
PESQUISA FAPESP 263  |  7

José GoldemberG
Presidente

eduardo moacyr KrieGer
vice-Presidente

ConSElho SUPErIor

carmino antonio de souza, eduardo moacyr 
KrieGer, fernando ferreira costa, João fernando 
Gomes de oliveira, João Grandino rodas,  
José GoldemberG, marilza vieira cunha rudGe,  
José de souza martins, Pedro luiz barreiros Passos, 
Pedro WonGtschoWsKi, suely vilela samPaio

ConSElho TéCnICo-AdmInISTrATIvo

carlos américo Pacheco
diretor-Presidente

carlos henrique de brito cruz
diretor científico

fernando menezes de almeida
diretor administrativo

ConSElho EdITorIAl
carlos henrique de brito cruz (Presidente), caio túlio costa, 
eugênio bucci, fernando reinach, José eduardo Krieger,  
luiz davidovich, marcelo Knobel, maria hermínia tavares de 
almeida, marisa lajolo, maurício tuffani, mônica teixeira

ComITê CIEnTíFICo
luiz henrique lopes dos santos (Presidente),  
anamaria aranha camargo, ana maria fonseca almeida, 
carlos américo Pacheco, carlos eduardo negrão, fabio Kon, 
francisco antônio bezerra coutinho, francisco rafael martins 
laurindo, José Goldemberg, José roberto de frança arruda, 
José roberto Postali Parra, lucio angnes, luiz nunes de 
oliveira, marie-anne van sluys, maria Julia manso alves, 
Paula montero, roberto marcondes cesar Júnior, sérgio 
robles reis queiroz, Wagner caradori do amaral, Walter colli

CoordEnAdor CIEnTíFICo
luiz henrique lopes dos santos

dIrETorA dE rEdAção   
alexandra ozorio de almeida

EdITor-ChEFE  
neldson marcolin

EdITorES  fabrício marques (Política de C&T),  
marcos de oliveira (Tecnologia), ricardo zorzetto (Ciência), 
carlos fioravanti e marcos Pivetta (Editores espe ciais),  
maria Guimarães (Site), bruno de Pierro (Editor-assistente)

rEPórTErES  yuri vasconcelos e rodrigo de oliveira 
andrade

rEdATorES  Jayne oliveira (Site) e renata oliveira  
do Prado (Mídias Sociais) 

ArTE  mayumi okuyama (Editora), ana Paula campos  
(Editora de infografia), Júlia cherem rodrigues  
e maria cecilia felli (Assistentes)

FoTógrAFoS  eduardo cesar e léo ramos chaves

bAnCo dE ImAgEnS  valter rodrigues

rádIo  sarah caravieri (Produção do programa Pesquisa brasil)

rEvISão  alexandre oliveira e margô negro

ColAborAdorES  alexandre affonso, anna cunha, 
augusto zambonatto, christina queiroz, diego freire, 
domingos zaparolli, estúdio rebimboca, evanildo da silveira, 
fabio otubo, moura leite netto, Pedro Paulo zahluth bastos, 
renato Pedrosa, sandro castelli, suzel tunes e victória flório

é ProIbIdA A rEProdUção ToTAl oU PArCIAl  
dE TExToS, FoToS, IlUSTrAçõES E InFográFICoS  

SEm PrévIA AUTorIzAção

TIrAgEm  26.450 exemplares
ImPrESSão  Plural indústria Gráfica
dISTrIbUIção  dinaP

gESTão AdmInISTrATIvA  fusP – fundaÇão de aPoio 
À universidade de são Paulo

PESQUISA FAPESP  rua Joaquim antunes, no 727,  
10o andar, ceP 05415-012, Pinheiros, são Paulo-sP

FAPESP  rua Pio Xi, no 1.500, ceP 05468-901,  
alto da lapa, são Paulo-sP

 
secretaria de desenvolvimento econômico,  

ciência e tecnoloGia  
govErno do ESTAdo dE São PAUlo

issn 1519-8774

fundaÇão de amParo À Pesquisa do 
estado de são Paulo 

A s quatro mortes por febre amarela 
na Região Metropolitana de São 
Paulo desde dezembro mostram 

que o atual surto ainda não arrefeceu. Da-
dos  divulgados pela Organização Mundial 
da Saúde indicam que 779 pessoas foram 
diagnosticadas com a doença e 262 mor-
reram no Brasil de dezembro de 2016 a 
agosto de 2017. A vacinação preventiva, 
que tem sido intensificada, evita um maior 
número de mortes, mas para isso depende 
em parte de informações transmitidas pe-
las mortes de outra população: os primatas 
silvestres, também suscetíveis à doença, 
que indicam a chegada do vírus. 

Há quase 20 anos, foi proposta pelo Mi-
nistério da Saúde a estratégia de acompa-
nhamento das mortes de primatas para 
identificação das novas áreas de transmis-
são. Com isso, é possível adotar medidas 
de prevenção como a vacinação da popu-
lação humana – não existe versão para os 
animais – ou o fechamento de parques 
com matas. Organismos internacionais 
recomendam vacinar todos os moradores 
em um raio de 30 quilômetros do ponto 
em que são identificados animais mortos.

A reportagem de capa desta edição (pá-
gina 18) faz um estudo de caso da estra-
tégia adotada em São Paulo, integrando 
serviços públicos, como a Superintendên-
cia de Controle de Endemias, o Instituto 
Adolfo Lutz, órgãos estaduais, e o Centro 
de Manejo e Controle de Animais Silves-
tres, da prefeitura da capital paulista. 

Um modelo epidemiológico desenvol-
vido pela Sucen descreve a velocidade de 
deslocamento e os prováveis caminhos do 
vírus pelo país. Esses mapas permitiram 
a adoção de uma estratégia preventiva de 
vacinação, concentrada apenas nos mora-
dores das áreas de risco, antes mesmo da 
identificação de macacos mortos.

**

carta da editora

Macacos e modelos

Alexandra ozorio de Almeida  |  diretora de redaÇão

Ampliar o acesso de parte da população 
ao ensino superior público é o objetivo de 
uma série de ações, chamadas afirmativas, 
tomadas por instituições estaduais e federais 
desde os anos 2000. Reportagem à página 
30 aborda, a partir de estudos feitos sobre 
seus resultados, algumas dessas iniciativas, 
mostrando a complexidade do desafio de 
promover a inclusão de uma parcela mais 
diversificada dos estudantes egressos do 
ensino médio sem perder de vista a qua-
lidade. O que fica claro é que o vestibular 
igual para todos não é mais a porta exclusiva 
de entrada das universidades. Sistemas de 
bonificação de notas, de reserva de vagas, 
uso de avaliações governamentais como o 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
compõem agora um cardápio de alternativas 
para o ingresso nessas instituições.

A edição deste mês traz plantas carní-
voras originárias do que hoje é o Brasil 
(página 58), micromariposas que passam 
a maior parte de sua vida como larvas ou 
pupas no interior das folhas que são sua 
fonte de alimento (página 62), o uso de 
resíduos de cana-de-açúcar, como bagaço 
e palha, para a produção de papel (página 
68), entre outros temas. Reportagem à pá-
gina 80 mostra que São Paulo se tornou a 
nova Ciudad del Este, meca dos sacoleiros 
até o início dos anos 2000. A capital paulis-
ta tomou do Paraguai o papel de principal 
distribuidor no Brasil de produtos popu-
lares importados da China. Uma parte, 
no valor de US$ 30 bilhões por ano, entra 
legalmente; outra, não. Esse fluxo econô-
mico é também migratório: em 2012, já 
eram 250 mil chineses vivendo no Brasil, 
dos quais 180 mil em São Paulo. Na fron-
teira paraguaia viviam 20 mil chineses no 
começo dos anos 2000, número esse que 
caiu para 4 mil. De São Paulo, essas mer-
cadorias abastecem mercados populares 
por todo o país. 


