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AreportagemACiência estáAju-
dandoaVidadosDiabéticosaFicar
mais Fácil, publicada em 2005,
conquistou o 3º lugar no Prêmio
deImprensaNovoNordisk2006.
OsuplementoAgrícola recebeu o
troféuDestaqueAGCOdeJorna-
lismoRuralBrasileironaentrega
do 5º Prêmio Massey Ferguson
deJornalismo.

‘Estado’épremiadopor
reportagemesuplemento

GovernodeSPretoma
reserva legalnoEstado
Um decreto do governador de
São Paulo, Claudio Lembo, pu-
blicadonoDiárioOficialdesába-
do,estabeleceasregraseascon-
diçõesparaarecuperaçãodare-
servalegalempropriedadesru-
raisdoEstado,conformedeter-
mina a legislação federal. Pelo
menos 20%daáreadeve ser re-
generada e protegida.

AlunospobresvãobemnaUnicamp
INCLUSÃO

9+

Estudomapeiagenética
dapragadocacau
Cientistascompararamamostras
dofungodavassoura-de-bruxa
emváriasregiõesqPÁG.A14VIDA&

Bibliófilo paulista foi eleito com 33 votos do total de 37

AMBIENTE

Apesar de ganharem bônus para passar no vestibular, durante os cursos eles têm notasmais altas que os demais

IMPRENSAMindlinéonovoimortaldaABL ‘Nature’critica lentidão
paraalertasnoBrasil

ProUniainda
nãosabecomo
vaiconceder
7,3%dasbolsas

JOÃO DE CÁSSIA/DIVULGAÇÃO

LEITORENTREESCRITORES–MindlinocuparácadeiradeMontello

LITERATURA

RIO

“Souomais novo e omais velho
imortal.”Foiassimqueobiblió-
filo e empresário José Mindlin,
de 91 anos, reagiu ao receber a
notícia de ter sido eleito para a
cadeira número 29 da Acade-
miaBrasileiradeLetras (ABL),
vaga que era do escritor Josué
Montello, falecido emmarço.
O novo acadêmico foi eleito

com33dos 37 votos válidos, em
uma reunião que durou pouco
maisdemeiahorae foiencerra-
da logo na primeira votação. O
número de acadêmicos que
compareceramàpremiação foi
recorde:27.Osdemaisvotaram
por correspondência.
Mindlin esperou a notícia ao

lado das duas filhas e da mu-
lher, dona Guita, com quem é
casadohá68anos.Onovo imor-
tal prometeu que vai participar
ativamentedas reuniõesdaCa-
sa de Machado de Assis, que
acontecemàs quintas-feiras.
“Meus escritores preferidos

sãoMarcelProust,Machadode
Assis eGuimarãesRosa, por is-
so fico muito contente de per-
tencer à casa que já foi dos dois
últimos.Não conheçobemaes-
trutura da academia, mas que-
ro incentivar a leitura de li-
vros.”Mindlin sedizmais leitor
do que escritor e considera que
começou sua militância cultu-
ralem1930,aos15anos,quando
se tornou redator do Estado,
onde trabalhou até 1934.
“Sua vivência com livros e

com escritores é valorosa para
nós, acadêmicos, mais novos
queele, eparaaAcademia”, co-
mentou Arnaldo Niskier. Min-
dlin concorreu com Áureo de
Mello, JúlioRomão,NelsonVa-
lente e Vilma Guimarães Rosa,
filha do autor deGrande Sertão:
Veredas. ● BEATRIZCOELHOSILVA

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

BRASÍLIA

O Programa Universidade pa-
raTodos (ProUni) divulgouon-
tem o resultado da seleção das
bolsas integrais ou parciais pa-
ra cursos de ensino superior de
instituições privadas. Dos
200.969 inscritos, 43.614 estu-
dantes carentes foram selecio-
nados.Háainda3.445bolsasre-
manescentes (7,3% do total),
cujo preenchimento não se sa-
be ao certo como será feito. O
Tribunal Superior Eleitoral vai
analisar se poderá ser veicula-
da uma campanha informando
candidatos sobre abertura de
um novo processo seletivo. Ca-
so o TSE proíba tal veiculação,
oMinistériodaEducaçãopode-
rá desistir da seleção.
ParaoministrodaEducação,

FernandoHaddad,apublicidade
paraarealizaçãodonovoproces-
so é imprescindível. “O justo se-
ria fazer processo seletivo. Caso
não seja possível, caberá à insti-
tuiçãodardestinoaessasvagas.”
Asvagasremanescentessão

para cursos de educação supe-
rior à distância e de ensino tec-
nológico.Paraosegundosemes-
tre,amédiadoscandidatoscon-
templados com bolsa foi de
63,68 pontos. Entre candidatos
não cotistas, a média foi de 64
pontos. ● LÍGIAFORMENTI

Renata Cafardo

Estudantes que vieram de esco-
las públicas e ganharam bônus
parapassarnovestibulardaUni-
versidadeEstadualdeCampinas
(Unicamp) se saíram melhor no
curso que os demais. A institui-
ção finalizou um estudo sobre o
primeiro ano completo de seu
programade inclusão e concluiu
que em31 dos 56 cursos as notas
dosalunoscarentessãoasmelho-
res.
“Isso mostra que esses estu-
dantes, ao contrário do quemui-
ta gente pensa, não fazem cair o
níveldauniversidade”,dizocoor-
denador do vestibular da Uni-
camp e um dos autores do estu-
do,LeandroTessler.Osnúmeros
se referem ao desempenho de
908 alunos que ingressaram na
Unicamp no início de 2005 por
meio doProgramadeAçãoAfir-
mativae InclusãoSocial (Paais).
A universidade, desde então,
concede 30 pontos a mais na se-
gundafasedovestibularaosestu-
dantes de escolas públicas e ou-
tros 10 para quem for negro ou
índio.Ospontosrepresentam,no
mínimo,8%amaisnanota.AUni-
versidade de São Paulo (USP)
anunciounomêspassadoumsis-
tema semelhante, mas que dará
3%amaisparaalunosdeescolas
públicas.
Segundo o estudo da Uni-
camp, esses alunos não só tive-
ramdesempenho acadêmico su-
perioraosdemais,como,secom-
paradas as notas do vestibular e
do curso, eles evoluíram mais
que seus colegas. Isso acontece,
segundo Tessler, em 53 dos 56
cursos da Unicamp. “Acredita-
mosqueelessejamtalentosrepri-
midose,quandoentramnumaes-

trutura como a da universidade,
comlaboratóriosebonsprofesso-
res, evoluem rapidamente”, diz
Tessler. Ele acredita ainda que
osresultadosacabamcomaidéia
de que o vestibular mostra tudo
sobreumcandidato.
Os números indicam que no
curso de Física, por exemplo, os
alunos do Paais tiveram nota no
vestibular de 500,8 e os demais,
de 524,8. Depois, durante o cur-
so,osprimeirosficaramcommé-
dia 5,4 enquanto os outros, com
4,5.Osvaloresabsolutossãodife-
rentes, masmostram a inversão
dequemsãoosmelhoresequem
sãoospiores.
EmMedicina, cujo curso éum
dos melhores do País, ocorre o
mesmo:estudantesdeescolaspú-
blicastêmmédia7,9eorestante,
7,6. “Acho que temos mais res-
ponsabilidade com o curso, por-
quesabemosqueprecisamoster-
minar omais rápido possível pa-
ra começar a trabalhar. Temos
que passar em todas as discipli-
nas”, dizDaniel Pereira daSilva,
de 19anos, queganhouospontos
a mais para ingressar na Uni-
campeagoracursaCiênciasEco-
nômicas.Eleeoscolegasquepar-
ticiparamdo programade inclu-
sãotiverammédia6,5.Osoutros,
6,4.
“Estamos mais acostumados
anosmatardeestudar.Tivemos
queestudarmuitoparaentrarna
Unicamp, mesmo com os pon-
tos”, diz outra beneficiada pelo
programa, Luciana da Silva, de
21 anos, que estudaHistória.Ho-
je,elaatuatambémcomomonito-
ra em escolas públicas que quei-
ramsabermais sobrePaais.
O estudo mostra ainda que o
impacto do aumento do número
de estudantes vindos de escolas

públicas foi maior nos cursos
mais concorridos.Medicina, Ar-
quitetura, Engenharia de Com-
putação, por exemplo, tiveram
79%maisalunoscarentesdepois

do Paais. Em média, o aumento
foi de 22%.
Osresultados forammelhores
queosesperados, segundoTess-
ler.Noentanto,aUnicampexecu-

tou o projeto porque já havia
constatado,pormeiodesimu-
lações,queessesalunossesai-
riam bem caso recebessem
ajudanovestibular.●

MARCOS D'PAULA/AE BRASÍLIA

Osistema brasileiro de vigilân-
cia epidemiológica foi alvo de
duras críticas num texto exibi-
do desde anteontem no site da
revista Nature. A reportagem
cita a demora na notificação de
“ummisteriosoefatal”surtode
doença respiratória, registra-
do no Rio Grande do Norte a
partirdemarçodesteano,para
ilustrar a falta de agilidade das
autoridades de saúde brasilei-
ras.DeacordocomaNature, os
casos só teriam chegado ao co-
nhecimento da comunidade in-
ternacionalno iníciodestemês.
O secretário de Vigilância

em Saúde do Ministério, Jar-
basBarbosa,rebateu as acusa-
ções e afirma que enviará uma
carta à publicação. “Amatéria

se baseia em baboseiras e
numa publicação, a Pro-
MED,que é amaior fonte de
rumoresnaárea”, disparou.
A doença misteriosa a

que a Nature se refere é a
pneumonia hemorrágica,
que afetou 29 pessoas na re-
gião.“Mastãologoosprimei-
ros casos foram relatados,
enviamos uma equipe para
fazer a investigação. O caso
nãofoicomunicadoàsautori-
dades por uma razão: não
era preciso, não havia rela-
ção entre pacientes, não era
gripe ou doença de notifica-
ção compulsória”, afirmou
Barbosa.
EledissequeoPaíssedes-

tacoumundialmentenosúlti-
mos anospela boaqualidade
na vigilância em saúde. ● L.F.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 jun. 2006. 1º Caderno, p. A13.




