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No carnaval do Rio de Ja-
neiro os garis dão um tra-
dicional show ao fim dos 
desfiles das escolas de
samba. Em Moscou, eles
viram as estrelas do con-
curso anual “O Gari de
Moscou”, realizado no Dia
da Cidade, no início de se-
tembro. Esse ano os prêmios
foram viagens turísticas
para as Ilhas Canárias, na
Espanha.
Tanto os garis quanto os or-
ganizadores foram contem-
plados com viagens por sua
participação ativa no even-
to. Como resultado, 21 garis
vão viajar para as Ilhas Ca-
nárias e 12 diretores de ór-
gãos diversos  vão passar fé-
rias na República Tcheca,
por um período de duas se-
manas no primeiro trimes-
tre de 2011. Cerca de quatro
milhões de rublos (aproxi-
madamente R$ 230 mil)
serão gastos na organização
das viagens.
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Garis russos
vão tirar férias
nas Canárias

Os índices de desemprego
da Rússia voltaram aos ní-
veis pré-crise, segundo es-
tatísticas oficiais. Os dados
trazem a esperança de que
a recuperação econômica 
seja real. Em junho, o nú-
mero de desempregados caiu
347 mil em relação a maio,
informou no início de agos-
to o Serviço de Estatísticas
Federal do Estado. Isso sig-
nifica que 5,2 milhões de 
pessoas, ou seja, 6,8% da 
força de trabalho, estão em
busca de emprego. O desem-
prego entre os jovens, porém, 
permanece elevado, com
16% dos jovens entre 15 e
24 anos sem ocupação. "O
número de vagas por de todo
o país aproxima-se dos ní-
veis de 2008 e essa tendên-
cia é particularmente acen-
tuada em Moscou e em
outras grandes cidades," diz
Alla Seriogina, chefe da
seção de empregos do Mail.
ru,um dos maiores portais
da internet da Rússia. No
entanto, a elevação no nú-
mero de empregos não sig-
nifica que a economia este-
ja de volta ao mesmo nível
de competição da primeira
metade de 2008. Em média,
os salários continuam cerca
de 15% abaixo dos níveis
de 2008, apesar de haver ex-
ceções nos ordenados de se-
tores como o de construção,
bancário e educacional.

Natalia Fedotova

Níveis de
desemprego
caem na Rússia

O Serviço Federal Veteriná-
rio e Fitossanitário da Rús-
sia intensificou o monitora-
mento de carne e chamou a
atenção para a necessidade
de se respeitarem as normas
que proíbem a utilização de
soluções contendo cloro du-
rante a produção de carne
de frango no Brasil. A me-
dida levou à redução da
quantidade de fornecedores
brasileiros no país.
As inspeções foram provo-
cadas por descobertas de
substâncias nocivas nos pro-
dutos, apesar de garantias
dadas pelo serviço veteriná-
rio brasileiro no ano passa-
do quanto ao cumprimento
das normas russas.
O início do embargo à carne
bovina da JBS e à carne de
frango da Seara Alimentos
devido à descoberta de bac-
térias e antibióticos nos pro-
dutos de ambas empresas foi
previsto para o início de se-
tembro.
O Brasil é um dos maiores
fornecedores de carne da
Rússia.

Interfax

Rússia restringe
importação de
carne brasileira

O incentivo governamental a
essas instituições se dá prin-
cipalmente por meio de sub-
sídios.A medida soma-se ao
esforço para combater o ex-
tremismo religioso e o dolo-
roso conflito marcado por
ataques suicidas e pelo as-
sassinato de policiais, pre-
feitos e líderes religiosos que
tomou conta do Daguestão
e de outras repúblicas rus-
sas na região do Cáucaso do
Norte.
Atualmente o governo russo
investe verbas em onze uni-
versidades islâmicas, sendo-
quatro apenas em repúblicas
do norte do Cáucaso.
Rufik Mukhamedshin, o rei-
tor da Universidade Islâmi-
ca Russa em Kazan, disse que
espera que o Estado também
padronize os diplomas con-
cedidos por institutos edu-
cacionais islâmicos, garan-
tindo que esses documentos
sejam aceitos por todo  o
país.
De acordo com os planos do
Fundo do Kremlin para o
Apoio da Cultura, Ciência e
Educação Islâmica, todos os
anos  serão aplicados cerca
de US$ 13 milhões em pro-
gramas educacionais, bolsas
de estudos e publicações.
Segundo a  direção da Uni-
versidade Islâmica do Cáu-
caso do Norte seu principal
objetivo é propagar a reli-
gião de uma forma que o go-
verno ache aceitável. Além
de assuntos islâmicos, seus
1,5 mil estudantes aprendem
também Jornalismo, Econo-
mia, História Estatal, Direi-
to e Finanças.
“Como reformadores, esta-
mos criando métodos edu-
cacionais unificados para
treinar futuros professores 
de islamismo”, diz Maksud 
Sadikov, reitor do Centro
Universitário e presidente do
recém-fundado Conselho
Russo de Educação Islâmi-
ca.
Mas a criação de uma ver-
são ofi cial do islamismo e a
marginalização daqueles que
deixem de aderir a ele equi-
valem a estimular o extre-
mismo violento, ao invés de
diminuí-lo, de acordo com 
alguns ativistas dos direitos
humanos.
 "Para reformar o islamismo
na Rússia, as autoridades
precisam fazer um esforço 
para ouvir todos os líderes 
religiosos, e não apenas os 

que lhes são leais", afi rma Ta-
tiana Lokshina, vice-direto-
ra do Human Rights Watch
na Rússia.
Nem todas as universidades
islâmicas do Daguestão que-
rem fundos ou ajuda de Mos-
cou. No tradicional municí-
pio de Gubden, fundado há
mais de 5 mil anos e distan-
te cerca de 250 quilômetros
da principal cidade da re-
gião, Makhachkala, a comu-
nidade islâmica sobreviveu
às mudanças políticas.
Na última década, os islâ-
micos conservadores recons-
truíram sua madraçal (cen-
tro de estudos). Além disso,
os imãs (chefes islâmicos)
usaram dinheiro de contri-
buições para montar peque-
nos negócios a fim de man-
t e r  a  i n d e p e n d ê n c i a
financeira das escolas.
No ano passado, a universi-
dade de Gubden perdeu a li-
cença estatal. Mas o reitor,
Akram, disse que isso não
impediu seus 500 estudan-
tes de comparecer às aulas.
"Tudo o que queremos do Es-
tado é que nos deixe em paz.

nas através de métodos po-
l i c i a i s .  A s s i m  n ó s
simplesmente empurrare-
mos os religiosos oposicio-
nistas para fora da socieda-
de e  para   dentro  do
movimento de guerrilha",
comenta Mikhailov. "A mídia
livre e a sociedade civil é que
deveriam se tornar os ca-
nais para discussões acalo-
radas", diz.

Por um Islã moderado
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Sem auxílio do governo, Ma-
draçal (centro de estudos) de
Gubden oferece programa in-
tensivo para mulheres

Atualmente 11 universidades islâmicas são patrocinadas pelo goveno russo

16 milhões
de pessoas na Rús-
sia, principalmente
imigrantes, se dizem
muçulmanas. Isso
corresponde a 11%
da população

30 milhões
de dólares foram in-
vestidos em edu-
cação islâmica pelo
Ministério da Edu-
cação e Ciência da
Rússia

2.5 milhões
de muçulmanos re-
sidem em Moscou
- mais do que em
qualquer cidade eu-
ropeia, exceto Is-
tambul
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Vestibular Governo introduz exame unificado para acabar com irregularidades nos ensinos médio e superior

Uma reforma recente busca
acabar com a corrupção e
adaptar a educação superior
aos parâmetros adotados na
Europa.

Ao mestre, um dinheirinho

GALINA MASTEROVA
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Um dos personagens favori-
tos da comédia Nasha Russia, 
seriado popular na televisão
russa, é uma professora de
província chamada Snejanna
Denisovna. Para ganhar um
dinheiro extra, a cada episó-
dio ela inventa novas táticas
para extorquir seus alunos.
Num deles, por exemplo, ela
planeja uma excursão à esta-
ção de trem para o dia seguin-
te, permitindo que os pupilos
não tomem banho nem esco-
vem os dentes, com o objeti-
vo de que mendiguem por
ela.
Baseada na série britânica 
Little Britain, a comédia é 
um exagero, mas também se
inspira numa verdade: o sis-
tema educacional russo está
minado pela corrupção e pre-
cisa de uma mudança dra-
mática.
Snejanna Denisovna é menos
engraçada na cidadezinha de
Morozovsk, na região de Ros-
tov, onde 30 professores
foram apanhados em maio,
segundo a polícia, ao tenta-
rem fazer os exames fi nais 
passando-se por alunos.
O preço para que um pro-
fessor fizesse o exame foi
cerca de 40 mil rublos (R$ 
2,5 mil). A polícia prendeu 
um funcionário de educação
local acusado de organizar
os testes forjados. O jornal

Komsomolskaya Pravda no-
ticiou que os pais, dos alu-
nos infratores, tentaram re-
aver o dinheiro com o
professor a quem tinham
pago, depois que a polícia
impediu a fraude.
Reformas educacionais foram
introduzidas pelo governo
nos anos recentes para com-
bater a corrupção e melho-
rar o sistema educacional,
considerado em falência.
Controvertidos exames de
fim de ano letivo, semelhan-
tes aos vestibulares brasilei-
ros e aos SATs (Scolastic Ap-
titude Tests) – o sistema
padronizado de admissão às
universidades dos Estados 
Unidos –, entraram em vigor
no país inteiro. Além disso,
em 2011 as universidades vão
introduzir um curso de qua-
tro anos para substituir as 
rígidas durações de cinco
anos.
“Existe no ar uma noção de
que a educação russa, ou me-
lhor, soviética, era muito boa,
se não a melhor do mundo”, 
disse Marsha Lipman, uma
especialista do Carnegie
Center. “A verdade é que
agora ela ficou para trás se
comparada ao resto do
mundo”.
A reforma educacional foi 
planejada para obedecer aos
parâmetros estabelecidos
pelo Acordo de Bolonha, tra-
tado que visa a criar uma
educação superior unifi cada
em toda a Europa.Assim que
as reformas terminarem, di-
plomas de universidades rus-
sas serão aceitos na União 
Europeia, e não só em paí-
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30
DOCENTES foram detidos em
um só mês acusados de tentar
forjar exames

1350
DÓLARES é o preço médio da
propina que um aluno paga
por exame ao professor

280
DÓLARES é o salário atual de
um docente, o que, de acordo
com especialistas, fomenta os
casos de corrupção

Testes unificados,
inspirados no
sistema dos Estados
Unidos, foram
adotados

“Os estudantes
não aprendem só
suas matérias, mas
também meios
escusos e corrupção”

educação russa com questões
como “qual era a cor dos
olhos de Anna Karenina?”. 
Para eles, o exame não pas-
saria de apenas um teste de
memória e o sistema ante-
rior seria mais ambicioso.
“O EGE não destruiu a cor-
rupção, mas aumentou o nú-
mero de esquemas de cor-
rupção na escola”, diz Oleg 
Smolin, um deputado comu-
nista engajado na política
educacional. Na verdade, o
episódio em Morozovsk en-
volveu os testes EGE e re-
sultados surpreendentemen-
te bons em repúblicas do sul,
como o Daguestão, também
despertaram suspeitas de
corrupção.
A maioria concorda, porém,
que ainda é muito cedo para
avaliar plenamente os resul-
tados do EGE, embora Lip-
man afirme que os primeiros
sinais são de que a corrup-
ção diminuiu.
Os salários dos professores
na Rússia estão numa média-
de 14 mil rublos mensais
(pouco mais de R$ 850). Se-
gundo Adamski,“não é o bas-
tante”, mas existiriam refor-
mas em andamento para
reduzir o número de profes-
sores e vincular bons resul-
tados à remuneração desses,
o que poderia ajudar a au-
mentar seus vencimentos.
O acadêmico Ararat Osipian
advertiu num documento re-
cente que “a corrupção na 
educação corrói a coesão so-
cial, porque os estudantes não
aprendem só suas matérias,
mas também meios escusos
e práticas de corrupção”. 

“O teste padronizado EGE
matou a corrupção”, afi rma
Alexander Adamski, do
grupo de estudos educacio-
nais Eureka, que apoia am-
plamente as reformas em an-
damento. Segundo Adamski,
houve problemas com a im-
plementação do EGE, mas 
eles estão sendo contorna-
dos.“Se um sistema de tra-
balhos escolares valendo
pontos for acrescentado aos
exames, então fi cará muito
melhor”, completa.
Mas opositores dizem que o
EGE está emburrecendo a 

ses ex-soviéticos ou do Bloco
Oriental.“O fato de que os 
melhores e mais brilhantes
alunos vão estudar no exte-
rior mostra a inefi cácia do 
atual sistema educacional
russo”, diz Lipman.
A mudança mais polêmica foi
a introdução de exames de
parâmetro nacional como
exigência para entrar na uni-
versidade. Os testes de múl-
tipla escolha são feitos por
todas as crianças nas escolas
e marcados por computador,
e não podiam ser mais dife-
rentes do sistema anterior.

Ensinamos o islamismo a
nossos filhos durante cente-
nas de anos, temos nossos ve-
lhos livros e nossos ulemás
para ensinar", diz Akram.
Yuri Mikhailov, um escritor
religioso, também argumen-
ta que diferentes visões do 
Islã deveriam ser debatidas,
e não suprimidas.
"O Daguestão não pode re-
solver seus problemas ape-
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