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Inovação

Heloisa Aruth Sturm / RIO

Imagine poder contribuir
com a geração de energia
elétrica enquanto se joga
futebol. Em uma época

em que atenções se voltam pa-
ra ideias de sustentabilidade e
para a busca por fontes reno-
váveis de energia, estudantes
universitários nos Estados
Unidos criaram um inusitado
instrumento gerador de eletri-
cidade: uma bola de futebol.

Um mecanismo interno
acoplado a uma bola funciona
como um motor: conforme
ela rola, esse mecanismo tam-
bém gira e produz e captura a
energia cinética gerada.

Meia hora de jogo para garan-
te três horas de funcionamento
de uma lâmpada de LED oucarre-
gar a bateria de um celular.

Batizado de sOccket – junção
das palavras soccer (futebol) e
socket (conector de tomada) –,
o invento surgiu quando as ami-
gas Jessica Matthews e Julia Sil-
verman estudavam em Harvard.

Embora fossem alunas de
Ciências Sociais (Jessica estuda-
va Psicologia Social e Economia,
e Julia, Antropologia), no final
de 2008 elas decidiram se matri-
cular numa aula de Engenharia.

Surgiu então a vontade de con-
tribuir com comunidades caren-
tes. “Eu visito o meu povoado al-
gumas vezes por ano e tenho vis-

to em primeira mão a beleza do
futebol no mundo em desenvol-
vimento”, disse Jessica, descen-
dente de nigerianos. “Com esse
entendimento sobre o poder des-
se jogo, começamos a desenhar
o primeiro protótipo.”

Após um pequeno apoio finan-
ceiro da universidade durante os
primeiros testes, elas investiram
recursos próprios nos últimos
quatro anos para chegar a uma
versão de produção em massa.
Atualmente contam com doa-
ções de empresas privadas e
ONGs. “Por U$ 60 é possível pa-
trocinar uma sOccket e uma lâm-
pada para uma criança.”

Nos próximos meses, serão
distribuídas 7,5 mil bolas. O in-

vento está sendo testado na
Nigéria, África do Sul, Haiti,
Espanha, México, El Salvador
e Libéria. Até o fim do ano, no-
vas bolas chegarão a países co-
mo Honduras, Benin e Brasil.

“Estamos em contato com
parceiros potenciais para ava-
liar o processo de produção,
distribuição e venda no Bra-
sil”, disse Jessica. A expectati-
va é de que o invento esteja no
mercado até o fim do ano, pa-
ra venda no site uncharted-
play.com. O preço de venda
não foi definido.

Jéssica está no País para a
TEDxRio+20, que integra o
Humanidade 2012, um even-
to paralelo à Conferência das
Nações Unidas sobre Desen-
volvimento Sustentável.
“Com a minha palestra na
TEDxRio+20, espero apoiar
os objetivos da conferência,
inspirando as pessoas a perce-
berem que a sustentabilidade
é não só vital, mas divertida
também.”

Os estudantes que pretendem
disputar uma vaga em institui-
ções públicas de ensino supe-
rior podem consultar a relação
de vagas do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) deste meio de
ano. Quem fez o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem)
passado poderá concorrer a
uma das 30.548 vagas oferecidas
– a oferta é 16% maior que no
processo do meio do ano passa-
do. Ao todo, 8.688 cadeiras es-
tão reservadas para políticas
afirmativas, como cotas. As ins-
crições começam na próxima
segunda-feira, dia 18.

Nações ricas devem assumir
responsabilidades, diz China

SAÚDE
Oferta de vagas no Sisu
é 16% maior que em 2011

A Agência Nacional do Petróleo
(ANP) encaminhou ao governo
proposta de revisão da Lei
de Penalidades (n.º
9.847) que eleva o
valor das multas
para vazamentos
de óleo em mar.
No limite, a multa
chegaria a R$ 150
milhões, em caso de
vazamento relevante
ou morte de trabalhado-
res. Hoje, a lei limita as multas a
R$ 5 milhões, valor baixo para
um vazamento do porte do re-
gistrado no Campo de Frade.

Isa, uma vaca clonada no ano
passado que possui genes bovi-

nos e humanos, começou a
produzir leite similar

ao materno, informa-
ram cientistas argen-
tinos da Universida-
de Nacional de San
Martín (Unsam) e

do Instituto Nacio-
nal de Tecnologia

Agropecuária (Inta). “É
uma maneira de contribuir

com a luta contra a mortalidade
infantil”, afirmou o reitor da
Unsam, Carlos Ruta. Desde
2002 o país clona bovinos. / EFE

Médicos que trabalham no servi-
ço público federal em São Paulo
decidem hoje se entram em gre-
ve, em protesto contra artigos
da Medida Provisória n.º 568.
Segundo entidades médicas, o
texto pode reduzir em até 50%
os vencimentos de cerca de 50
mil médicos em hospitais fede-
rais e universitários.

Além da discussão da greve,
profissionais organizam na ma-
nhã de hoje protestos em várias
partes do País. Em São Paulo,
ele terá início às 9 horas, em
frente da Universidade Federal

de São Paulo. Participam o Con-
selho Regional de Medicina do
Estado (Cremesp), a Associa-
ção Paulista de Medicina
(APM), o Sindicato dos Médi-
cos (Simesp) e a Academia de
Medicina de São Paulo.

A MP, que trata de plano de
carreira para servidores, prevê
jornada de trabalho de 40 horas
semanais para médicos da rede
federal. Atualmente, a jornada
básica é de 20 horas, mas com
possibilidade de os profissio-
nais dobrarem o horário – e o
salário.

PETRÓLEO
ANP quer aumento de
multas para vazamento

Conselho da ‘Revista
de História’ se demite

Vinicius Neder / RIO

A crise econômica na Europa es-
vaziará parte das discussões da
Rio+20, incluindo um seminário
de ministros a ser presidido pelo
titular da Fazenda, Guido Mante-
ga. Segundo o secretário de As-
suntos Internacionais do minis-
tério, Carlos Cozendey, a crise
atrapalha sobretudo as discus-
sões sobre cooperação interna-

cional. “Há menos recursos que
no passado e isso dificulta uma
parte das negociações”, disse.

“Não vamos ter nenhum mi-
nistro de finanças da zona do eu-
ro porque eles vão sair do G-20 e
vão para a Europa tratar de suas
urgências”, afirmou Cozendey,
referindo-se a um encontro na
semana que vem, no México.

A reunião de ministros está
agendada para o dia 21, em para-
lelo às negociações da Rio+20. O
objetivo, segundo Cozendey, é
discutir “qual a perspectiva dos
ministros de finanças no trata-
mento da questão da economia
verde”. O seminário, que terá
dois painéis, com a participação
de “seis ou sete” ministros em

cada um, não influirá nas nego-
ciações. Um dos painéis discuti-
rá o desenvolvimento sustentá-
vel; o outro, os instrumentos pa-
ra a transição à sustentabilidade.

Está prevista a participação de
ministros de países como Argen-
tina, África do Sul, Coreia do Sul,
Nigéria, Trinidad e Tobago, Argé-
lia e Equador e México. A China
enviará um vice-ministro. Da Eu-
ropa, somente a Suíça – fora da
zona do euro – participará.

Devem participar a diretora
do Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI), Christine Lagarde, e
do secretário-geral da Conferên-
cia das Nações Unidas sobre Co-
mércio eDesenvolvimento (Unc-
tad), Supachai Panitchpakdi.

EDUCAÇÃO ARGENTINA CADERNO 2

Crise na zona do euro esvaziará
parte dos debates na Rio+20

Médicos protestam contra MP que pode
cortar salário de servidores federais

MARCOS DE PAULA/AE

Vaca clonada produz
leite similar ao materno

Os dez membros do conselho
editorial da Revista de História,
da Biblioteca Nacional, pedi-
ram demissão. Eles reclamam
de interferência da Sociedade
de Amigos da Biblioteca Nacio-
nal (Sabin), administradora da
revista, na política editorial. O
impasse teve início em março.
O jornalista Celso de Castro
Barbosa, autor de artigo sobre o
livro A Privataria Tucana, foi
demitido pelo editor Luciano
Figueiredo, membro do conse-
lho. Logo depois, Figueiredo foi
dispensado pela Sabin sem que
o conselho fosse consultado.

Cláudia Trevisan
CORRESPONDENTE / PEQUIM

A China espera que a Rio+20 pro-
duza um documento “orienta-
dor” que reflita a “vontade políti-
ca” de todos os países de cami-
nhar rumo ao desenvolvimento
sustentável, ao mesmo tempo
que mantenha o princípio que
atribui responsabilidades dife-
renciadas a países desenvolvi-
dos e em desenvolvimento.

“Os países desenvolvidos co-
meçaram seu desenvolvimento
muito antes, consumiram mais
recursos naturais e provocaram
mais danos ao meio ambiente.
Agora, eles devem assumir sua
responsabilidade histórica”, de-
clarou o Zhao Bentang, vice-dire-

tor-geral do Departamento de
América Latina e Caribe do Mi-
nistério das Relações Exteriores
da China.

Ele refutou o argumento de
que a China de hoje é muito dife-
rente da de 20 anos atrás, quan-
do o princípio foi consagrado na
Eco-92. Apesar da expansão eco-
nômica, Zhao diz que a China ain-
da é um país em desenvolvimen-
to, com 40 milhões de pessoas
abaixo da linha da pobreza, com

menos de US$ 1 ao dia, e 100 mi-
lhões em pobreza relativa.

Zhao também afirmou que os
índices de poluição e de consu-
mo per capita são muito inferio-
res aos de países ricos. Com 1,3
bilhão de pessoas, o país tem
emissões per capita que equiva-
lem a cerca de um quarto das re-
gistradas nos Estados Unidos.

Para ele, a principal “discre-
pância” nas negociações do do-
cumento final gira em torno do
preceito de responsabilidades
comuns, mas diferenciadas. “A
China insiste em que não se deve
modificar esse princípio.”

A delegação chinesa será che-
fiada pelo primeiro-ministro
Wen Jiabao, que fará sua primei-
ra viagem ao Brasil. O embaixa-
dor brasileiro na China, Clodoal-
do Hugueney, disse que o diri-
gente chinês conversou há duas
semanas com a presidente Dil-
ma Rousseff e houve grande
“coincidência” de posições.

‘Texto será
discutido
até o último
minuto’
Impasse entre ricos e pobres prolongará
debate, diz secretário da ONU para Rio+20

estadão.com.br

Leia. Acompanhe a cobertura
completa da Rio+20

topicos.estadao.com.br/rio-20

BOLA DE FUTEBOL PRODUZ
MAIS ENERGIA A CADA CHUTE
Projeto de alunas de Harvard foi apresentado em evento paralelo à Rio+20

Invento. Julia Silverman (esq.) e Jessica Matthews mostram a bola de futebol que gera e acumula energia a cada chute

R$ 150 mi

Felipe Werneck / RIO

Os três dias reservados para a úl-
timarodada de negociação do do-
cumento da Rio+20 antes da reu-
nião de cúpula dos chefes de Es-
tado não deverão ser suficientes
para se chegar a um consenso sa-
tisfatório, reconheceu ontem o
secretário-geral da ONU para a
Conferência sobre Desenvolvi-
mento Sustentável, Sha Zukang.

Em entrevista no Palácio da Ci-
dade ao lado do prefeito do Rio,
Eduardo Paes (PMDB), o diplo-
mata chinês disse que está oti-
mista em relação a resultados,
mas advertiu que o impasse en-
tre países com níveis diferentes
de desenvolvimento tende a le-
var a discussão “até o último mi-
nuto”.

A reunião de negociadores es-
tá marcada para começar ama-
nhã e terminar na sexta-feira.
Em seguida, serão realizados no
Riocentro os chamados Diálo-
gos para o Desenvolvimento Sus-
tentável, antes da reunião de cú-
pula dos chefes de Estado e de

governo, nos dias 20, 21 e 22.
Apesar da dificuldade para se

chegar a um consenso, porque
os países “têm prioridades dife-
rentes”, Sha afirmou acreditar
que a Rio+20 terá “um impacto
ainda maior que a Eco-92 para a
vida e o futuro das pessoas e a
saúde do planeta”.

Sobre a ausência de lideranças
como Angela Merkel, Barack
Obama e David Cameron, o chi-
nês foi diplomático: “É uma
questão soberana de cada país.
Não posso dizer se é bom ou
ruim, mas Estados Unidos, Grã-
Bretanha e Alemanha estarão
muito bem representados, em al-
to nível”. Ele disse compreender
ausências por motivos como a
crise europeia e as eleições nos
EUA, mas afirmou acreditar em
mudanças de última hora.

Lembrando que a Eco-92 teve
a participação de 108 chefes de
Estado, Sha disse que represen-
tantes de 134 países já estão ins-
critos para discursos na Rio+20.
“Será uma das mais importantes
conferências da história das Na-
ções Unidas. Estamos otimistas.
Sob a presidência do Brasil, va-
mos chegar a um bom resulta-
do”, afirmou.

Diferenças. O secretário-geral
destacou a questão das divergên-
cias entre países desenvolvidos
e em desenvolvimento sobre
princípios acordados desde a
Eco-92. Entre eles, o das “respon-
sabilidades comuns, porém dife-
renciadas”, para se chegar ao de-
senvolvimento sustentável.
“Nosso trabalho não é mudar es-
ses princípios nem criar outros
ou apagar os já acordados.”

Sha ressaltou que a principal
tarefa é criar as bases para que o
desenvolvimento dos países se-
ja, de fato, sustentável. “Vimos

nos últimos anos algum cresci-
mento econômico, mas nem tan-
to avanço em desenvolvimento
social e proteção ambiental. Na
verdade, regredimos em muitos
casos. Portanto, os princípios de

92 continuam igualmente váli-
dos, se não forem mais válidos
ainda.”

O prefeito do Rio reconheceu
que há preocupação em relação
ao trânsito, principalmente no

corredor da Barra da Tijuca (zo-
na oeste) à zona sul. “Vai gerar
desconforto, é bom evitar esse
corredor (durante a Rio+20),
mas o carioca está orgulhoso de
receber uma conferência desse

porte”, disse Paes. “Com tantas
pessoas tendo de se locomover,
haverá alguns problemas. É ine-
vitável. Espero que todos sejam
compreensivos com os organiza-
dores”, disse Sha.

SERIA O VALOR
MÁXIMO

PREVISTO PELA
REVISÃO DA LEI

Ministros de finanças
desses países não devem
vir ao Brasil; discussões
sobre cooperação são
comprometidas

● Presença católica
O papa Bento XVI nomeou o arce-
bispo metropolitano de São Pau-
lo, cardeal d. Odilo Scherer, seu
enviado especial à Rio+20. D. Odi-
lo também chefiará a Delegação
da Santa Sé na conferência.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




