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NOVIDADES

Estevam e Sonia Hernandes,
fundadoresdaIgrejaRenascer,
terão de esperar um pouco
mais para ir a julgamento por
terem entrado ilegalmente nos
EUAcomUS$56,5mil.Ontem,
em audiência entre os advoga-
dos e o juiz federal de 1ª instân-
cia FedericoMoreno, o começo
dos procedimentos foi adiado
de 19demarçoparaentre 30de
abril e 15 de maio. “Este caso
tem freqüentado bastante os
jornais”, observou Moreno,
comoqueadefesaeapromoto-
ria concordaram.

NasaadiamissãoàLua
porfaltadedinheiro

Adiadojulgamentodos
HernandesnosEUA

CIÊNCIA

A falta de verba levou a Nasa a
adiar parte de seus planos, in-
cluindomissões à Lua e aMar-
te.“ANasanãopoderácumprir
opontodepartida2014original-
mente fixado pelo presidente
(americano,GeorgeW.)Bush,na
VisãoparaaProspecçãodoEs-
paço”, disse o diretor da agên-
cia, Michael Griffin. Há três
anos,Bushprometeuque,apar-
tir de 2014, os EUA colocariam
denovoumhomemnaLua,mas
oOrçamento daNasa caiuUS$
547milhões em 2007. ● EFE

● Nívelmédio:Serão criadas 150
escolas de nívelmédio emmunicí-
pios-pólo ou num raio de 80km,
beneficiando locais onde hoje não
há instituições federais e comcur-
sos ligados a seu perfil econômico

● Ciência eTecnologia: Serão cria-
das instituições federais que dedi-
carãometade do seu orçamento à
educação profissional de nívelmé-
dio. A outrametade irá para o ensi-
no superior comênfase emcursos
tecnológicos. Neste caso, pelome-
nos 20%dos recursos terão de
ser para licenciaturas de física,
química, ciências ematemática

● Autarquias:Escolas técnicas e
agrotécnicas vinculadas a universi-
dades vão virar autarquias inde-
pendentes. As 30escolas hoje nes-
sa situaçãopoderão ser separadas
das universidades e integrarão a
rede federal de ensino técnico

● Estágios:Projeto de lei estabele-
cerá limites de tempo e horas de
trabalho por dia nos estágios

BentoXVIpedemissaemlatime
chama2ºcasamentode‘pragasocial’

População
chegaráaos
9,2bilhões
em2050

AONUpediu ontemqueospaí-
sesmaisricosaceleremaoferta
de recursos para o combate à
desertificação. O secretário-
executivo daConvenção daOr-
ganização das Nações Unidas
Contra a Desertificação (UNC-
CD), Hama Arba Diallo, afir-
mouontem, emencontro sobre
o tema em Buenos Aires, que a
ajuda aos países pobres é “mui-
to lenta”, porque “durante 30
anos, as nações desenvolvidas
consideraram a desertificação
comoumproblema local”. ● EFE
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Astrêsfrentesdo
desenvolvimentoreal
IgnacySachsdefineoprocesso
quealiaaltadoPIB,distribuiçãoe
cuidadoambientalqPÁG.A17

● Missa tradicional
“Seria bomque as
celebrações emencontros
internacionais fossemem
latim. Tambémpoderiam ser
rezadas em latimas orações
mais conhecidas e,
eventualmente, realizar
cantos gregorianos.
Peço que os futuros
sacerdotes se
preparempara compreender
e celebrar a santamissa
em latim, além
de utilizar textos latinos e
cantar emgregoriano”

● Padre ‘superstar’
“Toda a tentativa (do padre)
de colocar-se comoprotagonista
da ação litúrgica contradiz a
identidade sacerdotal”

● Divórcio e 2.º casamento
“Trata-se de umproblema

pastoral difícil e complexo,
uma verdadeira praga no
atual contexto social. (...)
OSínodo dosBispos
confirmou a práxis da Igreja
de não dar os sacramentos
(comunhão) aos divorciados
casados de novo, porque
sua condição de vida
contradiz a união de amor
entreCristo e a Igreja
que se atualiza na eucaristia”

● Confissão comunitária
“Peço aos pastores que
vigiematentamente a
celebração do sacramento
da confissão, limitando a
prática da absolvição geral
exclusivamente aos
casos previstos, sendo a
celebração pessoal a única
forma corrente.
Os confessionários devem
estar sempre visíveis”

MECvai investirR$1bilhão
parareforçaroensinotécnico

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Umdosprincipaiseixosdaeduca-
çãonavisãodopresidenteLula,o
ensinotécnicoganharáumrefor-
ço alémdoque já recebeuno pri-
meiromandato, comacriaçãode
mais 150escolas, ao custodeR$1
bilhãoemquatroanos,eumnovo
tipodeunidadeparaincrementar
a formaçãodeprofessores. Tam-
bémhaveráalteraçãonaleidoses-
tágios, para que os alunos não vi-
remmão-de-obrabarata.
A expansão é o ponto central

dopacotedoensinotécnico.OMi-
nistériodaEducaçãousouadefini-
ção de cidades-pólo dos ministé-
riosda Indústria eComércio eda
Agricultura – osmaiores centros
produtivos – para verificar onde
há necessidade de novas escolas.
Boa parte das escolas técnicas já
estáemcidades-pólo,masconcen-
tradas. No Estado de São Paulo,
por exemplo, praticamente não
háescolastécnicasfederaisemto-
daaregiãooeste.
As 150 novas escolas vão ser

distribuídasportodososEstados
edevemrespeitar avocação eco-
nômicadecadaregião.SóemSão
Pauloserão13,nasregiõesdoVa-
ledoParaíba,Araraquara,Ribei-
rãoPreto,Araçatuba,Presidente
Prudente,Bauru,SãoJosédoRio
Preto, Itapetiningae litoralsul.
Se o plano for aprovado pelo

presidente, todas deverão estar
funcionandoemquatroanos.Oto-
tal de R$ 1 bilhão irá para os pré-
dios, equipamentos, contratação
de professores e custeio. “Será a
maiorexpansãodoensinotécnico
desde que a rede federal foi cria-
da”,afirmouosecretáriodeensino
técnicodoMEC,EliezerPacheco.

PROFESSORES DE CIÊNCIAS
O segundo ponto do pacote é a
criaçãodos institutosdeciênciae
tecnologia. O ministério vai pro-
porumanovafigurajurídica,com
praticamente todaasprerrogati-
vaseaautonomiadeumauniversi-
dade – como criar cursos e cam-
pus sem autorização do MEC –
mas dedicada exclusivamente à
formação técnica e tecnológica e
aoensinodeciências.
AidéiaéqueosatuaisCentros

FederaisdeEducaçãoTecnológi-
ca (Cefets) possam se transfor-

mar em Institutos Federais de
Ciência e Tecnologia. Eles terão
de concentrar metade do orça-
mentoemeducaçãobásicaprofis-
sionalizante e a outra metade no
ensinosuperiortecnológico.Nes-
tecaso, 20%terádeserparacur-
sosdelicenciaturaemciências,fí-
sica,químicaematemática.Além
disso, terãoaobrigaçãodeapoiar
aredepúblicadeensinobásicona
formação de professores. Hoje o
Paístemumdéficitde200milpro-
fessoresnessasáreas.
Oministério tambémquer re-

cuperar as escolas técnicas e
agrotécnicasligadasàsInstitui-
çõesFederaisdeEnsinoSupe-
rior (Ifes).Hoje há cercade 30
escolasdessetiponasuniversi-
dadesfederais,amaioriadelas
quaseabandonadas, excluídas
doprojetopedagógicodasuni-
versidadeseusufruindopouco
das tecnologias desenvolvidas
porelas.Aidéiaéconvenceras
universidades a abrirmãodas
escolas, que se transforma-
riamemautarquias.

MORALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Outramudançadeveráseraal-
teraçãonalegislaçãoquetrata
dos estágios e na educação no
localdetrabalho.Comocresci-
mentodoensinotécnico,aten-
dênciaéqueaumenteonúme-
rodeestagiárioseaprendizes.
Ogovernotemevê-lostransfor-
mados emmão-de-obra bara-
ta.Natentativadeevitarisso,a
idéiaélimitaroperíododeestá-
gio, o número de horas traba-
lhadas e os locais. Estagiário
ouaprendiznãopoderá traba-
lharcomooperárionemprodu-
ziralgoqueváservendido.
O ensino técnico é hoje um

dosquemaiscrescemnoPaís.
LevantamentodoInstitutoNa-
cionaldeEstatísticasePesqui-
sas em Educação (Inep) mos-
trouqueasmatrículasaumen-
taram14,7%entre2003e2004
e mais 10,6% entre 2004 e
2005. O número de escolas
tambémcresceu:passaramde
2.789 em 2003 para 3.294 em
2005, sendo a maioria (71,3%)
privadas–incluindoconfessio-
nais, comunitárias, filantrópi-
caseparticulares.Hoje,arede
federal tem138escolas.●

RELIGIÃO

ONUquermobilização
rápidadepaísesricos

VIDA&

Pacote injetará recursos para construir mais 150 unidades em 4 anos

Papa condenamissa-espetáculo e reafirma que divorciados que se casam de novo estão proibidos de comungar

Ricardo Westin

Numdocumento divulgado on-
tem no Vaticano, o papa Bento
XVI defende que o latim volte a
serusadonasmissas – pelome-
nos nas internacionais –, suge-
re que o canto gregoriano seja
adotado nas igrejas e critica os
padres que não seguem as re-
gras litúrgicase improvisamna
celebração dasmissas.
Com131páginas, odocumen-

toSacramentumCaritatis (OSa-
cramentodoAmor)éaprimeira
exortação apostólica de Bento
XVI, papa desde abril de 2005.
Essa exortação é uma espécie
de resumodoque sediscutiu no
últimoSínododosBispos,emou-
tubrodomesmoano, noVatica-
no, e vale como orientação para
os religiosos domundo todo.
O latim deixou de ser língua

obrigatórianasmissasemmea-
dosdosanos60, apósoConcílio
Vaticano II abrir caminho para
amodernização da Igreja. Des-
de então, as celebrações são
nas línguas locais. Essa primei-
ra grande mudança permitiu o
surgimento dos carismáticos,
suas músicas dançantes e seus
padres performáticos.
Com o documento tornado

públicoontem,BentoXVI–que
virá ao Brasil emmaio – reafir-
masuasconvicçõesconservado-
ras.Antes de ser papa, ele era o
prefeitodaCongregaçãopara a
DoutrinadaFéetinhacomofun-
ção zelar pela ortodoxia católi-

ca. Na época, principal figura
da linha dura do Vaticano, ele
perseguiureligiososprogressis-
tas como LeonardoBoff e o bis-
po emérito deSãoFélix doAra-
guaia, d. PedroCasaldáliga.
“Nessaexortação, opapare-

toma aspectos tradicionais e
conservadores e, de certa for-
ma,voltaaoperíodoanteriorao
Concílio Vaticano II”, diz Fer-
nandoAltemeyer, professor de
TeologiadaPontifíciaUniversi-

dadeCatólica de São Paulo.
Altemeyer acredita que o

uso do latim emmissas servirá
para “qualificar a ignorância
em lingüística e semântica” da
população e do próprio clero.
“Os grupos conservadores vão
adorar isso. Mas precisamos
lembrar que não temos um cle-
ro capaz, com formação em la-
tim. Vai ser estranhíssimo o la-
timmacarrônico”, prevê.
OdocumentodoVaticanosu-

gere que os padres evitem as
confissões comunitárias, não
permitamque a parte damissa
em que os fiéis se cumprimen-
tam dizendo “a paz de Cristo”
se estenda demais e provoque
distração e cuidem da estética
das igrejas, principalmente as
obras de arte e a arquitetura.

VERDADEIRA PRAGA
O papa aproveitou a exortação
para elogiar o ecumenismo. No

entanto, descartou que os fiéis
deoutrasIgrejascristãscomun-
guemnasmissas católicas.
Reafirmou que os divorcia-

dos que se casaramde novo es-
tão proibidos de comungar – os
casamentos de divorciados, se-
gundoele, são “umaverdadeira
praga” –, que omatrimônio só é
possível entrehomememulher
e que os padres têm de ser cas-
tos. Além disso, incentivou os
políticos católicos a não apoiar

leis que atentem contra a famí-
lia e a vida – isto é, a rejeitar leis
quebeneficiemoscasaishomos-
sexuais e facilitem o aborto e a
eutanásia.
“O papa busca colocar re-

grasnamissaenafamília”,resu-
meoteólogoJungMoSung,pro-
fessor da Universidade Meto-
dista de São Paulo. “Mas, pes-
soalmente, eu não acho salutar
colocarumalei tãogeraleabso-
luta.” ●
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JUSTIÇA

EDUCAÇÃO

Apopulaçãomundial chega-
ráaos9,2bilhõesdehabitan-
tes em 2050 devido à maior
longevidade e à melhora no
acesso ao tratamento da ai-
ds,afirmaumrelatóriodivul-
gado ontempelaONU.
O estudo, elaborado pela

divisão de População do De-
partamentodeAssuntosSo-
ciais e Econômicos da ONU
(Desa),analisaastendências
demográficas e serve como
indicador para pesquisas e
estatísticas do organismo.
Aprevisãoédequeapopu-

lação mundial aumente em
2,5 bilhões de habitantes nos
próximos 43 anos, chegando
aos9,2bilhõesem2050.Este
aumento equivale à quanti-
dade de pessoas que o mun-
dotinhaem1950.Seráabsor-
vidomajoritariamente pelos
países em desenvolvimento,
cujademografiadeveaumen-
tar dos atuais 5,4 bilhões pa-
ra 7,9 bilhões em 2050. Esti-
ma-sequeapopulaçãodasre-
giões desenvolvidas não so-
fra grandes alterações, com
uma tendência de baixa.
Namédia anual, os países

que mais recebem imigran-
tes sãoEUA (1,1milhão), Ca-
nadá (200 mil) e Alemanha
(150 mil). Já os países com
mais emigrantes serão Chi-
na,México e Índia.
As previsões são de que

em40dos62países –amaio-
ria da África Subsaariana –
commaior número de infec-
tados pelo vírus HIV 70% da
populaçãoteráacessoaotra-
tamento com anti-retrovi-
rais. Como resultado, as po-
pulaçõesdessespaísesenve-
lhecerão mais rápido, che-
gando a 2 bilhões com mais
de 60 anos em 2050. ● EFE

Inovaçõesquepoderão
mudarorumodofuturo
Ummodomaispráticodefazer
etanoleoutras inovações,por
MarcosSáCorrêaqPÁG.A17

NÚMEROS

DOCUMENTO– ‘SacramentumCaritatis’, com131páginas, éaprimeiraexortaçãoapostólicadeBentoXVI

SOCIEDADE

18% foi o
aumento do númerode escolas
técnicas de nívelmédio entre
2003e 2005

747,8mil
é o total dematrículas
nessas escolas em2005, segundo
oMinistério da Educação

31,5%é o
porcentual dematrículas em
cursos na área de saúde quando
comparado ao total de alunos

17,8%dos
alunosmatriculados estão emcur-
sos da área industrial, se compara-
dos ao total do ensino técnico

2.350são
as escolas da rede particular,
que respondempelamaioria das
unidades noPaís

147são
as unidades sob responsabilidade
do governo federal
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