
●●● Uma criança de 1 ano e 8
meses é a quarta vítima da có-
lera em São Bento do Una, a
217 quilômetros do Recife. Os
quatro casos foram detectados
neste mês. Os pacientes foram
medicados e passam bem.
Alémde35agentesda Secreta-
ria de Saúde do Estado, 35 ho-
mens do Exército integram o
trabalho preventivo – com dis-
tribuição de hipoclorito – que
está sendo feito na área para
evitar que a doença se espalhe
pelosmunicípios banhados pe-
lo Rio Una, no agreste.

●●● Ocardeal deGênova, Tar-
cisio Bertone, vai representar
o papa João Paulo II no enter-
ro da irmã Lúcia dos Santos,
morta no domingo, aos 97
anos, em Portugal. O papa ain-
da não está autorizado pelos
médicos a viajar. Irmã Lúcia
teria visto, junto com os pri-
mos Jacinta eFrancisco, a ima-
gem de Nossa Senhora em
1917. Bertone esteve com ela
algumas vezes. Em 2003, ela
teria lhe dito que tinha voltado
a ver a Virgem, “a última vez
há poucos anos”. EFE
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Aprovados na Fuvest que cursaram ensino médio público

INCLUSÃO
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44% dos 1.020 alunos da USP
Leste vieram de escola pública

Nos últimos três anos, o índice
médio da Fuvest foi de 18%

USP Leste (% de aprovados que vieram de escola pública)*

Curso Período Índice

Licenciatura em Ciências da
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Diurno
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64,5

Noturno
Diurno
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Sistemas de Informação

Gestão em Políticas Públicas

Ciências da Atividade Física

Marketing
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Obstetrícia

Gestão Ambiental

Lazer e Turismo

Tecnologia Têxtil

40,0
18,0

Noturno
Diurno

42,0

39,0

27,0

45,0
32,0

Noturno
Diurno

39,0
21,0

Noturno
Diurno

 *Alguns são oferecidos em dois períodos
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Vespertino

Vespertino

Vespertino

44%daUSPLestefezescolapública
Nos três últimos anos, o índice na Fuv est foi de, no máximo, 19%. A instituição comemora a maior inclusão social

●●● Trote: Calouros de universidades voltaram a ocupar ontem
algumas vias de São Paulo. A Avenida Sumaré, na zona oeste, esta-
va lotada de estudantes que participavam do trote. Com rostos e rou-
pas pintados, a maioria permaneceu nos semáforos para pedir di-

nheiro e entregá-lo aos veteranos. Alguns eram levados pelos vetera-
nos a ingerir bebidas alcoólicas. Estudante da Pontifícia Universida-
de Católica (PUC), Fabrizio Sena, de 21 anos, disse que após o trote
a turma iria beber em uma festa organizada pelos universitários.

34 maternidades do País vão
participar da pesquisaq PÁG. A11

ENSINO SUPERIOR

Renata Cafardo

Entre os 1.020 aprovados para o
novo campus da Universidade de
São Paulo (USP), na zona leste da
capital, 44% estudaram em esco-
las públicas. Esse índice chegou,
no máximo, a 19% nos últimos
três anos entre os outros cursos no
vestibular da Fuvest. A carreira
de Licenciatura em Ciências da
Natureza, da USP Leste, por
exemplo, terá mais de 80% dos
seus alunos vindos do ensino mé-
dio estadual.Osnúmerosdemons-
tram um aumento da inclusão na
maior universidadedoPaís e suge-
rem uma alternativa ao sistema de
cotas.

Ontem, em meio a operários de
obra e à grama parcialmente plan-
tada, os estudantes convocados fi-
zeram suas matrículas na USP
Leste.Até amanhã, todasas unida-
des da instituição matricularão
seus novos alunos. “Me sinto gen-
te”, disse Aryda Silva Franco Ne-
to, de 21 anos, na fila para entre-
gar seus documentos. Ele termi-
nou o ensino médio público em
2001,masnunca havia feitooves-
tibular da Fuvest porque conside-
rava “fora de cogitação”. A novi-
dade do campus leste o animou a
tentar e o motoqueiro conseguiu
uma das 180 vagas em Gestão de
Políticas Públicas. O curso terá
60% de alunos de escola pública
no período noturno.

“Emgeral, eles viam aUSP co-
mo algo longínquo, em todos os
sentidos”, diz a pró-reitora de gra-
duação da instituição, Sonia Pe-
nin. O índice de inscritos na Fu-
vest, neste e em outros anos, de es-
tudantes do ensino médio esta-
dual não chega a 35% dos cerca
de150 mil jovens. Já na USP Les-
te, todos os cursos tiveram pelo
menos a metade dos inscritos vin-
dos de escolas públicas.

Segundoela, comanovaunida-
de, a universidade está fazendo al-
go com conseqüências a longo
prazo. “As cotas são uma opção
de curto prazo”, disse. Para o pre-
feito do campus, Wanderley Mes-
sias, os números da USP Leste
mostram que não bastava abrir
mais vagas, era preciso descentra-
lizar e levar a universidade para
perto das classes mais baixas.

O diretor-executivo da ONG
Educafro, que organiza cursinhos
para estudantes negros e pobres,
frei David dos Santos, acredita
queos índices de aprovação se ex-
plicam pelo desinteresse das clas-
ses altas no novo campus. “Eles
ainda têm medo da USP Leste.”
A unidade fica quase na divisa
com Guarulhos, numa região po-
bre, rodeada por favelas e com di-
fícil acesso por meio de transpor-
tes públicos. Ontem, a universida-
de colocou um ônibus na estação
de trem mais próxima para ser
usado pelos alunos.

“Vim da Penha e mesmo assim
me perdi para chegar aqui”, disse
o aluno de Física da Cidade Uni-
versitária Raphael Ximenes, de
22 anos, que foi à USP Leste pin-
tar a cara dos calouros. Em um
campus praticamente sem vetera-
nos, ninguém reclamava das pou-
cas tentativas de trote. “Pelo me-
nos animou umpouco e consegui-
mos um espírito ‘estou na USP’”,
disse Maria Carolina Guembes,
de 19 anos, aprovada em Marke-
ting. Henriques Milhina, de 18,
saiu frustrado porque não encon-
trou quadras esportivas nos 260
mil metros quadrados do campus.

Segundo Messias, um comple-
xo esportivo deve começar a ser
construído este ano num terreno
perto de onde está hoje o primeiro
bloco didático, o refeitório eo pré-
dio administrativo, únicos pron-
tos até agora. A biblioteca tam-
bémespera os livros para o fim de
mês, quando começam as aulas.
A inauguração da USP Leste,
com presença do governador Ge-
raldo Alckmin, foi adiada uma
vez e está marcada para o dia 27.

MEDICINA
Na Faculdade de Medicina da
USP, na Avenida Doutor Arnal-
do, zona oeste, os calouros foram
recebidos com brincadeiras e ga-
nharam um padrinho que os
acompanhará nos primeiros me-
ses de aula.“Falamos sobre o li-
vro que eles têm de comprar e das
festas mais legais”, explica Hugo
Daniel dos Santos, de 19 anos,
que cursa o 2.º ano. Desde a mor-
te deum calourona piscina daAs-
sociação Atlética da faculdade,
em 1999, o trote violento está
proibido na USP. ● Colaborou:
Claudia Ferraz
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Brasil farápesquisaderoupa
robóticamovidapelamente
Brasileiro radicado nos EUA fecha parceria com o Einstein para
seu estudo, que poderá devolver movimentos a tetraplégicos

Papanãopoderá
iraoenterro
de irmãLúcia

CIÊNCIA

Herton Escobar

Noque depender deMiguel Nico-
lelis, o primeiro tetraplégico que
voltará a andar será um brasileiro,
usando tecnologia desenvolvida
no Brasil. Parece sonho de cientis-
ta do Terceiro Mundo, mas não é.
Nicolelis, o neurocientista brasi-
leiro da Universidade de Duke
(EUA) que há cinco anos fez um
macaco mover um braço mecâni-
co apenas com a força do pensa-
mento, está fechando uma parce-
ria com o Hospital Albert Eins-
tein para trazer ao País a próxima
fase de sua pesquisa: o desenvol-
vimento de uma roupa robótica,
controlada pela mente, capaz de
devolver a pessoas paralisadas a
capacidade de movimento.

“Não é ficção científica, é reali-
dade”, garante Nicolelis, que já é
apontado por colegas como futu-
ro candidato ao Prêmio Nobel.
“Meu grande sonho é que o pri-
meiro ser humano a andar de no-
vo seja um brasileiro. Quero fazer
história no Brasil.” Pelos planos
do pesquisador, que também está
à frente da construção do Instituto
de Neurociências de Natal (RN),

Duke e Einstein deverão atuar co-
mo núcleos de uma rede interna-
cional de pesquisa em neurociên-
cia clínica, voltada especificamen-
te ao desenvolvimento de neuro-
próteses – próteses robóticas con-
troladas pelo cérebro.

A princípio, os estudos serão
focados nos membros superiores,
por exemplo, com braços mecâni-
cos acoplados a cadeiras de ro-
das. A expectativa maior, entre-
tanto, é desenvolver a tecnologia
na formade umavestimenta ciber-

nética completa, capaz de susten-
tar todo o corpo da pessoa. “Seria
umrobô quevocê veste eque mo-
vimenta seu corpo a partir de co-
mandos cerebrais”, explica Nico-
lelis, que fez palestra ontemno Al-
bert Einstein e falou com exclusi-
vidade ao Estado.

Os primeiros experimentos clí-
nicos deverão ser realizados no
hospital brasileiro – talvez ainda
este ano. “É algo totalmente factí-
vel”, diz o pesquisador Carlos
Moreira-Filho, diretor do Institu-

to de Ensino e Pesquisa (IEP)
do Einstein. O desenho da rede
internacional, segundo ele, de-
ve ficar pronto em março.

Umprotótipo daveste, pare-
cido com uma roupa de astro-
nauta, já é usadopor pessoas te-
traplégicas para evitar a atrofia
muscular. Mas é controlado
por computador. “Estamos
adaptandoessa veste para rece-
ber comandos do sistema ner-
voso central”, diz Nicolelis.

Quando umapessoa fica pa-
ralisada por uma lesão na me-
dula espinhal ou por alguma
doença degenerativa, ela man-
tém a capacidade cerebral de
comandar movimentos. O pro-
blema é que esses comandos
nervosos não chegam até os
músculos. “Você temoequipa-
mento, mas o cabo está corta-
do”, explica Moreira-Filho.

Oconceitobásico da pesqui-
sa já foi testado com sucesso
em macacos e seres humanos:
microeletrodos implantados
nocérebro registramos coman-
dos neuronais produzidos du-
ranteummovimento. Essesda-
dos são enviados a um compu-
tador que“traduz” esses impul-
sos em instruções matemáti-
cas, capazes de reproduzir
aquelesmovimentos automati-
camente em um membro robó-
tico. Com um pouco de treino,
a pessoa se torna capaz de mo-
vimentar a prótese apenas com
a força do pensamento.

“O mais incrível é que o cé-
rebro incorpora esse apêndice
mecânico como se fosse uma
extensão natural do corpo. Os
macacos, para todos os efeitos,
passaram a ter três braços”, diz
Nicolelis. ●

CARA-PINTADA – Maria Carolina Guembes: “Espírito ‘estou na USP’”

BRASILEIRO – Nicolelis: “Não é ficção científica, é realidade”

Recomeça
ojulgamento
deMichael
Jackson

SOCIEDADE

SANTA MARIA, EUA

Os advogados de Michael Jack-
son anunciaram ontem aos candi-
datos ao júri a intenção de convo-
car estrelas para defender o can-
tor, acusado de pedofilia. Foram
mencionados a atriz Elizabeth
Taylor, amiga do artista; o joga-
dor de basquete Kobe Bryant; o
apresentador de TV Jay Leno; o
cantor Nick Carter, do Backstreet
Boys; o ilusionista David Blaine;
o jornalista Larry King, da rede
CNN; e os cantores Stevie Won-
der e Diana Ross, entre outros

A lista de testemunhas também
inclui o menor que apresentou a
denúncia contra Jackson, assim
como os membros de sua família.

A segunda fase de seleção do
júri começou ontememSantaMa-
ria, na Califórnia, após um atraso
de uma semana por causa da mor-
te da irmã do advogado do cantor.
Jackson chegou ao tribunal vesti-
do com uma jaqueta negra e uma
camisa vermelha.

O cantor, em liberdade condi-
cional após pagamento de uma
fiança de US$ 3 milhões, foi rece-
bido na porta do tribunal por um
pequeno grupo de fãs que leva-
vam cartazes relacionados ao Dia
de São Valentim (Dia dos Namo-
rados nos EUA). ● EFE
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