
●●● O ator Stepan Nercessian,
de 50 anos, deixou ontem a
UTI e foi transferido para uma
unidade semi-intensiva. O ve-
reador recém-eleito, noRio, es-
tava internado desde terça-fei-
ra após complicações em uma
cirurgia para retirada de uma
pedra na vesícula.O sambista
Bezerra da Silva, de 77 anos,
ainda respira com ajudadeapa-
relhos. Segundo os médicos,
seu quadro é estável.

●●● Doze países da Ásia, entre
eles China e Coréia do Sul, de-
cidiram armazenar microorga-
nismos colhidos em seus terri-
tórios e aplicáveis às indústrias
médica ealimentíciano Institu-
to Nacional de Tecnologia do
Japão. Os recursos biogenéti-
cos estarão àdisposição dos in-
teressados sem custo, mas,
umavezcriadoumproduto, se-
rá necessário pagar direitos aos
países de origem. ● EFE

●●● Dentro de 20 anos os
chineses vão poder partici-
par de viagens turísticas es-
paciais, garante o presiden-
te da Acadêmia de Tecnolo-
gia Espacial da China, Yuan
Jiajun. Para isso, é necessá-
rio baixar o custo das via-
gens e garantir a segurança
dos passageiros, diz Jiajun.
A China anunciou esta sema-
na que vai realizar em 2006
o lançamento de seu segun-
do vôo espacial tripulado.

Em 2005, o Brasil terá
uma má notícia na
Baía de Guanabara

Ambientalistas e
governos lutam contra
apesca de arrasto
Ela é considerada muito destrutiva e
de baixa lucratividadeq PÁG. A17

Quase mil alunos resolveram
participar voluntariamente do
Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade), mui-
tos deles acreditando que suas
boas notas ajudariam a faculda-
de ou universidade em que estu-
dam. Pela primeira vez em nove
anos, a prova – que substitui o
Provão – não é obrigatória para
todos os formandos. Seleciona-
ram-se 156 mil alunos por amos-
tragem, e foi aberta a possibilida-
de de que voluntários também
realizassem o exame, sem que
suas notas fossem consideradas.
Estudantes ouvidos pelo Esta-
do, no entanto, dizem que facul-
dades e universidades os convo-
caram para o exame do Ministé-
rio da Educação (MEC).

“Achei que ia subir a nota da
faculdade”, diz Rodrigo Vieira,
de 22 anos, que se forma este
ano em Veterinária e aceitou fa-
zer a prova. Ele foi informado
pela reportagem de que o Institu-
to Nacional de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep/MEC)
não computaria sua nota na mé-
dia do curso. “Desisti de partici-
par de uma seleção da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) no mesmo dia só para
fazer Enade”, lamentou.

Segundo ele, coordenadores
da UPIS Faculdades Integradas,
de Brasília, pediram que ele e ou-
tros dois colegas participassem
do exame. Segundo a assessoria
de imprensa da instituição, al-
guns se ofereceram voluntaria-
mente para fazer a prova, mas es-
tava claro que as notas não se-
riam consideradas.

“Não temos certeza se o de-
sempenho deles vai pesar na no-
ta da faculdade ou não”, diz a se-
cretária-executiva da Faculdade
de Medicina do ABC, Nidia Cai-
vano, sobre os voluntários. Alu-
no da instituição, Alexandre
Den Julio, de 24 anos, foi um
dos que optaram voluntariamen-
te por fazer a prova no domingo.
“Estou me preparando para vá-
rios exames de residência médi-
ca e assim posso testar meus co-
nhecimentos”, justifica. Apesar
de dizer que esse não era seu
principal motivo para participar,
ele acreditava também estar aju-
dando a faculdade.

DIFERENÇAS
O Enade faz parte do novo méto-
do foi criado pelo governo Lula
e integra também o novo Siste-
ma Nacional da Avaliação da
Educação Superior (Sinaes). A
prova de domingo vai testar o co-
nhecimento de estudantes, en-
quanto as outras duas etapas do
Sinaes – auto-avaliação e avalia-
ção externa – examinarão a es-
trutura, o corpo docente e outros
elementos do cursos.

Uma das diferenças com rela-

ção ao antigo Provão é que o
Enade terá – além dos forman-
dos – a participação de estudan-
tes no início do curso, para me-
dir quanto cada curso agrega ao
aluno. Apenas estudantes da
área de saúde farão o primeiro
Enade. Os cursos avaliados se-
rão Agronomia, Educação Físi-
ca, Enfermagem, Farmácia, Fi-
sioterapia, Fonoaudiologia, Me-
dicina, Medicina Veterinária,

Nutrição, Odontologia, Serviço
Social, Terapia Ocupacional e
Zootecnia.

Segundo o coordenador do
Enade, Amir Limana, as institui-
ções foram devidamente infor-
madas de que a nota dos voluntá-
rios não seria considerada. Esses
alunos, porém, conhecerão seu
próprio desempenho na prova e
concorrerão, assim como os ou-
tros, a bolsas de mestrado dadas
aos melhores colocados. Lima-
na diz que a amostragem – feita
aleatoriamente – contemplou
60% do universo e que 918 alu-
nos se inscreveram sem terem si-
do chamados. “Se os voluntá-
rios fossem considerados perde-
ria todo o sentido da amostra.”

CONTRIBUIÇÃO
Apenas um dos outros cinco vo-
luntários ouvidos pelo Estado
disse saber que sua nota não se-
ria considerada. Um dos que des-
conheciam o fato cursa a Univer-
sidade Federal do Paraná, ligada
diretamente ao MEC.

Aritana Alves de Paula, de 19
anos, está no primeiro ano de Fi-
sioterapia e disse que faria a pro-
va porque “é um dever do estu-
dante contribuir para que sua
universidade seja bem-vista”.
Ela estuda na Universidade de
Rio Verde, em Goiás, e seu pró-
reitor de graduação, César Ro-
mero, diz que a moça não foi in-
fluenciada a participar do Ena-
de. “É uma ótima aluna, mas nin-
guém disse a ela que sua nota
contaria.” ●

Os problemas da despoluição, por
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Califórnia aprova verba
para células-tronco
Nas eleições, dez Estados proibiram união entre homossexuais

Japão sediará
banco genético
de 12 países

SOCIEDADE

SÃO FRANCISCO

Os Estados Unidos se dividiram
na escolha do novo presidente,
mas, na Califórnia, se pronuncia-
rama favor da pesquisa com célu-
las-tronco e rejeitaram em dez ou-
trosEstados o casamento entre ho-
mossexuais.

A pesquisa com células-tron-
co, que, segundo os cientistas, po-
deria ser crucial na busca de curas
de doenças como o diabetes e o
Alzheimer, saiu muito fortalecida
nas eleições, nas quais, além de
reeleger George W. Bush, 34 Es-
tados se pronunciaram sobre 163
assuntos variados.

Os californianos aprovaram
uma medida para destinar US$ 3
bilhões à pesquisa com células-
tronco, oque significaqueos cien-
tistas do Estado vão dispor de
US$ 295 milhões anuais durante
dez anos para isso. A Califórnia é
o berço de algumas das universi-
dades que mais se distinguiram
em pesquisas científicas nesse
campo, como Stanford, e conta
comempresas destacadas nocam-
po biomédico.

A pesquisa com células-tronco
se transformou em um dos fortes
temas do debate eleitoral e conta
comoapoiodogovernador daCa-
lifórnia, o republicano Arnold
Schwarzenegger, que, assim, se
distanciouda política de seu parti-
do, contrário a essa iniciativa.

CASAMENTO
Enquanto isso, os que se opõem
aocasamentohomossexual conse-
guiram uma importante vitória, já
que os eleitores de dez Estados se
pronunciaram a favor de emen-
das para proibir explicitamente a
união civil entre gays em suas

constituições. São eles: Arkansas,
Dakota do Norte, Geórgia, Ken-
tucky, Montana, Michigan, Mis-
sissippi, Ohio, Oklahoma e Utah.

O 11.º Estado que também in-
cluía essa proposta é Oregon.
No entanto, por causa das pecu-
liaridades do sistema de voto
nesse Estado – o único onde se
vota exclusivamente por correio
–, os resultados ainda não são
conhecidos, embora as estimati-
vas indiquem que a emenda tam-
bém será aprovada lá.

A questão se transformou no
centro de um áspero debate de-
poisque aSupremaCorte deMas-
sachusetts autorizou o casamento
homossexual. Pouco depois, o
prefeito de SãoFrancisco, na Cali-
fórnia, começou aemitir suas pró-
prias certidões de casamento en-
tre pessoas do mesmo sexo, o que

deu início a uma onda de
uniões civis gays logo seguida
por Estados e condados de to-
do o país.

Diante dessa situação, o pre-
sidenteGeorgeW.Bush sepro-
nunciou a favor de uma emen-
da na Constituição para especi-
ficar que o casamento é exclu-
sivamente aunião entre um ho-
mem e uma mulher.

Já os eleitores de Montana
aprovaram uma medida que
permitirá às pessoas com au-
torização médica consumir
maconha, uma medida simi-
lar à que está em jogo em Ore-
gon e também no Alasca. Es-
se remoto Estado também
tem sobre a mesa uma curio-
sa proposta para proibir o “es-
porte” de atiçar os cachorros
contra os ursos. ● EFE

Célula do feto
ajuda a curar
feridas de pele
das grávidas

Voluntários emal informados,
elesqueremfazeronovoProvão
QuasemilestudantesdecidiramparticipardoEnade,boaparteacreditandoquesuasnotasajudariamainstituiçãoondeestudam

●● DATA E HORÁRIO: Domingo,
das 13 horas às 17 horas. É reco-
mendável chegar, no mínimo, 45
minutos antes ao local de prova

●● PARTICIPANTES: 156 mil ingres-
santes e concluintes de 2.187 cur-
sos de graduação apenas das
área de saúde

●● FORMATO: 40 questões (10
iguais para todos os cursos so-
bre conhecimentos gerais e 30
específicas). As perguntas são
as mesmas para concluintes e
ingressantes, mas a prova tem
valor diferente.

●● O QUE LEVAR: Cartão-resposta
do questionário socioeconômico
preenchido, documento de identi-
dade e caneta azul

●● RESULTADOS: Os participantes
devem receber suas notas no iní-
cio de 2005

China promete
turismo espacial
em 20 anos

CIÊNCIA

LONDRES

Uma boa notícia para as futu-
ras mamães. A gravidez po-
de trazer vantagens até então
desconhecidas para as mulhe-
res. Uma pesquisa, realizada
no Centro Médico Tufts-
New England de Boston, nos
Estados Unidos, revelou que
células do feto podem ser be-
néfica para a cura de feridas
na pele.

De acordo com Diana
Bianchi, que coordenou o es-
tudo, publicado na edição
desta semana da revista cien-
tífica New Scientist, em expe-
rimentos realizados com ra-
tos, as células do feto favore-
ceram uma rápida e eficiente
cicatrização das feridas.

Durante suas experiên-
cias, os cientistas modifica-
ram geneticamente esperma-
tozóides de ratos de maneira
tal que, diante da ativação de
um fator de crescimento dos
vasos sanguíneos, surgia
uma fluorescência azulada.

Enquanto, inicialmente, a
fluorescência só era visível
no útero das fêmeas de ratos
prenhes, as “células azuis”
também apareceram para fe-
char feridas da pele. “O feto
tem um grande interesse em
manter sadia a mãe”, expli-
cou Diana.

Às conclusões do estudo
de Boston se junta a observa-
ção de que as mulheres que
sofrem de doenças auto-imu-
nes, como a esclerose múlti-
pla ou o reumatismo, sen-
tem uma melhora durante a
gravidez.

No entanto, também há in-
dícios de que uma gravidez
pode estimular determina-
das enfermidades auto-imu-
nes. ● DPA

Explosões de
estrelas são a
origem dos
raios cósmicos

ASTRONOMIA

LONDRES

Depois de cem anos de pesquisas
e teorias, a origem dos raios cós-
micos pode deixar de ser um mis-
tério para a ciência. Usando um
conjunto de quatro supertelescó-
pios instalados na África, uma
equipe internacional de astrôno-
mos produziu a primeira imagem
que mostra os raios cósmicos co-
mo resultado de uma estrela que
explodiuno final de sua vida. “Es-
ta é a primeira vez que nós conse-
guimos fazer uma imagem da ori-
gem dos raios cósmicos”, disse
David Berge, astrofísico do Insti-
tuto Max Planck, da Alemanha.

Há um século, os cientistas sa-
bem que os raios cósmicos são
partículas energéticas que bom-
bardeiam a Terra. Desvendar a
origem delas era um dos grandes
desafios da astrofísica. Já exis-
tiam teorias de que as supernovas
(estrelas em processo de explo-
são) eram de fato a fonte dos raios
cósmicos, mas, de acordo com
Berge, faltavam evidências.

David Berge e cientistas da
Grã-Bretanha, Armênia, França,
Irlanda, Namíbia, África do Sul e
República Checa estudaram vestí-
gios de uma supernova queexplo-
diu há cerca de mil anos. “Por ser
a densidade da energia nos raios
cósmicos muito grande, eles tive-
ram um papel importante no de-
senvolvimento da nossa galáxia”,
disseBerge, quepublicou adesco-
berta na revista científica Nature.

Ian Halliday, líder do Conselho
de Pesquisa de Partículas Físicas
e Astronômicas, que financiou o
estudo, comemora: “Os resulta-
dos são aprimeira prova incontes-
tável de que as supernovas são ca-
pazesde produzir uma largaquan-
tidade de raios cósmicos galácti-
cos. Algo que já suspeitávamos,
mas nunca conseguimos compro-
var.” ● Reuters
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