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Ambiente, futuro e energia
Estudo suíço citado pela revista Science 
afirma que o etanol de cana do Brasil está 
entre os tipos de biocombustível com 
custo ambiental agregado maior do que 
os de origem fóssil. “Os biocombustíveis 
são, até o momento, a única alternativa 
aos derivados de petróleo disponível co-
mercialmente”, rebate José Goldemberg, 
do Instituto de Eletrotécnica e Energia 
da USP. O desenvolvimento sustentá-
vel passa pela adoção de consensos 
básicos em torno da preservação da 
natureza, especialmente quanto à dimi-
nuição da emissão de gases tóxicos na 
atmosfera, defende Wagner Silva Alves, 
gerente da Divisão de Questões Globais 
da Cetesb. O engenheiro fez palestra 
sobre a comercialização de créditos de 
carbono na Escola Politécnica da USP.
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Dos muros para o museu

Grafiteiros brasileiros e italianos são reuni-
dos na mostra “Street Art”, que leva para 
o MAC Ibirapuera uma expressão urbana 
comumente marginalizada que passa a 
ser integrada ao espaço das galerias.
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Foco no 
ensino 
público

Mais de mil professores de todo o 
Estado de São Paulo participaram da 
semana presencial do Programa de 
Educação Continuada, uma das ma-
neiras pelas quais a USP contribui com 
a melhoria da escola pública. O projeto  
é uma alternativa que os educadores 
possuem para cumprir a obrigatorie-
dade da habilitação em nível superior 
estabelecida pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. “Aqui, 
preenchi uma lacuna, criei um olhar 
mais crítico, mais observador, e com-
preendi o cerne de muitas questões 
para as quais não achava resposta”, 
testemunha Fabiana Araújo, profes-
sora de ensino infantil em Catanduva.
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