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Hospedagem
a peregrinos é
pedida a bispos

Lígia Formenti / BRASÍLIA
Fernanda Bassette

Usuários de planos de saúde po-
derão enfrentar uma nova parali-
sação no atendimento de médi-
cos conveniados. Mal o movi-
mento de ontem havia sido con-
cluído, representantes de classe
informaram que dentro de dois
meses uma nova rodada de ava-
liação deverá ser feita para defi-
nir a atuação do grupo.

Os médicos reivindicam rea-
juste no valor das consultas, ci-
rurgias e procedimentos. Hoje
eles recebem, em média, cerca
de R$ 50 por uma consulta feita
por plano. Eles querem R$ 80.
Eles também querem garantia
de pagamento em dia e a formali-
zação de um contrato.

Estava prevista para ontem a
suspensão do atendimento mé-
dico eletivo (que não é de urgên-
cia e emergência) em 12 Estados.
Até o fim da tarde, não havia um

balanço da adesão ao movimen-
to – o resultado deve ser divulga-
do hoje, segundo Márcio Bicha-
ra, diretor da Federação Nacio-
nal dos Médicos.

Representantes do Conselho
Federal de Medicina, da Associa-
ção Médica Brasileira e Bichara
entregaram ontem, na Agência
Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), um documento com as 15
principais reivindicações dos
profissionais que trabalham
com operadoras de saúde.

Entre os itens estão a criação
de um piso, de uma data-base pa-
ra reajuste de honorários e de pe-
nalidades para pagamentos fei-
tos pelas operadoras aos médi-
cos fora do prazo. De acordo
com Bichara, uma nova reunião
com a ANS ocorre em 14 de maio.

Trânsito. Um grupo formado
por cerca de 500 médicos fechou
por quase duas horas uma das
faixas da Avenida Paulista, em
São Paulo, no sentido da Rua da
Consolação, durante manifesta-
ção para reivindicar reajuste no
valor das consultas.

Segundo a Companhia de En-
genharia de Tráfego (CET), o
protesto foi pacífico, começou
por volta das 10 horas e se esten-

deu até meio-dia, quando os ma-
nifestantes ocuparam as calça-
das. O trânsito ficou congestio-
nado, mas não foi necessário fa-
zer desvios.

Florisval Meinão, presidente
da Associação Paulista de Medi-
cina(APM), considera os resulta-
dos satisfatórios. “Vieram repre-
sentantes do interior do Estado
e de várias sociedades médicas,
o que mostra que há união em
torno desse assunto”, afirmou.

Ele diz que os honorários es-
tão muito baixos, que o repasse
para as cirurgias também está
muito abaixo do aceitável e isso
acaba desestimulando os médi-
cos a prestarem serviços para
operadoras de saúde.

Meinão diz que as entidades
médicas enviaram cartas para to-
das as operadoras de saúde pe-

dindo abertura de negocia-
ção, por isso eles ainda não
vão dizer quais são as operado-
ras mais problemáticas.

Abusos. A paralisação de on-
tem foi a terceira dentro do
período de um ano. A ANS afir-
ma que o atendimento da po-
pulação não pode ser prejudi-
cado. As operadoras devem
garantir, por exemplo, que
usuários recebam atendimen-
to num período adequado,
dentro dos padrões estabele-
cidos pela agência.

Além disso, os atendimen-
tos de urgência e emergência
não podem ser interrompi-
dos. Os casos de abusos de-
vem ser comunicados à agên-
cia pelo Disque ANS:
� 0800-701-9656.

Médicos já pensam
em outro protesto
no mês de junho José Maria Mayrink

ENVIADO ESPECIAL / APARECIDA (SP)

O Comitê Organizador da Jorna-
da Mundial da Juventude (JMJ),
que deverá reunir cerca de 2,5 mi-
lhões de pessoas no Rio, em ju-
lho de 2013, pediu aos bispos de
todas as dioceses, durante a As-
sembleia-Geral da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), que informem à coorde-
nação do evento se podem rece-
ber estrangeiros em suas cida-

des, na Semana Missionária que
antecederá a reunião, antes da
chegada do papa Bento XVI.

O cardeal-arcebispo de São
Paulo, d. Odilo Scherer, foi con-
sultado sobre a possibilidade de
hospedar 200 mil jovens nas dio-
ceses da Região Metropolitana.
Além da hospedagem em casas
de família e alojamentos, os bis-
pos teriam de pensar na facilida-
de de transporte. Os peregrinos
teriam três dias, após a Semana
Missionária, para chegar ao Rio.

As inscrições se iniciarão em
julho e serão feitas no site
rio2013.com. Ao se inscrever, os
jovens saberão onde serão hos-
pedados. A hospedagem será gra-
tuita, mas quem optar por hotéis
pagará a conta.

T em sido mais difícil que
acharuma agulha em um pa-
lheiro. Apesar de uma pom-
ba ser bem menor que um

monte de palha, identificar a agulha
que controla a bússola no corpo de-
las tem tirado o sono de cientistas.

Quase 20% das espécies de aves
voam grandes distâncias todos os
anos. Muitos habitantes do Hemisfé-
rio Norte passam o verão no Sul,
voando milhares de quilômetros. A
orientação durante o voo é crucial.
Se o animal não chegar ao destino
correto, a morte é certa. Esses voos
podem durar semanas e seu sucesso
depende da capacidade de orienta-
ção durante o dia, a noite e quando o

céu esta encoberto. E sem dispor das
tecnologias básicas de navegação – as-
trolábio, bússola, relógio ou GPS.

Essa capacidade intrínseca de orienta-
ção das aves já despertava a curiosidade
de Aristóteles e Homero. Na Bíblia já
encontramos a dúvida: as aves são orien-
tadas por Deus ou são capazes de identi-
ficar o Sul? Durante séculos, antes do
telefone, a capacidade dos pombos de
voltar para seu lugar de origem fazia par-
te de nossa sofisticada tecnologia de co-
municação. Pombos-correios eram le-
vados a cidades distantes, bilhetes eram
amarrados nos seus pés e a ave era solta.
Ao voltar para sua cidade de origem, le-
vava notícias frescas. Todo general de
destaque tinha seu pombo-correio.

Hoje sabemos que os pombos pos-
suem dois mecanismos de orientação.
Um depende do sistema visual. Avalian-
do a posição do Sol e das estrelas, ele
pode orientar o voo. Outro é uma bússo-
la que permite à ave determinar a orien-
tação e a intensidade do campo magnéti-
co a cada instante. Ambos foram desco-
bertos analisando o voo de pássaros em
condições em que a posição do Sol e das
estrelas foi modificada artificialmente
(em um planetário) ou em que um cam-
po magnético artificial (um forte ímã)
foi colocado na proximidade do pombo.

Se por um lado os cientistas sabem
que o primeiro sistema depende do
olho e de processos visuais, o órgão res-
ponsável por detectar o campo magnéti-

co (a bússola) foi mais difícil de achar.
Há quase dez anos, duas descobertas

levaram os cientistas a crer que a bússo-
la estava no bico. Primeiro um grupo
descobriu um nervo que leva informa-
ções do bico ao cérebro. Quando esse
nervo é cortado, a pomba perde a capaci-
dade de se orientar no campo magnéti-
co, indicando que a bússola estava no
bico. Mas como a ave detectaria o cam-
po magnético? Nas bússolas, ele é detec-
tado por uma agulha imantada que mu-
da de direção, orientando-se no campo
magnético da Terra.

Em 2003, foi descoberto que no bico
das pombas há seis locais (três de cada
lado da parte superior) em que se con-
centravam células com minúsculos cris-
tais de ferro. Era desse local que par-
tiam os nervos que levavam a informa-
ção sobre o campo magnético para o cé-
rebro. Isso sugeria que os cristais de fer-
ro seriam as agulhas. A proposta era que
esses cristais, que estariam dentro dos
neurônios, funcionariam como uma
agulha de bússola. Sua mudança de
orientação seria detectada pelos neurô-
nios e transmitida ao cérebro. Todos es-
tavam felizes. A agulha da bússola da
pomba havia sido encontrada.

Mas agora um grupo de cientistas re-
solveu investigar o local exato em que
esses cristais de ferro (a suposta agulha
da bússola) estão localizados. E, para

surpresa geral, eles descobriram que
os cristais de ferro não estão no inte-
rior de neurônios, mas no interior de
macrófagos, um tipo de célula que
até agora nunca foi envolvida com a
transmissão de impulsos nervosos.

Ficou a dúvida: será que essas partí-
culas de ferro são mesmo as agulhas
da bússola ou será que uma outra es-
trutura presente no bico é capaz de
detectar o campo magnético?

A frustração é grande. Quando tu-
do parecia fazer sentido, aparece um
dado novo para estragar a festa. Mas
o progresso da ciência é assim mes-
mo, dois passos para frente, um para
trás. A vantagem é que agora o palhei-
ro ficou menor. Se antes os cientistas
estavam procurando a agulha em to-
do o corpo das pombas, agora a inves-
tigação esta centrada na parte supe-
rior do bico. Ele parece pequeno,
mas fica enorme quando examinado
com um microscópio. Só nos resta
esperar...
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Relator vota por cotas na universidade
Ministro Ricardo Lewandowski, do STF, defende legalidade da reserva de vagas segundo critérios raciais; julgamento prossegue hoje
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O cineasta americano Spike Lee esteve em Brasília e se encontrou com
o deputado Romario (PSB-RJ) em um bar. Antes, reuniu-se com a
presidente Dilma e assistiu a parte do julgamento do STF sobre cotas

Mariângela Gallucci / BRASÍLIA

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Ricardo Le-
wandowski votou ontem pela
legalidade do sistema de cotas
raciais na seleção de alunos pe-
las universidades brasileiras.
Lewandowski é o relator de
duas ações que contestam a re-
serva de vagas com políticas
afirmativas e foi o único minis-
tro a apresentar seu voto no
primeiro dia de julgamento –
que será retomado hoje.

Lewandowski reconheceu a
validade das ações afirmativas
como forma de tentar reduzir as
históricas desigualdades sociais
entre grupos étnicos e realizar a
justiça social.

O ministro foi interrompido
diversas vezes por Joaquim Bar-
bosa, o único integrante negro
do STF. Barbosa citou o sucesso
de políticas afirmativas nos Esta-
dos Unidos. Disse que o presi-
dente Barack Obama é o princi-
pal exemplo. E fez observações
sobre os que criticam a política
de cotas: “Basta ver o caráter
marginal daqueles que se opõem
ferozmente a essas políticas”.

Para provar a persistência do
quadro de desigualdades sociais
no Brasil, Lewandowski citou in-
formações segundo as quais car-

gos de alto escalão e de direção
de empresas são ocupados em
sua maioria por brancos. O mi-
nistro acrescentou que o grande
beneficiário do sistema de políti-
cas afirmativas é todo o meio aca-
dêmico, que terá a oportunidade
de conviver com a diversidade.

“A política de ação afirmativa
não se mostra desproporcional
ou irrazoável”, disse o ministro.
“É compatível com a Constitui-
ção”, acrescentou. Ele observou
que no caso específico da Univer-
sidade de Brasília (UnB) a regra
de2013 estabeleceu que a política
terá vigência durante dez anos.
Depoisdesse período,será avalia-
do se é necessário mantê-la.

O tribunal julga três ações.
Duas delas questionam a consti-
tucionalidade de regras adota-
das pela UnB e pela Universida-
de Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) para ingresso nas insti-
tuições por meio do sistema de
cotas. Na terceira ação, são con-
testados dispositivos que estabe-
leceram políticas afirmativas no
âmbito do Programa Universida-
de para Todos (ProUni).

Iniciativa. A ação contra a polí-
tica da UnB – a que começou a
ser analisada – é movida pelo par-
tido Democratas. Antes do iní-
cio do voto do relator, a advoga-

da do DEM, Roberta Kaufmann,
sustentou que a política baseada
em parâmetros étnicos poderá
criar no País um modelo de Esta-
do dividido pelo critério racial.

“Se fizermos uma política de
recorte social, com base em crité-
rios objetivos, como por exem-
plo renda mínima ou ter estuda-
do em escolas públicas, faremos
a integração necessária, sem

criarmos os riscos de dividirmos
o Brasil racialmente”, disse.

Em nome do Ministério Públi-
co Federal, a vice-procuradora-
geral da República, Deborah Du-
prat, disse que não existe demo-
cracia racial no Brasil. “A aboli-
ção não significou a transforma-
ção da coisa em sujeito”, afir-
mou. “Não precisamos de dados
estatísticos, basta um olhar na

composição dos cargos do alto
escalão do Estado brasileiro ou
nas grandes corporações e, na
contrapartida, olhar para a popu-
lação carcerária desse país e para
quem é parado pela polícia nas
cidades brasileiras.”

A favor das cotas, o advogado-
geral da União, Luis Inácio
Adams, citou dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-

tica (IBGE). Disse que 50% da
população são de negros e par-
dos. Entretanto, dos 10% mais
pobres da população, 11,5 mi-
lhões são negros e pardos e ape-
nas 4 milhões, brancos. Segundo
o advogado-geral, o sistema de
cotas da UnB demonstrou que
em quatro ou cinco anos os cotis-
tas negros praticamente atingi-
ram o nível dos outros alunos.

De graça. Médicos atenderam gratuitamente em protesto

Categoria paralisou parte
das atividades para
reivindicar reajuste
no valor de consultas,
cirurgias e procedimentos

Encontro de craques

A agulha da bússola
nos bicos das pombas

Constitucional. Na visão do ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, cotas são legais
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● Posições

RICARDO
LEWANDOWSKI
MINISTRO DO STF E RELATOR
“Justiça social, mais que
simplesmente distribuir riquezas,
significa distinguir, reconhecer e
incorporar valores.”

ROBERTA KAUFMANN
ADVOGADO DO DEM
“A imposição de um modelo de
estado racializado, por óbvio,
traz consequências perversas
para a formação da identidade de
uma nação.”

DEBORAH DUPRAT
VICE-PROCURADORA-GERAL
“A missão que a universidade
elege é que vai determinar os
méritos para a admissão.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




