
São Caetano, mais uma vez, o melhor

MELHORES E PIORES: De acordo
com a Fundação Seade, os cinco
melhores municípios do Estado
em termos de escolaridade são:
São Caetano do Sul, Adamantina,
Auriflama, Americana e Tupi Paulis-
ta. Considerando apenas o fator
longevidade, o ranking é liderado
por Santa Salete, que já havia en-
cabeçado a lista em 2000. Em se-
guida aparecem Mendonça, Aspá-
sia, Oscar Bressane e Pedranópo-
lis. O índice de longevidade é utili-
zado sobretudo para indicar as
condições de assistência à saúde
em cada município. Para medir a
riqueza, o IPRS utiliza parâmetros
próprios, a partir das rendas do
município e das famílias. Por es-
ses parâmetros, os municípios
que estavam em melhor situação
em 2002 eram aqueles localizados
em regiões metropolitanas, como
as de São Paulo e Campinas, e no
eixo das Rodovias Anhangüera e
Presidente Dutra.

As regiões com os menores
escores de riqueza foram Marí-
lia, Presidente Prudente e Re-
gistro.
Entre os municípios que obtive-
ram mais ganhos na área social
no período medido pela Funda-
ção Seade, destacam-se Ber-
nardino de Campos, Ibitinga e
Tapiratiba. Com melhores indi-
cadores nas áreas de mortalida-
de e de escolaridade, eles pas-
saram do grupo de municípios
com baixa riqueza e indicado-
res sociais insatisfatórios para
os que continuam com baixa
riqueza mas ostentam indicado-
res sociais satisfatórios.
Entre os 39 municípios que
compõem a região metropolita-
na de São Paulo apenas cinco
obtiveram bons indicadores
nas três dimensões do IPRS:
São Paulo, São Caetano do Sul,
São Bernardo do Campo, Ribei-
rão Pires e Barueri.● R.A.

SEM JULGAMENTO: Deputados do
Grupo Parlamentar de Amizade
Brasil-Venezuela pretendem pedir
ao presidente Luiz Inácio Lula da
Silva que intereceda em favor de
21 garimpeiros brasileiros que es-
tão presos sem julgamento no
país vizinho, há mais de sete me-
ses, acusados de mineração ile-
gal. Segundo o vice-presidente do
Grupo, Alberto Fraga (PTB-DF), os
garimpeiros estão sendo mantidos
“em condições subumanas” no
presídio da cidade de Puerto Aya-
cucho, na fronteira com o Brasil,
“tendo que dormir no chão em
celas insalubres, sem água potá-
vel e sem alimentação decente”.●
Odail Figueiredo

Deputados querem
apoio de Lulapara
libertar garimpeiros

Acordodeve facilitar
entradaemPortugal
Brasileiros têmenfrentado problemas
para legalizar a situaçãono país

Municípiospaulistas ficammais
pobres,masganhamescolas
LevantamentodaFundaçãoSeadeentre2000e2002mostraganhoseperdas
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Depois de 18 meses da assinatura
de um acordo para legalização de
imigrantes entre o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e o en-
tão primeiro-ministro português,
José Manuel Durão Barroso, bra-
sileiros ainda têm dificuldades pa-
ra regularizar sua situação emPor-
tugal. Dos 29.955 brasileiros que
se inscreveram para obter a docu-
mentação, só 9.217 conseguiram
o visto. No Brasil, quase todos os
2.500 portugueses inscritos estão
regularizados – 3 ficaram de fora
por problemas no cadastro.

Ontem, uma comissão bilateral
avaliou o acordo, em Lisboa. Fi-
coudefinidoque duas medidas se-
rão adotadas para ajudar os brasi-
leiros em Portugal: quem tiver da-
do entrada no processo de legali-
zação não poderá ser barrado no
aeroporto quando voltar ao país e
o atendimento poderá ser feito em
qualquer posto do Serviço de Es-
trangeiros e Fronteiras (SEF).

Há casos de brasileiros que,
mesmo com o processo em anda-
mento, foram impedidos de vol-
tar das férias no Brasil. O atendi-
mento a esses imigrantes estava
sendo feito no posto do SEF da
área de residência e, como a
maior parte dos brasileiros vive
na capital, ficavam limitados à ca-
pacidade de atendimento de 25
pessoas por dia.

“Apreocupação tantodogover-
no brasileiro quanto do português
é que o acordo não tenha a sua

aplicação impedida por entraves
burocráticos”, disse o secretário-
executivo do Ministério da Justi-
ça, Luiz Paulo Barreto. O secretá-
rio de Estado das Comunidades e
da Cooperação de Portugal, Car-
los Alberto Gonçalves, afirmou
que o processo está “decorrendo
de forma regular, dentrodas possi-
bilidades do Estado português”.

Para o presidente da associa-
çãoCasa doBrasil de Lisboa,Car-
los Vianna, uma das principais di-
ficuldades é o custo do processo.
“São cerca de € 800 (quase R$ 3
mil) por pessoa, incluindo taxas,
custos consulares, viagens, exa-
me médico entre outras coisas.”●

SOCIEDADE

Roldão Arruda

A riqueza dos 645 municípios do
Estado de São Paulo diminuiu no
período entre 2000 e 2002. Ao
mesmo tempo, porém, os indica-
dores sociais melhoraram. Ape-
sar de mais pobres, os paulistas
passaram a dispor de cobertura
mais ampla na área da educação
infantil e experimentaram queda
sensível nas taxas de mortalidade,
em todas as faixas etárias.

Essas são as principais novida-
des da edição 2004 do Índice Pau-
lista de Responsabilidade Social
(IPRS), divulgada ontem. Desen-
volvido pela Fundação Seade, a
pedido da Assembléia Legislati-
va, o IRPS é uma variação paulis-
ta do Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), das Nações Uni-
das. Radiografa as condições de
vida em cada município a partir
de medições e análises da rique-
za, escolaridade e longevidade da
população.

Uma das razões que levaram o
Estado a ficar mais pobre, segun-
do o estudo, foi o racionamento
da energia elétrica em 2001. Uma
vez que o uso de energia nas resi-
dências, na agricultura, no setor
de serviços e no comércio consti-
tui uma das variáveis para se me-
dir a riqueza do município, a que-
da no consumo afetou o resultado
final. Mas não foi só isso. Os ana-
listas da Fundação Seade também
observaramqueo rendimento mé-
dio dos assalariados do setor for-
mal caiu, com a perda do poder
de compra.

As boas notícias registradas no
estudo vieram das áreas da saúde
e da educação. No conjunto dos
municípios paulistas, a taxa de
mortalidade infantil diminuiu de
16,8 para 15,3 (por mil nascidos
vivos) – uma redução relativa de

9% entre 2000 e 2002. É uma ta-
xa muito inferior à do conjunto
do Brasil em 2002, de 27,8. Tam-
bém é melhor que a da Argentina,
de 16, e do México, 24. Mas ain-
da fica abaixo do Chile, 10, e do
Paraguai, 14.

EDUCAÇÃO INFANTIL
Os avanços na área de escolarida-
de também foram considerados
importantes. O mais notável foi a
educação infantil: a proporção de
crianças freqüentando a pré-esco-
la subiu de 59,7% para 75,1%. O
mais pífio foi o do ensino médio.
O porcentual de jovens de 18 e 19
anos com ensino médio completo
no Estado variou de 34,7% para
37,7%. “É um número que ainda
se encontra muito longe do
ideal”, assinala o relatório.

Ao analisar separadamente as
15 regiões administrativas do Es-
tado, o estudo destaca a situação
deRegistro.Embora continue sen-
do a mais carente do Estado, per-
manecendo em último lugar no
ranking das regiões, registrou os
ganhos mais expressivos nas
áreas de saúde e educação.●

INDICADORES SOCIAIS
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