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FELINOS TRANSPORTEJustin Bieber apoia projeto por

água limpa em países mais pobres

Leia. Burundi assina tratado
para redistribuir águas do Nilo
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O novo piso salarial dos
professores da rede públi-
ca do País foi anunciado
no dia 24 de fevereiro pelo
ministro Fernando Had-
dad. O novo valor é de R$
1.187,97 para docentes de
nível médio que cumprem
carga horária de 40 horas
– alta de 15,84% sobre os
R$ 1.024,67 adotados em
2010. Para os professores
que cumprem 20 horas, o
piso será de R$ 593,98. O
governo também anun-
ciou o abrandamento das
regras para a liberação de
recursos para as cidades
que têm dificuldades para
pagar o piso.

Mariangela Gallucci / BRASÍLIA

O Superior Tribunal de Justiça
proibiu o Ministério Público pau-
lista de usar dados da quebra de
sigilo bancário feita nos Estados
Unidos contra integrantes da
Igreja Universal do Reino de
Deus em uma investigação.

Um acordo entre os dois paí-
ses permite a transferência das
informações bancárias para uso
em inquéritos criminais. Mas a
investigação em tramitação no
Brasil relaciona-se a um inquéri-
to civil. Havia um inquérito pe-
nal, mas ele foi anulado por deci-
são do Tribunal de Justiça.

O MP informou que dará pros-
seguimento ao inquérito, que
apura supostos desvios de di-

nheiro e remessas ao exterior.
“Vamos continuar em busca des-
ses documentos, apesar da rigo-
rosa oposição da Igreja Univer-
sal”, disse o promotor de Justiça
Saad Mazloum, da Promotoria
do Patrimônio Público e Social.

Mazloum e seu colega, o pro-
motor Silvio Antônio Marques,
podem aguardar que o promotor
americano Adam Kauffmann,
usando o instrumento jurídico
“comunicação espontânea”, en-
vie documentos bancários que
eventualmente comprovem a
prática de ilícitos. O MP pode re-
ceber os papéis sem impedimen-
tos. Outra opção é um pedido de
expedição de carta rogatória aos
EUA – para obter extratos bancá-
rios –, por meio de ação cautelar
de exibição a ser ajuizada.

“A decisão do STJ é um prece-
dente importantíssimo, porque
o Brasil vai voltar a atuar nas coo-
perações internacionais dentro
da legalidade”, declarou Antô-
nio Pitombo, que defende a igre-
ja. / COLABOROU FAUSTO MACEDO

Papa isenta judeus de
culpa pela morte de Cristo

Filhote de tartaruga da espécie Geochelone
platynota sai do ovo no zoo de Taipei; o
zoológico e o governo de Taiwan vão doar
US$ 10 mil para proteger esse animal ameaçado.

O Serviço de Pesca e Vida Selva-
gem dos Estados Unidos decla-
rou que a suçuarana-norte-ame-
ricana, uma subespécie de suçua-
rana, está extinta no país. Foi fei-
ta uma longa revisão e os pesqui-
sadores concluíram que não exis-
tem mais populações desse ani-
mal – eles acreditam que a extin-
ção deve ter ocorrido provavel-
mente na década de 1930. Dessa
forma, a subespécie sai da lista
de ameaçados de extinção ameri-
cana, na qual ingressou em 1973.
Os técnicos analisaram 108 regis-
tros de avistamentos da suçuara-
na desde 1900. “Realmente acre-
ditamos que algumas pessoas te-
nham visto o animal no período,
e essa foi uma parte importante
da revisão que fizemos”, disse o
biólogo Mark McCollough.

Cinquenta táxis elétricos já
circulam por Pequim, na Chi-
na. Segundo a agência de notí-
cias oficial do país, até 2012 o
plano é ter 5 mil desses veícu-
los no território chinês e 5 mi-
lhões em 2015. Esse primeiro
grupo de táxis elétricos circu-
lará pelo distrito de Yanqing,
um subúrbio de Pequim. Esti-
ma-se que haverá uma econo-
mia de US$ 4,5 mil com com-
bustível por veículo e a redu-
ção equivalerá ao plantio de
1,1 mil árvores. No Brasil, o
município de São José dos Pi-
nhais, no Paraná, também co-
meçou a testar táxis elétricos,
com foco na Copa de 2014.
Curitiba será uma das sedes
dos jogos. / AFRA BALAZINA, COM

AGÊNCIAS

N a escola me ensinaram que
a História começava no Egi-
to e terminava no século
20, 3 mil ou 4 mil anos de-

pois. Demorei para descobrir que es-
sa História de um pequeno subgrupo
de Homo sapiens, influenciada pela
tradição judaico-cristã, descreve as
ultimas páginas do último capítulo
de um longo livro.

Lembro que me espantava com o
fato de nossa “civilização” sempre en-
contrar seres humanos cada vez que
“descobria” um novo território. Nun-
ca me explicavam como eles tinham
chegado lá. De onde teriam vindo os
tupis-guaranis que foram encontrar
Cabral na praia? A resposta sempre
mencionava uma tal de Pré-História,

aparentemente perdida para sempre,
descrita rapidamente nos dez minutos
iniciais da primeira aula sobre o Egito.

A verdade é que a história do Homo
sapiens, muito mais longa e interessan-
te, vem sendo desvendada aos poucos.
Começa com o aparecimento ainda mis-
terioso da nossa espécie na África, tal-
vez meio milhão de anos atrás; descreve
sua saída da África e a aventura de ocu-
par cada praia e montanha de cada conti-
nente. Passa pelo pouso na Lua e termi-
nará algum dia, quando o último Homo
sapiens deixar de existir, talvez extinto
pelas suas próprias estripulias.

Um dos capítulos, o que descreve nos-
sa saída da África, talvez tenha de ser
editado. Descobriram vestígios huma-
nos, datados de 125 mil anos atrás, em

cavernas próximas do Estreito de Hor-
muz, que separa os Emirados Árabes do
Irã. Se essa descoberta for confirmada,
significa que deixamos a África quase
60 mil anos antes do que se acreditava.

Os arqueólogos concordam que o ho-
mem moderno surgiu na África e se es-
palhou pelo planeta. Concordam tam-
bém que outras espécies semelhantes,
como nossos primos neandertais e o Ho-
mo erectus, aventuraram-se fora da Áfri-
ca muito antes de nós.

Esses aventureiros acabaram dizima-
dos por nossos ancestrais ou extintos
por outros motivos. Até agora, a teoria
dominante é a de que havíamos saído da
África por volta de 50 mil ou 60 mil anos
atrás, cruzando a extensão de terra que
separa o norte do Mar Vermelho do Me-

diterrâneo, cortada hoje pelo canal de
Suez. Consistente com essa teoria, os
locais onde teríamos primeiro nos insta-
lado seriam representados pelos sítios
arqueológicos como Es Skhul e Qafzeh,
localizados na vizinhança de Israel, ocu-
pados cerca de 100 mil anos atrás.

O problema é que um grupo de ar-
queólogos escavou as encostas de Jabel
Faya, entre 2003 e 2010, e agora publi-
cou seus achados. Nessa escarpa rocho-
sa, localizada naquele bico de terra que
separa o Golfo Pérsico do Oceano Índi-
co, foram achados diversos conjuntos
de pontas de machados feitos de pedra
lascada. A tecnologia usada para produ-
zir essas pontas é idêntica à usada pelas
aldeias de Homo sapiens na África. Um
método sensível, utilizado para desco-
brir a data de sua fabricação, permitiu
aos cientistas descobrir que elas foram
produzidas 125 mil anos atrás, numa
época que acreditávamos que o Homo
sapiens habitava somente a África.

Quando essas descobertas foram
combinadas com a recente determina-
ção da altura dos mares há 120 mil anos,
os cientistas chegaram à conclusão de
que essa população humana pode ter
deixado a África cruzando o estreito de
Bab al Mandab, que separa o Mar Verme-
lho do Oceano Índico – já que nessa épo-

ca, porque o mar estava mais baixo,
haveria uma ligação de terra firme en-
tre o sul do que é hoje a Eritreia e o
Iêmen. Atravessado o estreito, eles
teriam migrado pela costa até Jabel
Faya. Essa descoberta colocaria nos-
sa espécie na Ásia antes da massiva
erupção de um vulcão na Indonésia,
74 mil anos atrás, que se acredita ter
tornado grande parte da Ásia inabitá-
vel por milhares de anos.

Se essa descoberta se confirmar
(alguns arqueólogos acreditam que
talvez essas pontas de machado pos-
sam ter sido fabricadas por outra es-
pécie que não o Homo sapiens), a re-
gião de Israel e os vales dos Rios Ti-
gre e Eufrates podem não ter sido
nosso primeiro lar fora da África. Te-
remos de ensinar nas escolas que a
civilização ocidental não começou
nas praias do Mediterrâneo, como en-
sina a tradição judaico-cristã, mas
sim nas costas do Iêmen e do Omã.
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Ministério vai liberar R$ 1 bi para
prefeituras atingirem novo piso
Municípios candidatos aos recursos terão de comprovar ao governo que a falta de dinheiro se
deve exclusivamente ao reajuste de 15,84% do piso dos professores, anunciado em fevereiro

STJ proíbe uso de dados
dos EUA contra Universal

Suçuarana é declarada
extinta nos EUA

Táxis elétricos
chegam à China
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PARA LEMBRAR

Moradores e funcionários da Agência Mexicana de Proteção Ambiental
ajudam a resgatar filhote de baleia-cinzenta encalhado em praia do Esta-
do de Baixa Califórnia; a espécie atinge até 15 metros de comprimento.

FERNANDO
REINACH

Trabalho em equipe

Haddad. Cidades devem aplicar 25% da receita na educação

Regras foram
simplificadas
neste ano

BRASÍLIA

O Ministério da Educação
tem R$ 1 bilhão para repassar
a prefeituras que estourarem
as contas depois da aprovação
do novo piso salarial dos pro-
fessores, que chegou a R$
1.187,97. Mas os candidatos
aos recursos terão de compro-
var ao governo federal que a
falta de dinheiro foi causada
exclusivamente pelo reajuste.
Em 2010, nenhuma prefeitura
conseguiu receber a verba.

A portaria com as normas sai
hoje no Diário Oficial. “Para ter
direito a essa complementação,
a prefeitura tem de provar que
foi o aumento do piso que teve
impacto na folha e não outras coi-
sas, como novas contratações,
construção de escolas, etc.”, ex-
plicou o ministro da Educação,
Fernando Haddad.

O ministério também exige
que o município comprove que
cumpre a determinação de apli-
car 25% das receitas municipais
na educação e tenha em lei um
plano de carreira para o magisté-
rio. Além disso, apenas municí-
pios de nove Estados – Alagoas,
Amazonas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Pará, Paraíba, Pernambu-
co e Piauí –, que recebem comple-
mentação da União no Fundo de
Desenvolvimento da Educação
Básica (Fundeb), podem pedir
os recursos.

As exigências foram simplifi-
cadas neste ano. Em 2010, era
preciso que a prefeitura aplicas-
se 30% das receitas em educação

e tivesse a maioria dos alunos na
zona rural.

Financiamento. O MEC tam-
bém publica hoje uma portaria
normativa que regulamenta a
maneira pela qual docentes que
exercem a profissão e alunos de
licenciatura poderão abater do
Financiamento Estudantil
(Fies) os anos que derem aula na
rede pública. Será preciso que o

candidato tenha carga horária
de pelo menos 20 horas sema-
nais de trabalho para que tenha
direito ao benefício. Com isso,
quitará o financiamento em oito
anos e quatro meses de trabalho.

O prazo começa a contar a par-
tir da assinatura do contrato do
Fies para os que já estão na rede
ou a partir da contratação, para
aqueles que começarem a traba-
lhar depois. Para os professores

que estavam dando aula e ti-
nham o contrato do Fies, o
prazo de abatimento é conta-
do a partir de janeiro de 2010,
quando foi aprovada a lei que
instituiu o abatimento.

Os professores ou estudan-
tes interessados terão de fa-
zer uma solicitação específica
ao MEC, por meio do Fundo
Nacional de Desenvolvimen-
to da Educação. / L.P.

CIDADE DO VATICANO

No segundo volume de seu livro
Jesus de Nazaré, a ser lançado na
semana que vem, o papa Bento
XVI isenta os judeus da responsa-
bilidade pela morte de Jesus Cris-
to. O fato foi chamado de “um
momento histórico” pela Liga
Antidifamação, ONG americana
que combate o antissemitismo.

A Igreja repudiou oficialmen-

te a ideia de culpar coletivamen-
te o povo judeu pela morte de
Cristo em 1965, durante o Concí-
lio Vaticano 2.º, mas é a primeira
vez que um papa publica uma
análise detalhada do caso. No
texto, Bento XVI comenta um
trecho do Evangelho Segundo
João que define os judeus como
os acusadores de Cristo, dizen-
do que ele não se refere “ao povo
de Israel em geral”. / REUTERS

O cantor Justin Bieber resol-
ver comemorar anteontem
seu 17.º aniversário com uma
boa ação: em vez de pre-
sentes dos muitos fãs, ele
pediu aos seus seguidores
no Twitter que doas-
sem US$ 17 (R$ 28,25)
para a ONG Charity:
Water, que se dedica a
dar água potável para
pessoas em países em
desenvolvimento.

Na página da ONG na
internet (charitywater.
org), o jovem cantor afir-
mou ter tido um ano incrí-
vel e tudo se devia aos fãs,
que o ajudaram a viver
seu sonho. “É por isso
que neste ano realmente

quero que meu aniversário seja
para ajudar os outros. Em vez de
presentes, peço a meus amigos,

família e fãs que considerem
fazer uma doação de US$ 17
para ajudar a mudar (essa reali-

dade)”, disse ele.
O desejo de Bieber pa-

rece que já se concreti-
zou.A ONGCharity: Wa-
ter disse ter recebido
US$ 7 milhões de segui-

dores do cantor.
A instituição afirma

que US$ 20 já são sufi-
cientes dar acesso à água
limpa para uma pessoa
e que um projeto para
atender 250 pessoas em
média custa apenas
US$ 5 mil.

Por onde saímos da África?

REUTERS
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Inquérito que apura
se a igreja desviou
dinheiro é civil e não
criminal, o que motivou
a decisão do tribunal

DANNY MOLOSHOK/REUTERS
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A22.




