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●●●BentoXVIdissequeouniver-
sofoicriadoporum“projetointe-
ligente” e criticou quem, em no-
me da ciência, afirma que a cria-
çãosedeusemdireçãoouordem.
Com isso, foi incluído indireta-
mente no debate em curso nos
EUAsobreevolução.Suadeclara-
ção foi saudada pelos defensores
do desenho inteligente (susten-
tamque o universo deve ter sido
criado por uma energia supe-
rior),quetentamincluí-lanocur-
rículodeescolasamericanas.AP

●●●AministradoMeioAmbien-
te, Marina Silva, disse ontem
quepretenderetomaroprojeto
de proteção do Pantanal. Na
quinta-feira, oEstadopublicou
uma reportagem mostrando
que um projeto assinado em
2001comoBancoInteramerica-
no de Desenvolvimento (BID,
no valor de US$ 82,5 milhões,
mais uma contrapartida brasi-
leira no mesmo valor, não saiu
dopapel.Oprogramaeraconsi-
derado um dos mais ambicio-
sos doPaís na área ambiental.

FIMDECASO:ASecretariadeEsta-
dodaSaúdedeSãoPaulodivul-
gouontemnotaoficial informando
queoCentrodeVigilânciaEpide-
miológica(CVE)encerrouontema
análisedecasosdefebremaculo-
sanoEstado.Deacordocomapró-
priaSecretaria,atéontemforam
confirmados21casosdadoença
noEstadodeSãoPaulonesteano.
“Onúmeroécercade40%menor
queoocorridoem2004,quandoo
Estadoteve34confirmações”,diz
anota.Das21ocorrênciasconfir-
madas,13levaramàmorte.“A
situaçãoestácontroladaetodas
asmedidas,sempresobresponsa-
bilidadedosmunicípios,vêmsen-
dotomadas.”JáaSecretariaMuni-
cipaldeSaúdedeSãoPaulodiz
quecontinuaagindonobairrodo
Jabaquara,ondemorreramduas
pessoasnesteano.●

São Paulo tem 21
casos neste ano.
Menos que em 2004

65 das 86 particulares terão
de se explicar ao MEC
Só21universidades têmumterçodosprofessorescontratadosem
regime integral; irregulares têmprazopara informarministério

Rapazcomsuspeitade
maculosa fogenoRio
Umjovemcomsintomasda febre
abandona tratamentoecorre riscodemorte

Papa agrada a
defensores do
desenho inteligente

Vírus da gripe aviária inverte
o sistema de defesa do corpo
H5N1 provoca uma reação exagerada – e às vezes letal – das células imunológicas

Governovai rever
projetodeproteção
doPantanal

GRIPEAVIÁRIA

WASHINGTON

Cientistas de Hong Kong afir-
mam que o vírus da gripe aviá-
ria,H5N1, levaosistemaimuno-
lógico do paciente a jogar con-
tra o próprio corpo.
O estudo, a ser publicado na

revista médica Respiratory Re-
search, indicaqueoH5N1,quan-
do infecta as células pulmona-
res,provocaumareaçãoexage-
rada das citoquinas, mensagei-
rosmolecularesquedizemcom
queintensidadeascélulasdede-
fesa devematacar omicróbio.
Umarespostadescompassa-

da como essa é chamada de
“tempestade de citoquinas” e
pode ser fatal. “Esta hiperindu-
çãodascitoquinaspodeserrele-
vanteparaaorigemdadoença”
provocada pelo vírus, escre-
vemos autores.
Parao especialista emdoen-

ças infecciosas Michael Os-
terholm, da Universidade de
Minnesota (EUA), o dado indi-
caqueagripepodeserespecial-
mentesevera.“Eleseparececa-
da vez mais com o H1N1 de
1918”, diz, em referência à “gri-
pe espanhola” que matou mais
de 40mil pessoas nomundo.
OH5N1matou,atéomomen-

to, 64 pessoas na Ásia, aproxi-
madamentemetade dos huma-
nos infectados. Mais de 150mi-
lhõesdeaves já foramsacrifica-
dasempaísesasiáticosedoLes-
te Europeu.
Ontem, oMinistério da Saú-

de da Tailândia confirmou que
um bebê de um ano e meio foi
infectado. O diretor-geral do

Departamento de Controle de
Doenças Infecciosas, Thawat
Suntarajarn, disse que os sinto-
mas não são severos e a criança,
que mora nas proximidades da
capital, Bangcoc, está sob trata-
mento. É o 12º caso tailandês.

AVANÇO
Umflamingoé oprimeiro porta-
dordagripeaviáriadoGolfoPér-
sico, anunciou o governo do Ku-
waitontem.Aavefoisacrificada.
A espécie é migratória, o que

confirma a suspeita de que a

doença pode se espalhar pelo
OrienteMédio, África eEuropa
Oriental pormeio dos animais.
O vírus não é transmissível

entre pessoas, apenas entre
avesedelasparaohomem.Mas
há uma chance de ele mudar e
provocarumapandemia.Tal in-
certeza, somadaà sua fácil e rá-
pida difusão e à sua virulência,
temalimentadoummercadoba-
seado em expectativas.
Uma empresa de Cingapura

afirmatercriadoumtestedede-
tecção do H5N1 em dez minu-

tos, que custa entreUS$ 10 e
US$ 12. Na China, uma com-
panhia lançaráumsegurode
vida especificamente para a
gripe aviária. Segundo o jor-
nal China Daily, a empresa
MinshengLife Insurance re-
cebeu autorização da comis-
são reguladora de seguros
do governo. O serviço deve
pagarumprêmiomáximode
100 mil yuans (cerca de R$
27,3mil).Ovalordaapóliceé
menorparahabitantesdezo-
nas rurais. ● APeReuters

PREVENÇÃO–Caminhãocompatosédesinfetadono lestedaChina: país temsete focosdadoença

CONTAMINAÇÃO

FabianaCimieri
RIO

Umrapazde22anos,quesaiues-
condidodohospitalantesderece-
beralta,podeserasextavítimade
febremaculosanoEstadodoRio.
Ele foi internadonoHospitalMu-
nicipal de Duque de Caxias na
quarta-feira com sintomas da
doença:febre,dordecabeça,falta
deapetite,náuseaedorespelocor-
po.Anteontemànoite,opaciente
deixou a unidade pela porta dos
fundos,acompanhadodamulher.
Ontem, o secretário de Saúde

deDuquedeCaxias,OscarBerro,
fez um apelo para que o homem
retornasseaohospital. “Estamos
preocupados com a integridade
deste indivíduo,elecorreriscode
morte”, afirmou, acrescentando
que um funcionário o viu sair do
hospital, mas não pôde fazer na-
da. “Tecnicamente, elenão fugiu.
Ocidadãotemodireitodeirevir”,
explicouBerro.
O problema, neste caso e nos

casos emqueopaciente não pro-
cura atendimento, é que comum
diagnóstico errado ou tardio, as
chances de a doença se tornar
maisseveraaumentam.

INFECÇÃO
Asuspeita édequeopaciente te-
nhacontraídoadoençanomunicí-
piodeBarradoPiraí,nosuldoEs-
tado, no início do mês. Em 2002,
foramregistradosoitocasosdefe-
bremaculosanacidade.Nohospi-
tal,elecontoutersidoatacadopor
mais de 15 carrapatos, enquanto
capinavaumterrenodaregião.
A Secretaria de Saúde de Ca-

xiasinformouqueopacienteesta-
va sendo tratado com antibióti-
cos havia apenas 24 horas, mas
que o tratamento deveria durar
umasemana.
Examedesanguedopaciente

foi enviado para a Fundação
OswaldoCruz (Fiocruz).Oresul-
tadodevesairnospróximosdias.
Até agora, aFiocruz já confir-

moucincocasosdefebremaculo-
sa no Estado.Em São Paulo e no
Espírito Santo, dois pacientes
morreram. Eramuma garota de
12anoseumrapazde37.●

ENSINOSUPERIOR

LisandraParaguassú
BRASÍLIA

Apenas 21 das 86 universidades
particulares do Brasil cumprem
a determinação legal de ter um
terço dos professores contrata-
dos em regime integral. Os da-
dos, revelados pelo primeiroCa-
dastroNacionaldosDocentesdo
SistemaFederaldoEnsinoSupe-
rior,levouoMinistériodaEduca-
ção (MEC) a dar 60 dias para as
65instituiçõesquenãocumprem
asnormasseexpliquem.
As universidades terão de

comprovar que os números es-
tãoerradosouterãosuasprerro-

gativas de autonomia suspensas
portempoindeterminado.Asins-
tituições que têm o título de uni-
versidadepodemabrirnovoscur-
sosouaumentaronúmerodeva-
gas em cursos já existentes sem
precisar de autorização prévia
doMEC.Essaliberdadeserásus-
pensa até que as instituições re-
gularizemasituação.
“Mesmo que a instituição de-

clare que vai se adequar em seis
meses,nesseprazoasprerrogati-
vasserãosuspensas”,disseomi-
nistro da Educação, Fernando
Haddad. A norma está prevista
na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, aprovada em 1996.
Alémde terumterçodosdocen-
tesemregimeintegral,asuniver-
sidadesprecisamterumterçode
mestresedoutoresemseusqua-
dros. A LDB dava um prazo de
oito anos para a adequação, que
terminouemdezembro.
Ocadastromostrouquemais

de 90%das instituições públicas
cumprem as duas normas. As
particulares, em 95% dos casos,
têm mestres e doutores em nú-
merosuficiente,masnasuamaio-
riacontratadosporhora-aula.

As particulares também
concentram suas contrata-
çõesemmestres,nãoemdou-
tores.Mais de 60% das vagas
de professores existentes nas
universidades públicas são
preenchidas por doutores.
Nas particulares, 73,5% das
vagassãodemestres.“ALDB
nãodeterminaumporcentual
paraumeoutro.Esseumter-
ço pode ser de doutores ou
mestres e as instituições ten-
demacontratarmestrespor-
queumdoutor custamais ca-
ro”,disseJaimeGiolo,coorde-
nador-geral de estatísticasda
EducaçãoSuperiordoMEC.
O cadastro revelou, ainda,

que 11,8%dosprofessoresque
dão aula hoje em faculdades
brasileiras estão apenas um
passo além dos seus alunos.
São27,3mil que têmapenaso
diploma de graduação. Um
grupo considerável, 29,4% do
total, tem apenas especializa-
ção. E outros 2,5 mil não tem
nenhumtipodediploma. “Es-
tamosconsiderandoquedeve
ser algum tipo de ‘notório sa-
ber’”, observouGiolo.●

RODRIGO ZANNOTTO/CORREIO AMAZONENSE

REUTERS

●●● Desastre: Umaáreade 320mil km² doRioNegro está toma-
dapor óleo desde anoite de quinta-feira, quandoo depósito de óleo
de umbarconaufragado foi rompido.O barco, da empresaChibatão
Navegação Ltda, naufragou perto daCeasa, emManaus, na terça. Ain-
da não se sabe a quantidade de combustível que foi derramada.

2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% PB 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100% COR

%HermesFileInfo:A-30:20051112:

A30VIDA&
SÁBADO, 12DENOVEMBRODE2005 ●OESTADODES.PAULO

jaime
Text Box
a

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 nov. 2005. 1º Caderno. p. A30.




