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A Secretaria Nacional Antidro-
gas (Senad) pretende desenvol-
ver políticas específicas para
combater o consumo excessivo
de álcool entre a população e o
uso de solventes por meninos de

rua. Pesquisa feita para a Senad
pelo Centro Brasileiro de Infor-
mações sobre Drogas Psicotrópi-
cas (Cebrid), da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
revelou que as duas substâncias
estão entre as mais usadas por jo-
vens e adolescentes que vivem
nas ruas das 27 capitais.

O estudo foi divulgado ontem
no Fórum Nacional sobre Dro-

gas, aberto à noite pelo presiden-
te Lula. Segundo o secretário
Nacional Antidrogas, general
Paulo Roberto Uchoa, o encon-
tro marca um “realinhamento”
da política governamental de
combate às drogas, que passará
a ser feita de forma mais integra-
da entre os diversos ministérios
envolvidos com a questão, co-
mo Educação, Saúde, Justiça e
Desenvolvimento Social, sob a
coordenação da Senad.

“Algo mais rigoroso tem de
ser feito para controlar o uso de
solventes”, disse Uchoa. Pela
pesquisa do Cebrid, a droga é a
mais usada por 28,7% dos meni-
nos de rua no País, sendo supera-
da apenas por álcool (43%) e ta-
baco (44,5%). Apesar de existi-
rem controles – só profissionais
autorizados a usá-la, como sapa-
teiros, pintores e marceneiros,
podem comprá-la –, a droga é
de acesso relativamente fácil.

No caso do álcool, já foi cria-
da uma câmara técnica no Con-
selho Nacional AntiDrogas para
elaborar uma política de comba-
te ao consumo excessivo. “Pes-
quisas mostram que é uma das
drogas que causam maior depen-
dência química e está por trás de
grande número de crimes, vio-
lência doméstica e acidentes de
trânsito”, contou Uchoa.

FAMÍLIA
A pesquisa do Cebrid, feita com
2.807 jovens que vivem nas
ruas das capitais, mostra dados
surpreendentes. Segundo ela,
apesar de passar o dia nas ruas,
68,7% costumam dormir regu-
larmente na casa dos pais. E na-
da menos do que 55,8% dos en-
trevistados ainda estudam.

As ligações familiares e com
a escola, segundo o trabalho,
funcionam como um escudo
contra o uso de drogas. Dos jo-
vens que ainda mantém laços
com a família, por exemplo, ape-
nas 19% fazem uso freqüente de
algum tipo de droga. Entre os
que efetivamente moram na rua,
a proporção sobe para 72,5%.

Uchoa explicou que os dados
da pesquisa servirão para orien-
tar as ações do governo no com-
bate às drogas entre essa parcela
da população. Segundo o estu-
do, a simples repressão tem se
mostrado pouco eficaz na falta
de políticas que procurem tratar
a família e oferecer assistência
nos serviços públicos de saúde.

Depoimentos mostram que
muitas vezes o uso da droga tem
para esses jovens um caráter lú-
dico, substituindo as brincadei-
ras e o lazer a que não têm aces-
so. Entre crianças e adolescen-
tes que dormem na casa dos
pais ou responsáveis, 50,1% dis-
seram que gostam de ficar pelas
ruas por diversão, para ter mais
liberdade ou não dispor de outra
atividade. Uma parcela expressi-
va (43,9%) respondeu que está
na rua para buscar o próprio sus-
tento ou o da família.

Só 2,6% deram como motivo
a existência de pais ou responsá-
veis embriagados ou drogados.
Ambiente familiar ruim é um
dos principais fatores de risco pa-
ra crianças e adolescentes. Entre
os que passaram a morar definiti-
vamente nas ruas, 45% disseram
ter feito isso porque viviam em
casa relações familiares marca-
das por agressões e conflitos.●
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DEBATE – Ao lado de Marisa e de José Alencar, Lula abriu ontem o Fórum Nacional sobre Drogas

ANISTIA
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Assuperindenizações a anistia-
dos políticos, que já somam
R$ 1,4 bilhão e tornaram-se al-
vo de ação da Procuradoria da
República por suposta viola-
ção à Constituição, deverão
agora passar por um pente fino
na Câmara. Por meio de reque-
rimento que entregou à presi-
dência da Casa, o vice-líder do
PSDB, deputado Antonio Car-
los Pannunzio (SP), cobra in-
formações do governo sobre
ospedidosque receberampare-
cer conclusivo da Comissão de
Anistia.

Pannunzio quer mapear os
processos que foram acolhidos
e os que foram rejeitados pela
comissão no período entre
2003 e 2004. Ele também pre-
tende identificar o tempo de tra-
mitação de cada procedimento
deferido pela comissão e acata-
do por decisão final do minis-
tro da Justiça, Marcio Thomaz
Bastos. O parlamentar pediu,
ainda, a relaçãode valores con-
cedidos aos anistiados.

Desde a criação da Comis-
são de Anistia, em 2001, 5.540
brasileiros perseguidos duran-
teogovernomilitar ebeneficia-
dos pela Lei da Anistia, vigen-
te há 25 anos, foram indeniza-
dos pelo Estado, por decisão
desta comissão.

TETO
Segundo ação civil proposta
pelo procurador da República
João Gilberto Gonçalves Fi-
lho, anistiados ganharam “o di-
reito de receber indenizações
milionárias compensatórias pa-
ra os eventuais prejuízos que
lhes tenham sido impingidos
pelas autoridades daquele pe-
ríodo histórico”. O procurador
pediu suspensão da análise de
todos os processos de conces-
são de reparação pecuniária,
até conclusão de auditoria nos
documentos apresentados pe-
los beneficiários à comissão.

O juiz federal Paulo Alberto
Jorge acolheu a ação e impôs,
em caráter liminar, teto de R$
2,4mil paraos anistiadospolíti-
cos, o mesmo valor da Previ-
dência.

Os pagamentos foram reali-
zados com base na lei federal
10.559/02, que normatizou o
regime jurídico do anistiado e
criou a Comissão de Anistia.
“A intenção é saber se a lei es-
tá sendo aplicada sob critérios
legais ou se antigos laços de
amizade entre políticos do pri-
meiro escalão do governo esta-
riam acelerando a tramitação
de processos e engordando as
pensões, em detrimento de
ações impetradas por antigos
desafetos, da mesma forma ví-
timasdos anos de chumbo”, ar-
gumenta Pannunzio.

A meta do parlamentar é fa-
zer um cruzamento dos dados
que constam das manifesta-
ções da comissão, formada por
representantes de diversos seg-
mentos da sociedade civil,
com as decisões do Ministério
da Justiça. “Queremos saber
até que ponto os pareceres da
comissão, que é órgão plural
da sociedade, estão sendo aca-
tados pelo ministério”, declara
o tucano. “Isso nos daria di-
mensão da isenção dos julga-
mentos finais e permitiria afe-
rir a lisura da aplicação da Lei
da Anistia.” ●
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A reforma universitária planeja-
da pelo governo federal deverá
tirar do papel, depois de 16
anos, a autonomia das universi-
dades federais. Um dos princi-
pais pontos do anteprojeto que
está sendo preparado pelo Mi-
nistério da Educação é a deci-
são de dar a cada instituição
um orçamento próprio, incluin-
do custeio e investimentos.

O anteprojeto adotou a pro-
posta dos reitores de reservar
75% dos recursos do MEC pa-
ra as universidades, mas dei-
xou de fora o que será reserva-
do para o Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica
(Fundeb).

Isso porque a proposta do
fundo prevê o fim da Desvincu-
lação dos Recursos da União
(DRU), que retira parte do or-
çamento do MEC para despe-
sas gerais do governo. Com o
fim da DRU, o ministério rece-
beria mais R$ 4,5 bilhões, mas

esses recursos seriam reserva-
dos para garantir a existência
do fundo.

No entanto, de acordo com o
secretário-executivo do MEC,
Fernando Haddad, a desvincu-
lação permitiria ao governo ter
mais recursos também para o
ensino superior. Sobrariam no
orçamento recursos da ordem
de R$ 1 bilhão para serem re-
passados às universidades.

Atualmente, a autonomia
das instituições é quase nenhu-
ma. O pagamento dos professo-
res é feito diretamente pela

União e as instituições federais
de ensino superior recebem as
verbas de custeio por mês –
muitas vezes com atraso – e
apenas para pagar contas. A
partir da reforma, as federais
poderão fazer contratações, in-
vestimentos, obras, assinar con-
tratos por conta própria, sem
precisar de autorização do
MEC. Mas também serão res-
ponsáveis por viver com seu
próprio orçamento.

A proposta do MEC também
acaba com as semelhanças en-
tre centros universitários e uni-

versidades. Até hoje, as obriga-
ções de uma universidade são
maiores do que as de um centro
universitário. Para ter o título
precisam ter ensino, pesquisa e
extensão, além de um terço dos
docentes com mestrado ou dou-
torado, e recebem em troca o di-
reito de abrir novos cursos sem
a autorização inicial do MEC –
é necessário apenas o creden-
ciamento posterior.

No final de 2002, um decre-
to do então ministro Paulo Re-
nato Souza deu aos centros uni-
versitários o mesmo direito.

No entanto, esses são obriga-
dos apenas a investir em ensi-
no. “Achamos que a idéia de
centro universitário é boa, mas
é preciso uma hierarquia”, dis-
se Fernando Haddad. Os cen-
tros perderam o direito de abrir
novos cursos sem autorização
do MEC, mas se cumprirem ou-
tras determinações da lei – en-
tre elas terem pelo menos oito
cursos de graduação em duas
áreas diferentes – poderão ter
um rito sumário para abrir no-
vas faculdades em áreas com
que já trabalham. ●

O CONSUMO

Drogas mais usadas por
meninos de rua*

Em %
44,5Tabaco

Álcool

Solventes

Maconha

Cocaína e
derivados

*Respostas múltiplas. A soma é maior
que 100%
Fonte: Pesquisa Cebrid/Unifesp feita
com 2.807 jovens entre 10 e 18 anos de
27 capitais

Dos meninos que passam
o dia na rua:

68,8% dormem em casa

31,2% nunca voltam para casa

55,8% ainda estudam

41,7% pararam de estudar

2,5% nunca estudaram
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