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Um abaixo-assinado foi en-
tregue ontem ao Ministério
Público protestando contra
aulas aos sábados em 80 es-
colas estaduais de São Pau-
lo.Cercade38,5milestudan-
tes da capital e Grande São
Paulo atualmente fazem au-
latodosossábadodesdeoiní-
ciodo ano letivo. “Nãohouve
nenhuma discussão prévia
com os pais”, reclama Már-
cia Oliveira, responsável pe-
la organização do abaixo-as-
sinado.ASecretariadaEdu-
caçãoexplicaqueostrêstur-
nos durante a semana não
cumpremas200horasdeau-
laporanoquesãodetermina-
das pela lei.

Paisqueremfimde
aulasaossábados

MinistérioPúblicoouvedepoimento
damãededeficienteproibidodecasar

Galileu Galilei (1564-1642)
pintouaLuacomaajudados
telescópios criados por ele,
com detalhes e sombras, co-
mo mostram cinco aquare-
las descobertas por especia-
listas e publicadas ontem no
jornal italiano Corriere della
Sera. Os desenhos perten-
cemaumde seus tratados, o
Siderevs Nunciun, conhecido
comoGazetaSideral,publica-
do emVeneza noanode 1610
e no qual o astrônomodecla-
rou publicamente, pela pri-
meira vez, a teoria heliocên-
trica, que diz que o Sol é o
centro do sistema solar, e
não aTerra, como se acredi-
tava na época. ● EFE

AVigilânciaSanitáriadoEsta-
dodeSãoPaulointerditaráho-
je os remédios homeopáticos
contra dengue distribuídos
nospostosdesaúdedeSãoJo-
sé do Rio Preto, cidade afeta-
dapelaepidemiadadoença.O
remédioestariasendofabrica-
do em larga escala – o que é
proibidonahomeopatia–edis-
tribuído sem receita.Mais de
19milpessoastomaramopro-
duto, que será analisado pelo
InstitutoAdolfoLutz.Osecre-
táriomunicipal daSaúde,Ar-
naldo Almendros, disse que
fezalteraçõespedidaspelogo-
vernoestadual. “Nãoentendo
a truculência.”

Denota4para6, sóem15anos

9+

Aquecimentoglobalentra
na listadereceiosdoPaís
PesquisadoIboperevelaque86%
estão‘preocupados’ou‘muito
preocupados’comtemaqPÁG.A17

Especialistasacham
‘Luas’deGalileu

Homeopatiacontra
dengueéinterditada

● Comoserá formado:Será um
cruzamento dos dados da Prova
Brasil, uma avaliação a ser feita
com todos os alunos de 4.ª e 8.ª
séries do ensino fundamental e 3.º
anodo ensinomédio, e os índices
de repetência e evasão escolar
levantados pormunicípio e escola
noCensoEscolar

● Oquemedirá:Odesempenho
dos sistemas educacionais, tanto
estaduais quantomunicipais,
alémdo resultado da educação

brasileira comoum todo

● Como funcionará:Será refeito a
cada dois anos, a cada edição da
ProvaBrasil, avaliando os resulta-
dos de cada sistemae fixandome-
tas para os dois anos seguintes

● Para que servirá:Para os gover-
nos acompanharemoavanço da
qualidadena educação e para veri-
ficar quemestá rendendomais e
quemprecisa demais supervisão
e apoio do governo federal

AVALIAÇÃODOENSINO
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HISTÓRIA

SAÚDE

MEC quer alcançar até lá amédia de países desenvolvidos no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Papéis que documentam cura atribuída ao papa serão avaliados por Vaticano

Ricardo Westin

Apapeladadoprocessodebeati-
ficação de João Paulo II já está
pronta para ser enviada à Con-
gregaçãopara aCausados San-
tos,odepartamentodoVaticano
que decidirá se o papa polonês
temosrequisitosnecessáriospa-
ra ser transformado embeato.
O monsenhor Slawomir

Oder, responsável pelo dossiê
de João Paulo II, anunciou on-
temqueomilagreque fará par-
tedoprocessoé odeuma freira
francesa que teria se curadodo
mal de Parkinson – justamente
a doença que afetava o papa.
O dossiê será apresentado à

Congregação para a Causa dos
Santos na segunda-feira, data
em que se celebram os dois
anos damorte de JoãoPaulo II,
numa missa na Basílica de São
JoãodeLatrão, emRoma.Cen-
tenas de freiras francesas esta-
rão lá, inclusive aque recebeuo
milagre.OmonsenhorOderdis-
se que caberá a ela decidir se
aparece ou não.
A beatificação é o primeiro

passoparaacanonização.Reco-
nhecidopeloVaticanoummila-
gre realizado pelo papa após
sua morte, ele se torna beato.
Logoemseguida,havendomais
um milagre, ele se transforma
emsanto.
O papa Bento XVI decidiu

acelerar a beatificação de seu
antecessor. Normalmente, es-
peram-se cincoanosparaqueo
processo tenha início. Durante
o funeral de João Paulo II, as
pessoas carregavam cartazes
emque pediam “santo já”.
Normalmente, os processos

de beatificação e de canoniza-
ção duram décadas e séculos.
Casos excepcionalmente rápi-
daocorreramnumpassadopró-
ximo, como o daMadre Teresa

deCalcutá,quemorreuem1997
e foi beatificada em2003, e odo
santo espanhol Josemaría Es-
crivá de Balaguer, que morreu
em 1975 e foi beatificado em
1991 e canonizado em 2002.

SANTO VIP
Os processos que “tomam ata-
lho”não sãounanimidade entre
analistasdeassuntosreligiosos.
O vaticanista e escritor italiano
EttoreMasina critica a existên-
cia de dois grupos na Igreja Ca-
tólica,odos“santosVIP”eodos
“santos semprivilégio”.
“Naturalmente que há o cla-

mor público. Ninguém pode ne-
gar que a Madre Teresa foi um
desses casos ou que Escrivá de
Balaguer foi um líder comcaris-

ma de centenas de milhares de
pessoasqueseguemoOpusDei,
fundadoporeleeumadasforças
maisimportantesdaIgreja”,dis-
se aoEstado, por telefone.
“Mas, viajando pela América

Latina”, continuouovaticanista,
“pude constatar o quão difundi-
daéaveneraçãopelomártirmon-
senhorRomero, que tambémna
Europaéconsideradoummode-
lodesantidade.Masodossiêdes-
searcebispo,que foimortohá27
anos enquanto celebrava uma
missa, jazempoeiradoemalgum
armáriodoVaticano.”
MasinadizqueaSantaSéde-

veria levar mais em conta os
exemplos de santidade dados
pelo postulante durante a vida,
e não apenas osmilagres feitos

após a morte. “Os milagres
poucome interessam.”
Segundo o dossiê de João

Paulo II, a freira francesa que
sofria de Parkinson estava
muitomal numanoite emque
escreveunumpedaçodepapel
onomedopapa.Quandoacor-
dou na manhã seguinte, esta-
vacurada.Umadasprovaséa
letra da freira, que durante a
doençaerapraticamenteilegí-
veledepois ficouperfeita.
Entre vários outros, esse

milagre foi escolhido, segun-
do o monsenhor Oder, para
demonstrar que o papa sen-
tianapele“abatalhapeladig-
nidade da vida”. Não há pra-
zo para que a congregação
dê resposta sobre o dossiê. ●

REDEESTADUAL Preçodealguns
remédios
subiumais
queainflação

Comdossiê,avançaprocessode
beatificaçãodeJoãoPauloII

USPinvestigaplágioem
concursoparaprofessor
CandidatoàdocênciaemDireito
Penaléacusadodecopiarpáginas
deobradeamericanoqPÁG.A18

PESQUISA

RAPIDEZ–Prazousualpara iniciarprocessoéde5anos: no funeral deJoãoPaulo II, pedidosdepressa
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Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Amédia brasileira no Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) está abaixo de 4,
emumaescala que vai de 1 a 10,
eoBrasil terácomometaalcan-
çar em 15 anos nota 6, faixa em
queestãopaísesdesenvolvidos.
A projeção foi feita ontem pelo
ministro daEducação, Fernan-
doHaddad.Oíndice,cujaelabo-
raçãoainda está sendo finaliza-
dapeloMinistériodaEducação
(MEC)eseráusadoparaestabe-
lecermetas,levaemcontaresul-
tadosdeavaliações,dadosdere-
petência e evasão escolar.
“Ameta do País vai ser fixa-

da em 6, que é a média que os
países da OCDE (Organização
paraaCooperaçãoeoDesenvolvi-

mento Econômico) teriam nessa
escala (Ideb)”, contou o minis-
tro,aosairdeumaaudiênciapú-
blicanaCâmaradosDeputados
sobre o Plano de Desenvolvi-
mento da Educação (PDE).
Apesardeparecerpouco,6é

a média alcançada por países
desenvolvidos que fazem parte
da avaliação educacional feita
pela OCDE, exame do qual o
Brasil participa.

ÚLTIMO EMMATEMÁTICA
O Brasil não está entre os 30
membros da OCDE, mas quer
entraraté2022nogrupodos20
países mais bem colocados na
avaliação criada pela entidade.
A tarefa, no entanto, não é

nada fácil. Em 2003, na última
ediçãodo teste, chamadodePi-
sa (sigla em inglêsparaProgra-

ma Internacional de Avaliação
deAlunos), o País ficou emúlti-
mo lugar na aprendizagem de
matemática, com a pior média
entre 40 países. Em leitura, o
Brasil ficou em 37º, só à frente
deMéxico,Tunísia e Indonésia.
AmédiadospaísesdaOCDE

em leitura é de 494 pontos, en-
quanto amédia brasileira ficou
em 403 pontos. Em matemáti-
ca, a situação é pior: o Brasil al-
cançou356pontos,enquantoos
membrosdaOCDEtiverammé-
dia de 496 pontos.
Aescolhade2022paraalcan-

çar a pontuação de um país de-
senvolvido é simbólica: será o
segundocentenáriodaindepen-
dência brasileira. Mas, nesse
meiotempo,oMECvaifixarme-
tasparacadadoisanos,aserem
cumpridas pelo País como um

todo, e também metas para os
sistemas de educação esta-
duaisemunicipais. “Ametana-
cional tem um caráter simbóli-
co muito grande, mas não é a

mais importante. O principal é
quecadasistemaestadualemu-
nicipalfaçaseuesforçopossível
para alcançar a sua meta”, dis-
se Haddad. “É ilusório achar

que uma cidade muito pobre,
com um Ideb de 1,5 a 2, poderá
alcançarumpatamareducacio-
nal de primeiro mundo em 15
anos”, admite.

EVASÃO E REPETÊNCIA
A cada dois anos, no entanto, o
MEC cruzará os resultados da
Prova Brasil – avaliação nacio-
nal feita comtodos os alunosda
4ª e 8ª séries do ensino funda-
mental e, daqui para frente, do
3º ano do médio – com o Censo
Escolar, que mostra os dados
derepetênciaeevasão,parade-
finir o quanto o sistema educa-
cional, seja do País, de Estados
oumunicípios, terá deavançar.
Haverá metas para cada uma
dastrêsséries.Atéabril,oMEC
apresentaosprimeirosresulta-
dos do Ideb emetas. ●

Os preços de alguns medica-
mentos subiram mais do que a
inflação nos últimos três anos.
Essa é a constatação de uma
pesquisa da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), divulgada on-
tem.Osanalgésicoseantitérmi-
cosforamosquemaisaumenta-
ram – 47,83% entre 2003 e
2006. No mesmo período, a in-
flação foi de 24% pelo Índice de
PreçosaoConsumidorDisponi-
bilidade Interna (IPC-DI).
Quandooperíodoconsidera-

do é deoito anos (desde 1999), o
aumentodessesmedicamentos
é de 104,99%, para um IPC de
73,96%. Enquanto os analgési-
coseantitérmicos liderama lis-
tadosquemaissubiram,osme-
dicamentos da classe dos “cal-
mantes e antidepressivos” re-
gistraram os menores índices,
comalta de 52,88%.
Deacordocomnotadivulga-

da pela FGV, o economista An-
dréBraz,autordapesquisa, ex-
plica que, apesar da elevação
dos preços de alguns medica-
mentos, nos últimos oito anos
os reajustes ficaram abaixo da
inflação acumulada. “Entre
1999 e 2002, e 2003 e 2006, os
reajustes foram muito pareci-
dos, tantoqueasvariaçõesacu-
muladas foram semelhantes –
29,45%e27,67%”,diz.“Asvaria-
çõesacumuladasnestesdoispe-
ríodos não registraram altera-
çõesquepudessemserdestaca-
das como pela chegada dos ge-
néricos no varejo. Contudo, a
presençadestacategoriademe-
dicamentos deve ter contribuí-
do para reajustes menores, via
aumento da concorrência.”
As vitaminas e os medica-

mentos homeopáticos também
registraramelevaçõesdepreço
acima da inflação. Entre 1999 e
2006, o preçodas vitaminas su-
biu75,31%.Jáosmedicamentos
homeopáticos tiveram alta de
85,24%. “Como prática comum
as farmácias sempre concede-
ram descontos aos consumido-
res. Esse porcentual pode va-
riar provocando oscilações nos
preçosdosremédiosduranteto-
do o ano.Contudo, eles são pro-
dutos com preços controlados.
Só pode haver um reajuste por
ano, que normalmente ocorre
entremarçoemaio,eéautoriza-
do pelaAnvisa”, diz Braz.
AFederaçãoBrasileiradaIn-

dústria Farmacêutica (Febra-
farma) contesta a pesquisa da
FGV.Emnota, esclareceque “a
variação de preços de medica-
mentos tem sido absolutamen-
tenormal,emnadadiferindodo
comportamento de preços das
mercadorias de uma maneira
geral, inclusive dos chamados
itens essenciais.” ●

CELSO JUNIOR/AE – 8/4/2005

Rodrigo Morais
RIO

O caso dos deficientes Pablo Da-
másio de Araújo, de 33 anos, e
Cláudia Araújo Vianna, de 32,
proibidos de casar pelo padre
JoãoPedroStawicki,seráinvesti-
gado pelo Ministério Público. A
psicóloga Eda Lúcia Damásio de
Araújo,de63anos,mãedePablo,

prestou depoimento ontem no
MP.Aquestãoseráapreciadape-
lopromotordeTuteladoDeficien-
teedoIdosoSávioRenatoBitten-
court.“Jámedisseramqueissoé
um absurdo e que vão apurar os
fatos”,disseEdaaoEstado.
Ontem, a psicóloga ganhou

outro aliado na luta pelo direito
de seu filho ao casamento na
IgrejaCatólica.OInstitutoBrasi-

leiro de Defesa dos Direitos da
Pessoa com Deficiência (IBDD)
decidiuqueentrarácomumano-
tificaçãoparaqueStawickidepo-
nha na Justiça. Ontem, o padre,
daParóquiadeSãoSebastiãode
Itaipu,naRegiãoOceânicadeNi-
terói, Grande Rio, não respon-
deuaosvárioscontatos telefôni-
cos feitos pela reportagem.
Pablo,que temparalisiacere-

bral, e Cláudia, portadora de
déficit de aprendizado, vivem
juntos há cinco anos. No ano
passado, decidiram casar-se
no religioso e procuraram a
paróquia. Fizeram o curso de
noivos emarcaram a cerimô-
nia.Emnovembro,quandofoi
àigrejapagarataxadeR$170,
Pablo soubequeopadreproi-
bira o casamento. Eda disse
que,aoquestioná-losobreade-
cisão,StawickiinvocouoCódi-
go de Direito Canônico e ale-
gouqueaIgrejanãodáosacra-
mentoapessoas incapazesde
procriar.Cláudiaafirmaqueo
casalpode ter filhos.●
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