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Comunidade que vive às margens do Rio
Madeira é a maior consumidora per capita
de peixe do mundo

O sumiço dos peixes
A produção média anual de pescado no Rio Madeira, afluente
do Amazonas, caiu 39% após a construção das hidrelétricas
de Santo Antônio e Jirau, constata estudo do ICB que contou
com a participação dos próprios pescadores da região. Uma
das causas para o desaparecimento dos peixes é a alteração
do ciclo hidrológico do rio.
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O CAmiNHO é o diGiTAL?
Alexandre Lenzi *

A

No livro Inversão de papel: prioridade ao
digital, um novo ciclo de inovação para jornais impressos, de minha autoria e lançado
agora em julho pela Editora Insular, discuto
a priorização da produção de conteúdo
informativo para as plataformas digitais,
em redações com um fluxo de trabalho
até então regrado pelo ritmo do impresso,
como um novo e necessário ciclo de inovação em empresas jornalísticas. Trata-se de
um movimento que acarreta mudanças de
formatos narrativos e de processos de produção, com impactos em diferentes frentes,
promovendo, por exemplo, a antecipação
das jornadas de trabalho e a criação de diferentes deadlines no mesmo dia – processo
que exige investimento em pessoal, tanto em
quantidade quanto em qualidade, diante da
necessidade de novos perfis e do respeito às
questões trabalhistas.
No caminho rumo ao digital, são necessárias novas formas de pensar, assim
como mudança de comportamento e de
ação prática no fazer jornalístico. É fundamental, no entanto, preservar a essência,
o jornalismo reconhecido como utilidade
pública, a informação verdadeira e relevante para uma sociedade democrática, o
trabalho de apuração e checagem realizado
com responsabilidade por profissionais –
características necessárias independentemente da plataforma de distribuição. No
entanto, resistir ao que muda em todo o
entorno profissional na era digital é, além

Fábio Nienow

provocativa pergunta pautou debate
que reuniu professores e jornalistas no 2o Colóquio Universidade e
Comunicação Pública, promovido, no mês
passado, pelo Centro de Comunicação (Cedecom) da UFMG, para o qual tive a honra
de ser convidado. Mesmo consciente da
dificuldade de responder a essa pergunta de
forma enfática e consensual, busquei contribuir com reflexões que podem nos levar a
concluir que, sim, o caminho do jornalismo
é o digital. Mas isso não significa abandonar,
nesse percurso repleto de tantas adaptações,
aquilo que a profissão tem de melhor.

de não se preparar para o futuro, negar o
próprio presente.
Ao olhar para o passado, desde a incorporação da internet às redações jornalísticas, percebemos que, nesses mais de
20 anos de experimentações mundo afora,
inicialmente replicando no meio on-line o
que se fazia em outras plataformas, muita
coisa mudou radicalmente. Aos poucos,
diante dos recursos que só a rede oferece e
com técnicas em constante modernização,
passou-se finalmente a produzir conteúdo
pensado especificamente para o ambiente
digital, aproveitando características como a
hipertextualidade e o alcance proporcionado,
a multimidialidade como integração de diferentes recursos e a interatividade como nova
forma de se relacionar com o público. Nesse
contexto, a apresentação da notícia e da reportagem na internet é, ou pelo menos tem
potencial para ser, diferente das publicadas
em papel ou exibidas na rádio ou na TV. E isso
potencializa a força da narrativa jornalística.

Ao mesmo tempo que apresenta novas
potencialidades, a internet traz grandes desafios. O resgate da credibilidade, em razão
da acentuada velocidade do ritmo de apuração, é um dos pontos cruciais que devem ser
trabalhados. O que precisa ser desmitificado,
no entanto, é a ideia de que a internet é um
espaço sobretudo para publicação de textos
curtos, superficiais e imediatistas. Se, em
algum momento do passado, foi realmente
assim, hoje, definitivamente, essa não é a
regra geral. A organização do trabalho é
outro ponto-chave no cenário contemporâneo. Estudado e debatido ao longo das
últimas décadas, o conceito de convergência
encontra definições mais eficientes na teoria
do que na prática.
Tantas transformações exigem que o
próprio modelo de negócio das empresas
jornalísticas seja repensado. Rentabilizar
com sucesso o jornalismo profissional na era
digital é uma questão ainda sem resposta.
No entanto, entre dúvidas que permeiam
o setor, alguns pontos já são fato concreto,
como o dado de que, desde meados de 2014,
na média do mercado mundial, os jornais
estão conseguindo mais dinheiro do público
que paga para acessar conteúdo do que dos
anunciantes, grupo que foi a principal fonte
de renda dos impressos nos últimos anos.
Os desafios são grandes. O público que
paga pelo conteúdo digital precisa crescer
em quantidade e em valor numa velocidade
mais acentuada. Com investimento e inovação, porém, bons resultados estão aparecendo. Essa necessária disposição em investir e
inovar com foco na plataforma digital é o
que chamamos aqui de inversão de papel.
Saudosismos à parte, há certo consenso
no discurso de gestores de que o produto
impresso está diretamente ligado à geração
que o consome atualmente e que não está
sendo renovada. O jornalismo continua. O
que muda é a plataforma.
* Doutor em Jornalismo pela Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e professor da
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul)
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MORTE no Rio MADEIRA
Com contribuição de pescadores, pesquisador do ICB revela que produção de pescado em afluente do
Amazonas caiu quase 40% após construção das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau
Teresa Sanches

A
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comunidade pesqueira do Rio Madeira, que integra a bacia
Amazônica, teve participação decisiva em pesquisa que
comprova queda de 39% da produção média anual de
pescado, após a construção das hidrelétricas de Santo Antônio e
Jirau. As usinas, que desde 2012 compõem o Sistema Interligado
Nacional, alteraram o ciclo hidrológico natural, uma das potenciais
causas do sumiço dos peixes no maior rio do mundo em ictiofauna.
A pesquisa desenvolvida pelo doutorando Rangel Eduardo dos
Santos, do ICB, teve seus resultados publicados em artigo na revista
americana Fisheries Management and Ecology, com participação
de pesquisadores das universidades federais do Amazonas, de São
João del-Rei e do Sul da Bahia. A redução da pesca, já prevista pelos
próprios pescadores e medida antes e depois do represamento do
rio, acarreta prejuízos anuais estimados em mais de R$1,3 milhão.
A colônia Dr. Renato Pereira Gonçalves, ou Z-31, localizada à
jusante das usinas, no município de Humaitá, Amazonas, é dividida
em 17 pontos de pesca. Rangel Santos, que imergiu na vida da
colônia, afirma que foi surpreendido pela riqueza das informações
fornecidas pelos pescadores. “Pude constatar que, de domingo a
domingo, o produto da pesca é desembarcado em um flutuante
ancorado no Rio Madeira, onde um funcionário anota, à mão, a
data, o nome popular das espécies e o volume (em quilogramas)
dos peixes capturados”, conta.
Segundo ele, cobra-se uma taxa por peso da carga, que segue
para comercialização no Mercado Municipal de Humaitá, onde a
catalogação é refeita. “Esse processo garante um banco de dados
pesqueiro, de mais de 20 anos, na região”, relata. O estudo é
embasado pelos inúmeros cadernos preenchidos pelos colonos,
somados aos dados anteriores à construção das usinas, fornecidos
pelos demais pesquisadores que assinam o artigo.
No período anterior ao represamento (2002-2011), foram
capturados, em média, 22,9 mil quilos de pescado por mês. Após
a instalação das usinas (2011-2017), o volume caiu para 15 mil
quilos. No conjunto analisado, houve redução média anual de 267
mil kg para 163,1 mil kg de peixes.
Somente a instalação das usinas, de acordo com a análise, provocou uma redução imediata de 10% no estoque pesqueiro, sem
considerar outros fatores. No artigo, Rangel Santos pondera que
é difícil mensurar qual impacto das hidrelétricas é mais danoso ao
ecossistema. “Alguns fatores ecológicos são notáveis, como alteração na qualidade da água, turbidez e condutividade, dos quais os
peixes dependem para realizar suas funções biológicas”, observa.

Ciclo às avessas
No entanto, na avaliação do pesquisador, a alteração no ciclo
hidrológico natural do rio é o fator que mais interfere na qualidade
e quantidade do pescado na região, pois é esse processo que regula
a concentração dos cardumes e os períodos de migração. “A troca
dinâmica e fértil entre o ambiente terrestre e o ecossistema aquático
contribui para a riqueza da ictiofauna”, afirma Rangel.
Durante as cheias, o rio inunda as florestas, atraindo os peixes
para a fartura de alimentos oferecida pela matéria orgânica submersa. É o momento propício para o desenvolvimento reprodutivo
e aquisição de energia para a futura migração. Quando as águas
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Pescadores no Rio Madeira: banco de dados de 20 anos

começam a baixar, os peixes, orientados por suas condições abióticas, retornam à calha central do rio. É nesse período que os 1.655
pescadores registrados de Humaitá investem em combustível, gelo
e contratam ajudantes para a pescaria, que pode durar até 15 dias.
Entretanto, a vazão do rio, agora controlada pelas usinas para
garantia da eficiência energética, tem provocado alteração nesse
ciclo. “No período das enchentes, vem ocorrendo diminuição da média mensal da fluviometria, e na vazante, significativo aumento dessa
média. Essa alteração está afetando toda a biologia reprodutiva das
espécies locais, que, ao perceberem o rio subindo, novamente se
dispersam para as florestas alagadas, o que faz o pescador perder
em qualidade e quantidade do pescado.”
O prejuízo é constatado também com a redução de espécies
migratórias, de maior valor econômico na região. Nas águas do Rio
Madeira, que nascem dos Andes, na Bolívia, e percorrem os estados
de Rondônia e Amazonas, vivem em torno de 1 mil espécies de
peixes. Boa parte delas, como os siluriformes (pele de couro), tem
o Amazonas como habitat, mas percorrem até três mil quilômetros para se reproduzirem na montante do Madeira. Mas, com o
bloqueio da rota imposto pelas usinas, explica o pesquisador, “os
peixes não conseguem cumprir seu percurso e se reproduzir, o que
resulta no desaparecimento das populações ao longo do tempo”.
Por isso, os impactos chegam à Bolívia e ao Peru.
No artigo, os pesquisadores destacam ainda a importância social
e cultural do Rio Madeira, que faz da região a maior consumidora
per capita de peixes do mundo – 369 g por dia, ou 135 kg por ano.
E o pescado, além de ser a única fonte de proteína para grande parte
da população de 52 mil habitantes, gera atividade de subsistência
de difícil substituição pela população local.
Artigo: The decline of fisheries on the Madeira River, Brazil: the high
cost of the hydroeletric dams in the Amazon Basin
Autores: Rangel Eduardo dos Santos, Ricardo Motta Pinto Coelho,
Rogério Fonseca, Nadson R. Simões e Fabício B. Zanchi
Disponível em https://bit.ly/2xAoQgE
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Retinografia pode revelar
alterações relacionadas a
doenças sistêmicas como
o diabetes mellitus e a
hipertensão arterial

VIDA LONGA

Estudo sobre a saúde do adulto, que comemora uma década, prepara a quarta onda de exames e
entrevistas e divulga resultados em exposição
Itamar Rigueira Jr.

D

epois de dois anos de preparativos,
foi iniciado, em 2008, o primeiro
projeto de investigação de longo
prazo, no Brasil, sobre as condições de saúde
dos adultos. Neste ano, quase uma centena
de pesquisadores e milhares de participantes
voluntários comemoram os dez anos do
Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto
(Elsa-Brasil), realizado pelas universidades
federais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul,
Bahia e Espírito Santo, USP e Fiocruz. A data
é marcada por uma exposição itinerante que
divulga detalhes do projeto e alguns dos
resultados já obtidos.

despesas. Há recursos garantidos até 2019,
e um novo projeto para os próximos quatro
anos está sendo elaborado.

O Elsa estuda os fatores que determinam
as doenças crônicas não transmissíveis, como
as cardiovasculares, o diabetes e a obesidade. E, desde 2012, investiga também os
distúrbios do sistema musculoesquelético,
segunda maior causa de incapacidade em
todo o mundo. O estudo conta com financiamento do governo federal, oriundos sobretudo do Ministério da Saúde. Os investimentos
foram utilizados na construção de centros de
pesquisa, adaptação de prédios, aquisição de
equipamentos de alta tecnologia e materiais
diversos, além do pagamento da equipe de
entrevistadores, dos exames, entre outras

De acordo com a coordenadora, os procedimentos monitoram alterações subclínicas, ou seja, que não têm sintomas, como
distúrbios elétricos do coração, rigidez da
artéria aorta e presença de cálcio nas artérias
coronárias, relevantes para compreender a
evolução da saúde na idade adulta. “Nossas
avaliações combinam variações biológicas,
comportamentais e sociais, uma interação
complexa. A compreensão dos processos
possibilita identificar onde e como intervir
para prevenir ou controlar doenças. Procuramos, por exemplo, separar o envelhecimento
normal daquele que é acompanhado de ris-
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“Além do financiamento de longo prazo,
o sucesso do Elsa pode ser medido pela
alta taxa de adesão e permanência dos
participantes voluntários”, diz a professora
Sandhi Barreto, coordenadora do estudo na
UFMG. São 15.105 mil participantes, sendo
3.115 em Minas Gerais – cerca de 90% deles
são servidores da UFMG, e o restante é do
Cefet-MG. O estudo prepara o quarto ciclo
(ou onda) de exames e entrevistas, previsto
para começar em 2021.
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cos e adoecimento”, explica Sandhi Barreto.
Ela conta que o Elsa-Brasil foi apresentado,
com ótima recepção, aos atuais coordenadores do Framingham Heart Study, inaugurado
em 1948, nos Estados Unidos, e ainda em
andamento. A equipe do Elsa colabora de
forma crescente com o projeto americano e
com inúmeros outros estudos internacionais,
também de longo prazo, sediados na Europa
e nos Estados Unidos.

Carótida e ultraprocessados
Uma das contribuições mais importantes
do projeto é a definição de parâmetros de
análise para a população brasileira – em
muitos casos, diagnósticos ainda são baseados em dados de populações estrangeiras.
Por exemplo, segundo Sandhi Barreto, a
Sociedade Brasileira de Cardiologia já adotou os parâmetros criados pelo Elsa para a
ultrassonografia da artéria carótida, exame
ainda incomum, mas muito relevante. Outro
trabalho, resultante de tese de doutorado
na UFMG, mostra a necessidade de rever os
parâmetros recomendados atualmente para
os níveis da fração não-HDL (fração ruim)
do colesterol. Em outra tese, desenvolvida
no Elsa por professora da UFMG, foram
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Na UFMG
A equipe de pesquisadores da UFMG,
assim como ocorre nas
outras instituições que
realizam o Elsa-Brasil, é
responsável por analisar
de forma centralizada
determinados aspectos
da pesquisa. O projeto abriga o Centro
de Leitura em Eletrocardiografia, onde são Coleta de sangue serve à medição de marcadores diversos
produzidos os laudos
dos exames de todo
o país. Também aqui são processadas as relevantes,
como a ehipertensão
arterial.
Joelhos
obesidade
informações sobre os testes cognitivos e o
Os distúrbios do sistema musculoesuso de medicamentos pelos participantes.
quelético
são objeto de subestudo do Elsa
E está sediado na Universidade o Comitê
desenvolvido
apenas em Minas Gerais. O
de Avaliação de Eventos Clínicos, que faz o
Elsa-Brasil
ME,
que teve início em 2012,
tratamento padronizado dos documentos
i

nvestiga
o
grupo
de distúrbios que represenoriundos dos 454 hospitais colaboradores
ta
a
segunda
maior
causa de incapacitação
com informações sobre internações de parem
todo
o
mundo.
Mais de cem doenças
ticipantes do estudo.
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O sigilo é assegurado pelo centro de
dados localizado na UFRGS, para onde convergem todas as informações geradas pelo
estudo. Além de eliminar inconsistências, os
técnicos retiram a identificação antes de disponibilizar os dados para os pesquisadores.
Foi desenvolvido um sistema de informações
adequado para as características e necessidades de um projeto da envergadura do Elsa.

Testes de caminhada integram a bateria de
performance física

Outra contribuição que se destaca
nesses primeiros dez anos de investigações
está relacionada ao papel dos alimentos
ultraprocessados na dieta e seus efeitos
danosos à saúde. “Somos o primeiro estudo
longitudinal a produzir informação sobre o
uso desses produtos e sua implicação no
risco de desenvolver obesidade. Encontramos evidências de forte influência desses
alimentos no ganho de peso e no aumento
da circunferência da cintura, por exemplo.
A obesidade é uma epidemia que tem-se
mostrado muito difícil de deter”, salienta a
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A professora Sandhi Barreto destaca o
caráter formador do estudo, que já contribuiu para a capacitação em pesquisa de
quase mil pessoas. Os bolsistas passam por
rigoroso processo de seleção, que dura até
quatro meses, e são acompanhados durante
todo o período de trabalho. A coordenadora
lamenta, entretanto, que não seja possível,
como em estudos longitudinais de outros
países, manter os pesquisadores por mais
de seis anos. “Faltam no Brasil carreira e
bolsas de longo prazo. A experiência e as
habilidades adquiridas poderiam ser ainda
mais bem aproveitadas se pudéssemos
manter o pessoal por mais tempo”, diz a
coordenadora. O estudo já rendeu mais de
230 teses e dissertações (concluídas ou em
andamento) e 227 artigos.
De acordo com compromisso assumido
desde o lançamento do estudo, pesquisadores do Elsa-Brasil se reuniram recentemente
com as equipes técnicas do Ministério da
Saúde para apresentar resultados que podem contribuir para subsidiar o desenvolvimento de políticas de prevenção e controle
de doenças crônicas no Sistema Único de
Saúde (SUS). Foram discutidos resultados
relacionados a dieta, atividade física, obesidade e diabetes. Novas reuniões estão
programadas para discutir outros temas
24.9.2018
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Ainda de acordo com a professora da
Faculdade de Medicina, o Elsa é um dos
poucos estudos no mundo a incluir uma
avaliação detalhada dos marcadores metabólicos que estão implicados no desenvolvimento do diabetes. “A alteração do metabolismo glicêmico pode aparecer na amostra
de sangue coletada em jejum, naquela que
se segue à ingestão de uma solução doce e
no exame de hemoglobina glicada. A análise
integrada desses exames mostra alterações
que não seriam percebidas com a utilização
de um só marcador. As informações obtidas
com esses exames se complementam e ajudam a entender melhor o desenvolvimento
do diabetes e seu controle”, diz Sandhi
Barreto, ressaltando que o Elsa é um dos
projetos que estudam o diabetes com mais
profundidade, no mundo.

professora.

ou síndromes podem ser classificadas dessa
forma – a dor crônica é o sintoma comum
mais importante, e a osteoartrite, a doença
específica mais prevalente.

Os resultados preliminares do Elsa-Brasil
ME, único estudo longitudinal sobre o tema
na América Latina, indicam alto acometimento por distúrbios musculoesqueléticos
do joelho. Por exemplo, 22,6% dos participantes relataram dor, desconforto ou rigidez
crônicos, e 23,5%, sintomas frequentes. A
presença de sintomas crônicos em joelhos
foi associada fortemente à obesidade, assim
como a dor, sendo a obesidade um fator de
risco reconhecido para osteoartrite de joelhos.
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estabelecidos os intervalos de referência
para o volume das plaquetas sanguíneas,
parâmetro associado ao risco de desenvolver
doença cardiovascular.

Sandhi Barreto: interação complexa
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SURDEZ na terceira idade
Diagnóstico precoce pode evitar depressão e demências; tema será discutido no Espaço do Conhecimento
Alice Sá*

O
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s avanços científicos possibilitaram aumento considerável
na expectativa de vida em todo o mundo. Hoje, o brasileiro
vive, em média, 30 anos a mais do que nos anos 1940,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Esse envelhecimento, no entanto, nem sempre transcorre
sem inconvenientes: ele pode trazer limitações para a realização
de atividades diárias. A surdez, que afeta a qualidade de vida do
idoso, é um exemplo.
A perda auditiva é percebida principalmente entre os 60 e 65
anos de idade. O processo é gradual e, em geral, tem início com
a dificuldade de escutar as frequências mais agudas da fala, como
explica a otorrinolaringologista e mestre em Ciências da Saúde
pela UFMG Angela Guerra. Nesses casos, a surdez devido à idade
também está relacionada a fatores genéticos.

Angela e a fonoaudióloga Helenice Borges, da Santa Casa de
Belo Horizonte, são as convidadas neste sábado, 29, do Café Controverso: Saúde em Pauta, parceria do Espaço do Conhecimento
com Instituto Unimed-BH. Elas abordarão o tema Surdez: impacto
social e cuidados com o idoso.
O uso do aparelho auditivo, dispositivo que amplifica o som,
aliado ao acompanhamento de um especialista em fonoaudiologia,
contribui para o conforto da pessoa com deficiência auditiva. Embora o tratamento seja simples, muitos idosos relutam em buscar
o diagnóstico com um otorrinolaringologista. “De um modo geral,
os pacientes têm dificuldade em assumir a deficiência”, afirma
Angela Guerra.

Isolamento social
Helenice Borges defende uma intervenção médica precoce.
Para que isso aconteça, é preciso que o próprio idoso reconheça
sua perda auditiva e que a família esteja atenta aos sinais que ele
apresenta: aumentar volume da televisão em excesso, aparentar
distração, preferência por ficar sozinho e irritabilidade.
De acordo com Helenice, que também é especialista em audiologia, o diagnóstico tardio prolonga o tempo de privação da

Surdez começa com a dificuldade em ouvir frequências mais agudas

audição. As consequências são graves e afetam a qualidade de vida
do idoso, que tende a se isolar devido às dificuldades de se adaptar
ao aparelho auditivo e de interagir com seus amigos e familiares.
Procurar um médico tardiamente implica mais riscos. Retraída,
a pessoa com deficiência auditiva pode desenvolver depressão. O
quadro também favorece o declínio cognitivo: “A demência pode
ocorrer em razão tanto do isolamento social quanto do esforço
para ouvir. Os dois fatores diminuem as atividades do cérebro”,
argumenta a fonoaudióloga.
A conversa com as duas especialistas começa às 10h, e o público pode participar com perguntas. O Conservatório UFMG está
localizado na Praça da Liberdade, 700.
*Jornalista do Espaço do Conhecimento UFMG

Para os CAMPOS e FLORESTAS
UFMG apresenta proposta de programa nacional de saneamento rural

A

versão preliminar do Programa
N acional de Saneamento Rural
(PNSR), produzida por pesquisadores
da UFMG e técnicos da Fundação Nacional de
Saúde (Funasa), está disponível para consulta
pública (http://pnsr.desa.ufmg.br/) até 19 de
outubro. Com nove capítulos e cerca de 180
páginas, o documento materializa resultados
de três anos de trabalho e foi construído em
articulação com segmentos diversos do poder
público e da sociedade civil.
A definição de diretrizes e estratégias
nas áreas de abastecimento de água,
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e sgotamento sanitário, resíduos sólidos e
drenagem resultou de amplos debates em
oficinas regionais e nacional, reuniões de
técnicos e acadêmicos e ainda do trabalho
de equipes de campo que verificaram as
condições sanitárias de norte a sul do país.
“O programa reclassifica a população
rural. O objetivo é atingir as pessoas à margem
das ações do poder público, que privilegia o
saneamento urbano”, enfatiza a professora
Sonaly Rezende, da Escola de Engenharia,
coordenadora do processo na UFMG.
O documento contém dados sobre dé24.9.2018

ficit e soluções e as matrizes tecnológicas
para cada componente, considerando as
condicionantes socioambientais e culturais.
O trabalho inova ao identificar os requisitos
de gestão para as operações rotineiras e as
de maior complexidade, resultando em soluções tecnológicas sustentáveis e perenes.
O PNSR, cujas metas remetem a 2038, contém ainda atribuições de responsabilidades,
estimativas de investimentos e fontes de
financiamento. Após a consulta pública, as
contribuições serão analisadas e consolidadas, e o programa será referendado.
Boletim UFMG

Marina Gontijo | UFMG

Acontece

teses em cotutela
Três teses desenvolvidas na UFMG
foram defendidas, neste mês, em regime
de cotutela com o Institut National de La
Recherche Agronomique (Inra), da França.
Os trabalhos foram realizados no âmbito do
Laboratório Internacional Associado (LIA),
que funciona no ICB, no campus Pampulha,
e é o primeiro da rede francesa de pesquisa
em um país sul-americano.
Os trabalhos dos pesquisadores Fillipe
Luiz Rosa do Carmo, Priscilla Carolinne Bagano Vilas Boas e Natayme Rocha Tartaglia
foram orientados pelo professor Vasco Azevedo, do Departamento de Biologia Geral
da UFMG, com coorientação de pesquisadores do Inra. As investigações envolveram
linhagens de bactérias lácteas utilizadas na
produção de probióticos ou relacionadas a
infecções em humanos e em animais.
A parceria INRA-UFMG se materializa
no projeto Bact-Inflam, que visa identificar
determinantes bacterianos envolvidos em
mastite e em doenças inflamatórias intestinais em humanos e caracterizar processos
inflamatórios em modelos de glândula
mamária e intestino.

professor visitante
Está publicada, na página da Pró-reitoria de Pesquisa (https://bit.ly/2DauVGH),
listagem com as 50 propostas aprovadas
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) para a chamada interna
001/2018 do Programa Professor Visitante
do Magistério Superior.
O Programa abre vagas para que a
UFMG receba pesquisadores brasileiros e
estrangeiros de reconhecida competência
e liderança em suas áreas de atuação,
capazes de contribuir para introdução ou
consolidação de inovações no ensino, na
pesquisa e na extensão.
De acordo com o edital que institui
o Programa, o processo de atribuição de
vagas e seleção dos professores visitantes
é desenvolvido em duas etapas, sendo
a primeira a seleção de propostas, cujo
resultado foi aprovado no último dia
11, pelo Cepe. Na segunda etapa, serão
selecionados os professores visitantes
para as propostas aprovadas, por meio
de processo simplificado, regulamentado
por editais específicos.
As orientações para abertura dos editais
para os concursos que visam à contratação
dos professores, prevista no item 8 do edital, serão disponibilizadas pela Comissão
Permanente de Pessoal Docente (CPPD).
Boletim UFMG

Ambiente do Centro de Microscopia da UFMG, que patrocina o workshop

criomicroscopia
As criotécnicas, métodos que permitem a obtenção de imagens tridimensionais e de
resolução quase atômica de células, organelas, complexos de proteínas e até mesmo de
moléculas individuais, serão objeto de workshop no campus Pampulha, de 3 a 7 de dezembro. O evento, patrocinado pelo Centro de Microscopia da UFMG, terá três dias de sessões
práticas, coordenadas por Roland Fleck, Gema Viscay-Barrena e Corey Hecksel (Reino Unido),
Johanna Höög (Suécia) e Bruno Humbel (Japão), para 18 participantes selecionados.
Nos dias 6 e 7, haverá palestras, abertas a todos os inscritos. Interessados em participar das sessões práticas devem preencher e enviar formulário de seleção de pré-inscrição,
disponível no site do evento (https://bit.ly/2MRvnJK).
Os organizadores do workshop Criotécnicas de microscopia eletrônica como ferramentas para elucidação de processos biológicos destacam a relevância da microscopia
crioeletrônica, cujas técnicas têm sido crescentemente utilizadas, especialmente nos últimos cinco anos, em biologia básica, medicina e no desenvolvimento de drogas. O Prêmio
Nobel de Química de 2017 foi concedido a pesquisadores envolvidos no desenvolvimento
das técnicas de criomicroscopia.

coltec
O Colégio Técnico da UFMG (Coltec) recebe, até 15 de outubro, inscrições para seleção de
alunos da primeira série dos cursos técnicos de nível médio integrado de 2019. O processo
deve ser realizado exclusivamente pela internet: https://bit.ly/2MS0d5K. Serão ofertadas 180
vagas para os cursos técnicos de nível médio integrados em Análises Clínicas, Automação
Industrial, Desenvolvimento de Sistemas, Eletrônica e Química.
Estão aptos a participar do processo seletivo candidatos que já concluíram o ensino fundamental ou que, no ato da inscrição, estiverem regularmente matriculados no último ano
desse segmento ou curso equivalente. As provas serão realizadas em 25 de novembro. Mais
informações estão disponíveis no site do Coltec (www.coltec.ufmg.br/coltec-ufmg/).

grande aceleração brasileira
A revista Varia História, em seu segundo lançamento de 2018, apresenta o dossiê Historicizing Brazil’s Great Acceleration (https://bit.ly/2IUByLT), que aborda o período da chamada
Grande Aceleração Brasileira, caracterizado pelo intenso avanço dos modos de produção
e consumo no país, principalmente durante a segunda metade do século 20. O trabalho é
organizado pelos historiadores Antoine Acker e Georg Fischer.
O fenômeno teria acarretado profundas transformações na paisagem nacional, não apenas no que diz respeito aos âmbitos econômicos e sociais, mas principalmente em relação
aos recursos naturais e ambientais brasileiros. O objetivo do documento é compreender o
processo de entrada do Brasil no período que hoje é chamado pelos estudiosos de antropoceno, durante o qual o ser humano representa a principal força transformadora dos espaços.
Varia Historia é uma publicação do Programa de Pós-graduação em História, da Fafich. Seu
objetivo é publicar artigos originais e inovadores, promovendo o diálogo entre os membros
da comunidade acadêmica internacional e contribuindo para a renovação historiográfica.
24.9.2018
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Tese investiga, em perspectiva comparada, as obras
de Drummond e Bob Dylan, que combinam
engajamento social e mergulho interior

Arquivo Nacional

Chris Hakken | Flickr

Onde os GRANDES
se ENCONTRAM
Itamar Rigueira Jr.

I

tabira, Minas Gerais, e Hibbing, Minnesota (EUA). Marcadas
pela exploração do minério de ferro, a cidade em que nasceu
o poeta Carlos Drummond de Andrade e aquela onde cresceu
o cantor e compositor Bob Dylan protagonizariam não mais que
uma abordagem lateral, promovida pela coincidência, na tese de
Fernando Baião Viotti, defendida há poucos meses na Faculdade
de Letras. Mas acabaram ganhando mais espaço no estudo de
perspectiva comparada.
De acordo com o autor, poemas e canções que de alguma
forma remetiam ao assunto foram construindo o diálogo que
ocupa dezenas de páginas. “Encontrei farto material mostrando o
quanto Itabira e Hibbing constituem pontos de convergência em
que a experiência pessoal se mistura ao mito e ao conhecimento
histórico”, conta Viotti.
Dylan escreveu: “Eu sou daquela cor; minha mente e meus
sentimentos vêm de lá... onde a terra é preenchida com minério de
maneira incomum”; Drummond, por sua vez: “[...] nasci em Itabira
/ Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro”. Segundo Fernando Viotti,
essa identificação, “nunca isenta de contradições”, teve impactos
profundos em ambas as obras.
“A experiência da província é o filtro pelo qual esses artistas se
relacionam com o mundo grande para onde se deslocaram ainda
muito jovens. Dotados desse filtro, eles observam o espaço urbano
com olhos estrangeiros, sem aquele sentimento de pertencimento
do citadino, ainda que tampouco demonstrem pertencer à província”, afirma o pesquisador, em entrevista por e-mail, da Austrália,
onde vive e produziu parte da tese, em temporada sem vínculo
formal na University of New South Wales. Segundo Viotti, “o ferro
da origem é mais um de muitos elementos simbólicos que ambos
utilizam para forjar sujeitos líricos de natureza imprecisa, exótica,
avessos a se identificarem sob uma alcunha determinada”.

Forças contrárias

EXPEDIENTE

De acordo com Fernando Viotti, a maior descoberta da pesquisa
foi, provavelmente, a ocorrência simultânea, e recorrente, de forças,
em princípio, contrárias. “Entre a cultura popular e a erudita, a província e a metrópole, a simplicidade e a complexidade da linguagem,
a arte participante e o mergulho em si mesmo, Drummond e Dylan
ficam com todos”, diz o autor da tese, acrescentando que é muito
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Bob Dylan e Drummond: polos opostos em fricção permanente

difícil classificá-los em escolas específicas. “Não se trata apenas
de artistas que se transformaram profundamente; neles, os polos
opostos estão em permanente fricção.”
Viotti lembra que, embora tenha optado por uma comparação
pouco usual (entre um poeta brasileiro e um compositor popular
norte-americano), utilizou bibliografia “quase ortodoxa”, feita de
nomes como T.S. Eliot, Theodor Adorno, Antonio Cândido e José
Guilherme Merquior. E revela que enfrentou dificuldades causadas
pelo fato de trabalhar com duas línguas e ter de levar em conta
particularidades que não raro se perdem nas traduções. Foi preciso
também lidar com a discussão sobre o estatuto da canção em face
da literatura. “É a leitura cuidadosa, paciente, que revela em muitas
canções os processos estéticos que as aproximam de um poema. A
canção, obviamente, não é um poema, mas é preciso lembrar que
essa separação é relativamente recente. Os poemas homéricos surgiram como poesia cantada, e as primeiras manifestações poéticas
da língua portuguesa tiveram também a forma de canção, com a
lírica trovadoresca do século 12.”
De acordo com o pesquisador, uma obra ilumina, na outra,
elementos que já estavam presentes, mas relativamente na sombra.
Ele conta que a tese recupera temas mais ou menos consagrados
nas fortunas críticas, mas que ele tenta mostrar vínculos inesperados. “Além disso, separadamente, as obras de Drummond e Dylan
ensinam muito também sobre as possibilidades da forma poética,
as relações entre linguagem e pensamento e projetam uma visão
de mundo muitas vezes desencantada, mas profundamente enriquecedora.”
Tese: Um mundo feito de ferro: a lírica de Drummond e Bob Dylan
Autor: Fernando Baião Viotti
Orientadora: Silvana Maria Pessôa de Oliveira
Defesa: junho de 2018, no Programa de Pós-graduação em
Estudos Literários
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