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A reitora da USP, Suely Vilela, foi elei-
ta em março presidente da Rede de 
Macrouniversidades da América Latina 
e Caribe. A instituição reúne 32 univer-
sidades de ponta e atua em sintonia 
com a Unesco. À frente da entidade, 
Suely anunciou que pretende fazer 
com que os participantes brasileiros 
da rede – USP, Unicamp e Federais 
do Rio de Janeiro e Minas Gerais 
– tenham uma atuação mais ativa em 
favor do ensino superior no continente. 
Os programas destacados pela reitora 
são: de cooperação regional e inves-
tigação científica e tecnológica, que 
desenvolve projetos oriundos de di-
ferentes universidades, relacionados, 
por exemplo, com energia e ambiente; 
de mobilidade em pós-graduação, 
com permuta de alunos; e de edu-
cação superior a distância. Página 3

Desconhecidas 
belezas do 

fundo do mar
Uma floresta de corais, colônias de 
esponjas, peixes coloridos, animais lu-
minescentes, seres microscópicos. Essa 
variada riqueza marinha pode ser vista na 
Estação Ciência da USP, que apresenta a 
exposição “Oceano: Vida Escondida”. A 
mostra traz fotografias do fundo do mar 
feitas por quatro pesquisadores ligados 
ao Centro de Biologia Marinha (Cebimar) 
da USP. Através de 50 painéis, o público 
entra em contato com desconhecidas 
belezas dos oceanos, como os organis-

mos unicelulares que povoam cada cen-
tímetro cúbico do mar. “Quando se trata 
de oceanos, as pessoas só pensam em 
animais de grande porte, como baleias 
e golfinhos, mas a maior parte da vida 
marinha é formada por seres invisíveis 
a olho nu”, afirmam os pesquisadores. 
A divulgação da ciência produzida na 
Universidade – de que a exposição na 
Estação Ciência é um bom exemplo 
– é tema de artigo do professor Isaias 
Raw, nesta edição. Páginas 2, 10 e 11

Os planos de Mangabeira para o Brasil
Em visita a São Paulo no dia 27 de mar-
ço, o ministro extraordinário de Assuntos 
Estratégicos, Roberto Mangabeira Unger, 
destacou cinco grandes áreas em que pre-
tende atuar com o objetivo de promover no 
Brasil um novo modelo de desenvolvimen-
to. Essas áreas são: economia, educação, 
gestão pública, Amazônia e defesa. “O 
objetivo da nação é encontrar um modelo 
de desenvolvimento baseado na ampliação 
de oportunidades econômicas e educati-
vas”, afirmou o ministro, que disse buscar 
o “caminho de intersecção entre a obra 
do crescimento econômico e a obra da 
inclusão social”. Mangabeira se reuniu com 
dirigentes da Universidade, na Reitoria, 
e participou de um debate no Centro 
de Estudos de Cultura Contemporânea 
(Cedec), na Água Branca. Páginas 4 e 5

Águas têm índices elevados de flúor

Boa parte das águas comercializadas 
na cidade de São Paulo possui níveis 
de flúor acima do permitido, diferen-
te do que é informado nos rótulos. Foi 
o que concluiu uma pesquisa reali-
zada pela Faculdade de Odontologia 
de Bauru (FOB) da USP. Segundo 

o estudo, entre 229 amostras ana-
lisadas – de 35 marcas diferentes 
–, 44 (19%) continham mais de 0,8 
miligramas de flúor por litro, o que 
é proibido por lei. Altos níveis de 
flúor na água podem causar danos 
aos dentes das crianças. Página 9
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