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VAZAMENTO
Procurador acusa
Chevron no Congresso

ITAIPU (PR)

Em audiência conjunta das Co-
missões de Minas e Energia e do
Meio Ambiente da Câmara dos
Deputados, o procurador de
Campos (RJ) Eduardo Santos
Oliveira acusou a petroleira ame-
ricana Chevron de ter per-
dido o controle do poço
no Campo de Frade, de
onde vazaram 381 mil
litros de petróleo em
novembro de 2011.
Em março, ocorreu um
novo vazamento, a 3 qui-
lômetros do acidente do
ano passado. O diretor de Assun-
tos Corporativos da Chevron,
Rafael Jean Williamson (foto),
negou irregularidades. “O vaza-
mento não é produto de uma
operação negligente ou incom-
petente”, disse.

Um pescador profissional en-
controu anteontem uma co-
bra sucuri de 3,2 metros, mor-
ta, no Lago de Itaipu, no Para-
ná. Henrique Kul disse que o
animal apareceu preso na sua

rede de pesca. Ele acio-
nou a Polícia Ambien-

tal da região. A polí-
cia afirma que a co-
bra pode ter morri-
do após se prender

à rede e não ter con-
seguido emergir para

respirar. O animal foi
doado para a Faculdade Anglo-
Americano de Foz do Iguaçu
para pesquisas. É a segunda
vez em três anos que uma su-
curi aparece no lago. / JOSÉ

MARIA TOMAZELA, EUGÊNIA

LOPES e GHEISA LESSA

Cobra de 3 metros é
encontrada em lago

O Ministério Público Federal
(MPF) pediu à Justiça o cance-
lamento das autorizações de
queima controlada da palha
da cana-de-açúcar na região
de Piracicaba, a mais tradicio-
nal região canavieira do Esta-
do. Segundo o órgão, as autori-
zações foram concedidas pela
Companhia Ambiental do Es-
tado de São Paulo (Cetesb)
sem a exigência do Estudo de
Impacto Ambiental (EIA) e
do Relatório de Impacto ao
Meio Ambiente (Rima), obri-
gatórios pela lei federal. O
MPF também pede que ne-
nhuma nova autorização para
a queima na região seja emiti-
da sem o EIA/Rima.

O MPF também quer que o

Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) fiscalize os
danos à fauna silvestre. “Não bas-
tasse a morte imediata de ani-
mais adultos, seja diretamente,
carbonizados pelo fogo, seja indi-
retamente, vítimas de atropela-
mento, a fuga deixa inúmeros fi-
lhotes desamparados, com pou-
cas chances de sobrevida”, disse
o procurador da República Faus-
to Kosaka.

A ação foi elaborada em forma-
to digital e apresenta vídeos e de-
poimentos de especialistas que
revelam a gravidade do impacto
ambiental provocado pela quei-
ma. É a primeira vez que uma
ação digital é protocolada pelo
MPF no Estado de São Paulo.

Governo impõe
teto para aluno
pedir Fies

MPF quer proibir queima da palha
da cana na região de Piracicaba

PLANETA

MP aciona Porto Seguro
por aumentos abusivos

NOVA YORK

Cientistas franceses treinaram
seis babuínos de forma que eles
pudessem distinguir palavras es-
critas de quatro letras em inglês,
como “vast” e “done”, de palavras
falsas, como “dran” e “lons”. Não
se considera que os animais
aprenderamaler–maseleschega-
ram perto, dizem os especialistas.

Após seis semanas de treina-
mento, os primatas aprenderam
a distinguir dezenas de palavras.
O animal mais esperto, Dan, re-
conheceu 308 palavras verdadei-
ras entre 7.832 palavras falsas.
Sua colega Violette distinguiu 81

palavras verdadeiras. Cada um
dos seis obteve índice de acertos
de mais de 50% – a média foi de
75%, com a mais alta de 90%.

Os cientistas creem que os ani-
mais identificaram proprieda-
des estatísticas que diferenciam
palavras verdadeiras de falsas –
por exemplo, “sl” e “dr” eram co-
muns, mas “dl” e sr”, não.

O estudo, realizado na Univer-
sidade Aix-Marseille e publica-
do na revista Science, é “extraor-
dinariamente excitante”, disse o
psicólogo cognitivo Stanislas De-
haene, do College de France em

Paris. “Pela primeira vez, te-
mos um modelo animal de
um componente-chave da al-
fabetização, o reconhecimen-
to da forma visual das pala-
vras”, reforça.

“Parece que os mecanis-
mos biológicos básicos para a
leitura têm raízes evolucioná-
rias mais profundas do que se
pensava”, disse o neurocien-
tista Michael Platt, da Univer-
sidade Duke, nos EUA, coau-
tor de uma análise do estudo.

Há muito a leitura intriga os
neurocientistas. Assim que os
humanos aprenderam a ler –
há cerca de 5 mil anos, no
Oriente Médio –, a leitura se
espalhou tão rapidamente
que não pode ter requerido
mudanças genéticas e nova
configuração cerebral. Isso su-
gere que a leitura se aprovei-
tou de estruturas neurais
preexistentes. / REUTERS

Babuínos conseguem distinguir
palavras verdadeiras de falsas
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Diretor
da Capes
pede
demissão
‘Estado’ revelou que Emídio de Oliveira
Filho estava inadimplente com o órgão

ESTADÃO.EDU

A partir de hoje, apenas os univer-
sitários com renda familiar de até
20 salários mínimos (R$ 12.440)
poderão solicitar crédito do Fun-
do de Financiamento Estudantil
(Fies). Antes, qualquer estudan-
te poderia se candidatar ao pro-
grama e o financiamento era con-
cedido levando em consideração
o porcentual que a mensalidade
da instituição significava no orça-
mentofamiliar. A regra foi defini-
da em portaria publicada no Diá-
rio Oficial da União.

Para pedir crédito de 100% da
mensalidade, a renda familiar do
alunos deverá se limitar a 10 salá-
rios mínimos (R$ 6.662). Os can-
didatos a 75% de financiamento
devem ter renda de até 15 salá-
rios (R$ 9.330). E o crédito de
50% da mensalidade será conce-
dido àqueles com renda de até
20 mínimos (R$ 12.440).

AMOR DE MÃE

Silêncio. Oliveira Filho, ex-diretor de Programas e Bolsas do Capes, não deu entrevista; presidente do órgão lamentou a saída

Cahaya, uma fêmea de orangotango de 10 anos de
idade, abraça Malou, seu bebê de apenas 6 dias,
que nasceu no zoológico de Zurique, na Suíça.

Membro da ONG APB BirdLife, da Bielo-Rússia, mede os níveis de CO2

em um pântano da vila de Rozhno, a 120 km de Minsk. A iniciativa faz
parte de um projeto que pretende recuperar 14 mil hectares na região

Paulo Saldaña

O professor Emídio Cantídio
de Oliveira Filho não é mais di-
retor de Programas e Bolsas
da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal do Nível
Superior (Capes), órgão res-
ponsável pela pós-graduação
no País. Oliveira Filho pediu
demissão após o Estado reve-
lar que ele está inadimplente
com a própria Capes em três
convênios de pesquisa, dois
deles de 2007.

Segundo o presidente da insti-
tuição, Jorge Guimarães, ainda
não há substituto. Guimarães ex-
plicou que Oliveira Filho enviara
mensagem pedindo desligamen-
to no domingo, dia em que foi
publicada a reportagem. “Pedi
um tempo para pensar, mas o pe-
dido será aceito. Vai ser um pre-
juízo para a Capes o afastamento
dele”, afirmou.

Na semana passada, o Estado
solicitou entrevista com Olivei-
ra Filho. Capes e Ministério da
Educação (MEC) informaram
que ele estava doente e não pode-

ria falar. O pedido foi refeito on-
tem, também sem resposta.

A Capes vai encaminhar nos
próximos dias esclarecimentos
sobre o caso para a Controlado-
ria-Geral da União (CGU), que
questionou o órgão após a repor-
tagem. Ao longo da semana, o
professor teria finalizado, segun-
do a Capes, a prestação de con-
tas de dois convênios e iniciado a
entrega dos documentos do últi-
mo, processo que seria encerra-
do na segunda-feira.

Os convênios, no valor total
de R$ 66 mil, foram firmados em
2006 – Oliveira Filho assumiu o
cargo na Capes em meados de
2007. Ele é vinculado à Universi-
dade Federal Rural de Pernam-
buco (UFRPE). Os convênios ti-
veram os prazo de vigência expi-
rados durante o período em que
ele estava na direção do órgão –
dois acabaram em 2007 e o ter-
ceiro, em 2010. Nem o MEC nem
a UFRPE informaram detalhes
dos projetos beneficiados.

Ontem, o professor continua-
va como inadimplente no Portal
da Transparência, do governo fe-

deral, nos três convênios. É a pró-
pria Capes que indica o status. A
diretoria comandada por Olivei-
ra Filho é responsável, entre ou-
tras coisas, pelo acompanha-
mento dos bolsistas e beneficiá-
rios. Sob sua responsabilidade
está, por exemplo, a divisão que
faz as estatísticas sobre inadim-
plência de bolsistas no País.

Defesa. O presidente da Capes
defendeu Oliveira Filho. “Foi
atingido um homem honrado,
pessoa seriíssima, que se dedi-
cou muito à Capes”, disse Gui-
marães. “Ele nunca fez nada de

ilegal. Perdemos uma pessoa de
inteira confiança e capacidade.”

Guimarães afirma que desco-
nhecia a falta de prestação de
contas e atribui a postura do dire-

tor a um “descuido de quem se
dedicou muito ao trabalho”.

Questionado se o episódio
não poderia dar a impressão de
que as regras da Capes não va-
lem a seus diretores, Guimarães
criticou o modelo de prestação
de contas. “Se perguntar a um
aluno o que ele acha sobre isso,
ele vai dizer que é um absurdo,
porque a gente enche o saco para
ele prestar as contas. Mas essa
prestação ainda é arcaica e no
Brasil existe a cultura do papel,
um relatório e outras provas não
valem.”

O presidente do órgão tam-

bém questionou informação da
reportagem de casos de inadim-
plência no exterior – 183 em
2011, segundo informações da
própria Capes. De acordo com
Guimarães, muitos casos ainda
estão em andamento. “Estamos
discutindo a margem de perma-
nência no exterior. Tem de ha-
ver bom senso caso a caso.”

Bolsistas que não retornam ao
Brasil entram na lista de inadim-
plência. A não prestação de contas
ouanãorealizaçãodocursofazem
com que se tornem inadimplen-
tes. As regras são da Capes, que
tem a prerrogativa de alterá-las.

O Ministério Público de São Pau-
lo entrou com ação civil pública
contra a Fundação Visconde de
Porto Seguro por causa de reajus-
te considerado abusivo no valor
das mensalidades. A promotoria
pede que a escola modifique o
valor em 15 dias, mantendo um
reajuste máximo de 6,08%.

Apenas em 2012, o reajuste no
valor da mensalidade foi de
15,5%, ante 6,5% de inflação pro-
jetada. O aumento causou recla-
mação de pais, que procuraram
o MP. Segundo a ação, o Colégio
Porto Seguro reajusta desde
2007 as mensalidades com por-
centuais muito acima da infla-
ção. O colégio disse que não foi
notificado e por isso não comen-
taria a ação. O Porto Seguro tem
cerca de 8,3 mil alunos.

Ao MP, a direção da institui-
ção justificou que o aumento te-
ve base nos salários dos professo-
res e funcionários, além da eleva-
ção de outros custos, como segu-

rança. A promotoria apurou,
no entanto, que houve acrésci-
mo de apenas 0,2% no núme-
ro total de profissionais da
área pedagógica para cada gru-
po de cem alunos.

O valor médio da mensali-
dade cobrada pelo colégio é
de R$ 1.884. De acordo com o
promotor Gilberto Nonaka,
autor da ação, o aumento das
mensalidades “ultrapassa o li-
mite do razoável”.

A ação também pede que a
Justiça condene a fundação a
não reajustar as mensalida-
des em patamares superiores
ao Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC), sob
pena de multa de R$ 10 mil
por cobrança realizada fora
dessa condição.

E pede que ela seja condena-
da a indenizar os danos patri-
moniais e morais causados
aos consumidores. / ADRIANA

FERRAZ e P.S.

Recuperação

● Atraso

● Nova teoria
O objetivo não era pesquisar a
inteligência dos babuínos, mas
como o cérebro aprende a ler. O
resultado indica que o cérebro
pode dar os primeiros passos
para ler sem que haja linguagem.

Após 6 semanas de
treino, índice de acerto
chegou a 90%; resultado
sugere que raiz evolutiva
da leitura é mais profunda

ALESSANDRO DELLA BELLA/EFE

51
meses é o prazo que Oliveira teve
para prestar contas de 2 convênios

15
meses é o atraso do terceiro

FM 92,9 – AM 700
Acompanhe o Planeta

Estadão, hoje, às 14h30
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




