todos os participantes da

First Lego League (FLL) têm en-
tre 9 e 15 anos.

Criada em 1989, a FLL é um
maiores torneios de robótica do
mundo. Convida estudantes a
realizar pesquisas em torno de
um tema de impacto mundial. Já
se falou de clima e oceanos, e a
proposta da vez são os alimen-
tos. Os estudantes têm ainda de
desenvolver e programar os ro-
bôs, com base em um manual e

peças entregues pela Lego.
A FLL chegou ao País em 2004

e já teve a participação de 1,7 mil
crianças. No ano passado, roda-
das regionais mobilizaram 272 ti-
mes. As 45 melhores participam
neste fim de semana da etapa na-
cional, no Colégio Dante Alighie-
ri, em São Paulo. O evento ocor-
re hoje e amanhã, às 9 horas.

Um dos pilares do programa é
o trabalho em equipe, o que não

significa que alguém entre só pa-
ra competir. O estudante Ma-
theus Pessoa, de 15 anos, é do ti-
me AC/DC/EG, do Colégio
Eduardo Gomes, de São Caeta-
no, no ABC. Ele conta que o time
passou seis horas diárias treinan-
do com o robô e refinando o pro-
jeto científico. “Ficamos 15 dias
nos reunindo sem achar nada,
procurando pesquisas, até que
chegamos à ideia de uma caixa

que preserva comida”, con-
ta. “Meu interesse no tor-
neio é a ciência.”

A equipe desenvolveu
umacaixa de plástico proje-
tada para transporte de ali-
mentos. Ela é equipada
com Led Ultravioleta C,
cuja onda eletromagnética
é suficiente para matar mi-
cro-organismos. A equipe
se valeu de um estudo reali-
zado pela USP segundo o
qual a vida útil dos alimen-
tos irradiados aumentou.

Formada só por meni-
nas, as Robotics Girls, do
Sesi de Itapetininga, inte-
rior do Estado, criaram um
sistema de identificação e
monitoração de excesso
de agrotóxicos em alimen-
tos. “Tivemos a ideia de-
pois de uma reportagem
que mostrava que o Brasil é
o País que mais consome
comida com agrotóxicos”,
explica Alice Galvão, de 12
anos, que ontem estava an-
siosa com a final.

Os alunos são avaliadas
pelo projeto, os robôs e a
demonstração de espírito
de equipe. “É uma expe-
riência transformadora pa-
ra todos”, defende Mirian
Fávaro, diretora do Institu-
to Aprender Fazendo, res-
ponsável pela FLL no Bra-
sil. Pesquisas sobre o im-
pacto dos torneios no exte-
rior mostraram que 69%
dos participantes tiveram
ganhos em habilidade de
escrita e 63% relataram in-
teresse em ser engenheiro.

As três melhores equi-
pes ganham vagas para par-
ticipar de três grandes tor-
neios de robótica do mun-
do, dois nos Estados Uni-
dos e um na Europa. Mas,
por enquanto, só as vagas:
os custos de viagem ainda
precisam ser rateados en-
tre estudantes e escolas. /

PAULO SALDAÑA

Dilma ignorou assinatura
de 1,5 mi, dizem ONGs

‘Jornada será
prova geral
para o Rio’

PLANETA }

Portugal sugere alterações em acordo
Segundo o secretário da Cultura do país, propostas de mudanças no acordo ortográfico podem ser feitas até dezembro deste ano

JEROME DELAY/AP

DIVULGAÇÃO
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Livres, enfim
Resgate de peixes realizado na usina hidrelétrica Santo Antônio Energia,
no Rio Madeira (RO), devolveu ao rio mais de 2 milhões de peixes de 87
espécies, tartarugas e botos que estavam numa barragem provisória.

COM ENERGIA, MAS MAIS POBRES

Antonio Pita / RIO

Antes de sediar jogos da Copa do
Mundo e das Olimpíadas, o Rio
de Janeiro terá de provar sua ca-
pacidade de receber eventos de
grande porte com a Jornada
Mundial da Juventude, que será
realizada pelo Vaticano entre 23
e 28 de julho de 2013. Essa é a
expectativa da organização do
evento, que esteve no Rio nesta
semana para avaliar os preparati-
vos. Durante a jornada, a cidade
deverá receber 2 milhões de cató-
licos de mais de 80 países.

“Será um momento de prova
geral da capacidade do Rio, antes
de outros eventos de proporção
mundial. Será uma comunica-
ção do Rio para o mundo”, disse
o cardeal polonês Stanislaw Ryl-
ko, que representa o Vaticano na
organização da jornada.

Segundo Rylko, os governos
municipal, estadual e federal de-
ram garantias de que as obras de
mobilidade e de reforma dos ae-
roportos estarão prontas. A visi-
ta da comitiva que organiza a Jor-
nada ao Rio durou cinco dias.
Houve encontros com o governa-
dor Sérgio Cabral e com o prefei-
to Eduardo Paes, além de visitas
a lugares que poderão sediar
eventos com a presença do papa
Bento XVI.

Oito locais – entre eles a Cate-
dral de São Sebastião e o Aterro
do Flamengo – são cotados para
receber uma missa, uma vigília e
outras duas cerimônias abertas
ao público. Técnicos da seguran-
ça do papa farão uma nova inspe-
ção nesses locais antes da deci-
são, prevista para julho.

“Não podemos criar uma falsa
expectativa antes de alguma defi-
nição. A decisão envolve os asses-
sores do Vaticano, o comitê local
e geral de organização da Jorna-
da”, afirmou ontem d. Orani
João Tempesta, arcebispo do
Rio.

Ayako Oga, a convite do Greenpeace, faz campanha na
África do Sul contra energia nuclear. Ela teve de deixar
sua terra após o maremoto que atingiu o Japão em 2011.
Ela diz que as catástrofes podem piorar a pobreza.

SP RECEBE TORNEIO DE ROBÓTICA
Jovens de 9 a 15 anos disputam competição cujo tema é conservação e segurança de alimentos

Jair Rattner / LISBOA
ESPECIAL PARA O ESTADO

No primeiro ano em que o acor-
do ortográfico da língua portu-
guesa começa a ser aplicado
em Portugal, o secretário de
Estado da Cultura do país, o es-
critor Francisco José Viegas,
quer mudanças. Para as modi-
ficações, seria preciso reunir
representantes dos oito países
de língua portuguesa.

Só neste ano os alunos portu-
gueses começaram a aprender a
nova ortografia e apenas em ja-
neiro os serviços públicos passa-
ram a ter de usar o acordo nas as
comunicações escritas.

A questão foi levantada por
Viegas numa entrevista televisi-

va. Ao Estado, Viegas disse que o
problema é o caso da ortografia
dupla que passou a existir.

Aplicando a regra de que as
consoantes não pronunciadas
devem ser eliminadas, se por um
lado em vez de “acto” os portu-
gueses passaram a escrever
“ato” ou “Egipto” virou “Egito”,
surgiram novas divergências en-
tre os dois lados do Atlântico:
com a nova ortografia, em Portu-
gal “espectador” passou a ser “es-
petador”, “recepção” ganhou a
forma “receção” e “cacto” se tor-
nou “cato”. Também foram man-
tidas diferenças em acentos, co-
mo em “Antônio” e “António” e
“gênero” e “género”.

“Não mencionei a necessida-
de de alterar o acordo ortográfi-

co. Mencionei incorporar peque-
nas alterações pontuais, que têm
a ver com aquilo que o próprio
acordo dispõe, sobre o que é pro-
núncia culta, pronúncia corren-
te e a sua correspondente orto-
grafia”, explicou Viegas.

Viegas, formado em linguísti-
ca, não quis indicar quais as mu-
danças no acordo seriam neces-
sárias. “Isso não depende do po-
der político, mas dos especialis-
tas e acadêmicos. Não pode ser o
poder político a alterar, são as
academias (Brasileira de Letras e
das Ciências, de Portugal) que
têm de fazer esse trabalho.”

Na entrevista, ele afirmou que
a possibilidade de alterar o acor-
do estava prevista. “Temos um
quadro que nos impõe que até

2015 o acordo esteja completa-
mente implementado. Até de-
zembro de 2012 podem ser feitas
algumas sugestões de altera-
ções. Aquilo que eu fiz foi sim-
plesmente abrir uma porta.”

Viegas diz ser a favor do acor-
do. “A partir de 1.º de janeiro de
2010, eu tinha uma coluna diária

no Correio da Manhã que era es-
crita segundo o acordo ortográfi-
co. Eu fui o primeiro colunista a
ter uma coluna diária seguindo o
acordo.”

A polêmica atual a respeito do
acordo começou depois que o
poeta Vasco Graça Moura assu-
miu o cargo de diretor de uma
das mais importantes institui-
ções culturais do país, o Centro
Cultural de Belém, em fevereiro.
Sua primeira medida foi uma nor-
ma suspendendo a aplicação do
acordo ortográfico nos serviços
sob sua tutela.

Na sequência, surgiu uma peti-
ção na internet para que o Parla-
mento vote o fim do acordo. E o
professor Ivo Barroso, da Facul-
dade de Direito de Lisboa, en-

trou com um processo pedindo a
inconstitucionalidade do acor-
do ortográfico.

Estranheza. O romancista e
presidente da Comissão de Lín-
gua Portuguesa do Ministério da
Educação (Colip-MEC), Godo-
fredo de Oliveira Neto, encarou
com estranheza as declarações
de Viegas. “O acordo já foi discu-
tido nas instâncias acadêmicas e
políticas competentes. Não faz
sentido discutir tudo de novo.”
Ele recorda que o Brasil também
poderia ter críticas a aspectos
pontuais do acordo – como a abo-
lição do trema –, mas decidiu ce-
der para garantir a adoção da pro-
posta. / COLABOROU ALEXANDRE

GONÇALVES

Disputa. Alunos do Colégio Eduardo Gomes se preparam para a etapa nacional do torneio mundial de pesquisa e robótica

● Impasse
Uma das questões mais polêmi-
cas é a proposta de anistiar os
desmatamentos em proprieda-
des de até 4 módulos fiscais. Se-
gundo o Ipea, 93% dos imóveis
na Mata Atlântica são assim.

● Consenso

FRANCISCO VIEGAS
SECR. DA CULTURA DE PORTUGAL
“Essas alterações só podem se
fazer num quadro multilateral.
Por isso que se chama acordo e
não se chama uma reforma
ortográfica.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




