
COBRANÇA: O coordenador do
MovimentodosSem-Terra
(MST),CharlesTrocate,disse
queconsideranormala investi-
gaçãodoMinistérioPúblicoEs-
tadualarespeitodaajudadada
àmarchapelogovernode
Goiás.Estadoeprefeiturate-
riamgastoentreR$400mileR$
500milparaatenderassolicita-
çõesdoMST.Alémdoforneci-
mentodealimentação,águae
atendimentonasaúde,feito
com8ambulâncias, foramcedi-
dos100banheirosquímicos
parausoduranteamarcha.“O
MinistérioPúblicocertamente
vaiaceitarasexplicaçõesjáda-
dasàimprensa”,afirmou.Se-
gundoele,aajudanãofoi finan-
ceira,masdestinadaapenasao
atendimentobásicodoscami-
nhantes.SegundoTrocate,“a
marchadeveservistacomoum
eventoimportante,poisvaiaju-
dararesolverosproblemasde
váriosEstados.”●J.M.T.

TERRAS

José Maria Tomazela
Enviado especial
ABADIÂNIA

No oitavo dia da marcha a Brasí-
lia, organizada pelo Movimento
dos Sem-Terra (MST), o cansaço
se abateu, ontem, sobre os partici-
pantes. Os 11mil sem-terra acam-
param ao lado da ponte sobre o
rio Corumbá, no município de
Abadiânia, a 90 quilômetros de
Goiânia, depois de uma caminha-
da de 15 quilômetros. Muitos de-
les, extenuados pela marcha sob
o sol, lançaram-se nas águas do
rio. A procura pelos postos de
atendimento médico também au-
mentou. Havia fila para medir a
pressão. A equipe de saúde foi re-
forçada por dois médicos, um or-
topedista do Rio de Janeiro, e um
clínico geral cedido pela prefeitu-
ra de Anápolis.

Os casos mais freqüentes eram
de torções, diarréia, febre e pres-
são alta, como a que acometeu
Rute Oliveira, de 66 anos. Ela foi
atendida e colocada em repouso.
O marido, Laurindo Gomes de
Oliveira, de 67 anos, se orgulha-
va de estar com a pressão normal.
“Agüento até o fim”, garantiu
ele. O coordenador Charles Tro-
cate disse que as condições do cli-
ma, quente durante o dia e muito
frio à noite, surpreenderam princi-
palmente os caminhantes das re-
giões Norte e Nordeste. “O pes-
soal do Sul, mais acostumado
com o frio, cedeu cobertores.”
Parte da marcha ocorreu em tre-
cho de pista simples da BR-060,
obrigando a Polícia Rodoviária a
adotar o sistema pare-siga.

Houve dois quilômetros de
congestionamento em cada lado
da marcha, que se estendia por
seis quilômetros. No local do
acampamento, onde a rodovia
tem pista dupla, metade dela foi
interditada para evitar atropela-
mentos. Outros líderes do MST,
como o coordenador nacional
João Paulo Rodrigues e o dirigen-
te nacional Gilmar Mauro, junta-
ram-se ao grupo. Um único inci-

dente no dia ocorreu quando
os sem-terra entraram na fazen-
da Curralinho das Lajes, rom-
pendo a cerca, para montar
acampamento. O dono da ter-
ra, SidneiGomes da Silva, apa-
receu quando as barracas já ti-
nham sido erguidas e, depois
de conversar com o coordena-
dor, autorizou a permanência.

Para Trocate, a marcha está
atingindo alguns dos seus obje-
tivos. “Nãoé só dirigir os parti-
cipantes, mas aprofundar o
aprendizado político, promo-
vendo estudos e a troca de ex-
periências”, informou. Os estu-
dos são realizados à tarde. Ho-
je, a marcha deve avançar mais
12 quilômetros, até Alexânia.
A marcha deve chegar a Brasí-
lia dia 16, quando acamparão
no Estádio Mané Garrincha. ●

É normal checar
despesa, diz líder
dos sem-terra

Comissãoapuramortede índios emMS
Técnicos vão a Dourados para tentar saber por que morreram 23 crianças

Cansaço, calore
friopesamsobre
marchadoMST
Sem-terraparamedescansamnooitavo
dia,muitoscompressãoalta e torções

Recursosvãoparaos
que têmpior índice
Notas e média de anos na escola dos
beneficiados são as mais baixas do País

Esquerda do PT busca candidato contra Genoino
Dissidentes, que têm 30% dos votos no partido, aproveitam eleição de setembro para pedir mudanças na política econômica

Fundo para ensino básico vai
reforçar caixa de 10 Estados
Governo define funcionamento do Fundeb e enviará emenda ao Congresso este mês

ED FERREIRA/AE

Aeronáutica tambémentrana
brigaporreajustede salários
Brigadeiro Frota aponta insatisfação da tropa com demora em receber os 23%

DIDA SAMPAIO/AE – 18/3/2005

EXAUSTÃO – Sem-terra param no acampamento em Abadiânia

JOSE GENOINO – Candidato do Campo Majoritário é o favorito

ED FERREIRA/AE

ÍNDIOS

João Naves de Oliveira
Especial para o Estado
CAMPO GRANDE

As mortes de 23 crianças indí-
genas da nação guarani-caiová
ocorridas este ano por desnutri-
ção em Mato Grosso do Sul se-
rão apuradas a partir de hoje
por comissão interministerial
nomeada pelo presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

Coordenada pelo assessor
técnico do Planalto, César Álva-
res, a comissão interministerial
chegará hoje a Dourados, leva-
da por um avião da Força Aé-
rea Brasileira. É nessa área, a
220 quilômetros de Campo
Grande, no sul do Estado, que
começará o trabalho, que não

tem data para terminar.
Foram escolhidos para a mis-

são funcionários graduados dos
Ministérios da Justiça, do De-
senvolvimento Agrário e das
Cidades além de secretários na-
cionais. Está confirmada a che-
gada dos presidentes da Funda-
ção Nacional de Saúde (Funa-
sa), Valdi Camarcio Bezerra,
da Fundação Nacional do Índio
(Funai), Mércio Pereira Go-
mes, e do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra), Rolf Hackbart.

A expectativa maior é em re-
lação à presença do Incra, por-
que o instituto está incumbido
de solucionar o problema da fal-
ta de espaço na Reserva Indíge-
na de Dourados – quase 10 mil
índios se comprimem em pou-
co mais de 3 hectares de área.

As mortes de crianças foram
registrados em aldeias localiza-
das em três municípios de Ma-
to Grosso do Sul, Japorã,
Amambaí e Dourados. Mas o
maior número de mortes ocor-
reu em Dourados: 19 óbitos de

crianças com idades entre 10
meses e 3 anos, todas elas com
sintomas claros de subnutrição.

GASTOS
Além de levantar os motivos
dessas 23 mortes, a equipe in-

terministerial tem a missão
de apurar a aplicação de re-
cursos federais, estaduais e
municipais, destinados ex-
clusivamente às aldeias indí-
genas do Estado.

Nas aldeias Bororó e Ja-
guapiru, por exemplo, algu-
mas das 400 moradias em al-
venaria em construção com
recursos do Ministérios das
Cidades desabaram ou amea-
çam ruir, pelo uso de mate-
rial inadequado no assenta-
mento dos tijolos.

Denúncias de desvio de
verbas para as aldeias, tráfi-
co de drogas, desmanche de
carros roubados, suicídios,
homicídios e abuso no consu-
mo de bebidas alcoólicas
também fazem parte dos tra-
balhos da missão. ●

�����������	�
�����������������������

�����������������

��
��
��
��
��
��
��
��
� 
��
!�
�"
�#
"#
�!
$#

��
�!
��
!�
��
�%
�!

!�
&�

�$

��

' ('' )*''' )*('' +*''' +*(''
!��,
����-.����

����������/
�0�1�����
	������
��������	/
��������

 ,�-�������������

����-���*������
�����
�
���
�	,�1�
���������
�����������
���
����������
�
�������������1	���

����� ���

���������	
�
�
�����
��

FROTA – “Todos na expectativa”

BRASÍLIA

Os 10 Estados que receberão
mais recursos da União com a
criação do Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Fun-
deb) são os que ostentam os pio-
res índices educacionais do País
e cujas populações têm a mais
baixa média de anos de estudo.

A nota técnica preparada pelo
Ministério da Educação para jus-
tificar a criação do fundo mos-
tra, por exemplo, que esses 10
Estados tiveram resultados abai-
xo da média nacional no Siste-
ma Nacional de Avaliação da
Educação Básica (Saeb) realiza-
do em 2003, tanto em português
quanto em matemática.

Os estudantes da 4.ª série do
ensino fundamental, nesses Esta-
dos, fizeram, em média, 153
pontos na avaliação de portu-
guês e 159 em matemática, con-
tra uma média nacional de 169
em português e 177 em matemá-
tica. Do outro lado, os 17 Esta-
dos que não precisarão de com-
plementação federal porque
seus investimentos ficarão aci-
ma da média nacional, também
tiveram resultados na prova su-
perior à média brasileira.

A diferença em relação aos
Estados mais pobres chega a ser
de 28 pontos na média, em mate-

mática, e 25 pontos em portu-
guês. Os 10 Estados benefi-
ciados são Maranhão, Pará,
Piauí, Ceará, Bahia Alagoas,
Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte e Amazo-
nas. Eles têm, também, uma
população menos presente à
escola: enquanto a média na-
cional é de 6,3 anos de estu-
do, nesses 10 esse índice não
passa de 4,9 anos – ou seja,
um total de anos pouco supe-
rior ao da 4.ª série primária.

AVANÇOS
De modo geral, a maior parte
dos brasileiros não completa
nem mesmo o ensino funda-
mental (oito anos de estudo).
Desde a criação do Fundeb,
em 1996, os Estados do Nor-
deste e do Norte tiveram
avanços consideráveis nos ín-
dices de educação, especial-
mente no acesso à escola. No
entanto, ainda estão muito
atrás do Sul e do Sudeste.

O governo federal está
apostando alto no novo fun-
do para reduzir diferenças re-
gionais, mas dinheiro não é
tudo nessa batalha. A falta de
professores, principalmente
no ensino médio, é outro de-
safio que não pode ser supera-
do no curto prazo. ● L.P.

PARTIDOS

Ana Paula Scinocca
Fausto Macedo

A esquerda do PT deve decidir
hoje se lança candidatura única
para a disputa do processo de elei-
ção direta, por meio do qual se-
rão escolhidos os novos presiden-
tes do partido. Pelo menos 13 cor-
rentes, entre elas a Democracia
Socialista e a Articulação de Es-
querda, vão participar de reunião
na sede do PT, em São Paulo.
Unida ou não, a ala radical, que
prega mudanças na política eco-
nômica do governo, vai enfrentar
José Genoino, do Campo Majori-
tário (60% das cadeiras do diretó-
rio nacional), e Maria do Rosá-
rio, do Movimento PT – tendên-

cia de centro (10% das cadeiras),
da qual faz parte Arlindo China-
glia, líder do governo na Câmara.

“A possibilidade de haver cha-
pa única das esquerdas é pratica-
mente nula”, diz um integrante
da Articulação, que sexta-feira
oficializou a candidatura de Val-
ter Pomar, terceiro vice-presiden-
te nacional do PT. “A hipótese é
remota”, admitiu Raul Pont, esco-
lhido pela Democracia para o em-
bate com Genoino e Rosário, que
será realizado em setembro.

PACTO
Um terceiro candidato da esquer-
da à presidência do PT, Plínio de
Arruda Sampaio, será lançado es-
ta semana pela Ação Popular So-
cialista, do deputado Ivan Valen-
te (SP), com apoio das correntes

Fórum Socialista e Trabalho. Os
radicais fizeram pacto de não
agressão. Eles reconhecem que a
desunião das tendências se dá

mais por necessidade de auto-
afirmação do que por causa de di-
vergências pragmáticas. Muitas
correntes têm perdido militantes

desde a posse do presidente Lula,
em janeiro de 2003.

Na reunião de hoje, cada ten-
dência vai apresentar seu nome e
apreciar a proposta de chapa úni-
ca. “Isso (candidatura única) é
pouco provável”, avalia Pomar.
“Teoricamente essa posição po-
de ser alterada, mas é difícil que
isso ocorra.” Para o candidato da
Articulação, o fato de haver mui-
tas candidaturas não fragiliza a
esquerda. “Do ponto de vista elei-
toral isso não neutraliza (os radi-
cais), interessa que haja mais can-
didaturas na medida em que ex-
pressam opiniões distintas.”

“As três candidaturas atraem
ao processo de eleição número
de filiados maior do que se hou-
vesse uma”, calcula Pomar. A
meta é neutralizar o maior rival.

Pomar considera que Rosário
“tende a atrair votos do Genoino
e isso aumenta as chances de um
segundo turno, reduzindo a força
do Campo Majoritário.”

Na “Carta aos Petistas”, a dire-
ção nacional da Articulação de
Esquerda São Paulo destaca que
a mídia terá influência no proces-
so. “Da mesma forma que a mí-
dia pode tentar folclorizar a es-
querda petista, também pode ser
forçada a abrir espaço para os de-
bates, tirando nossas posições da
semiclandestinidade.”

Os radicais falam do empresa-
riado. “ Não está claro se conse-
guiremos impedir a influência do
empresariado, evitando que ocor-
ra, como em 2001, enorme desi-
gualdade de recurso entre as can-
didaturas e chapas.” ●

Expectativa maior é
com o Incra, que vai
analisar falta de
espaço na reserva

EDUCAÇÃO

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Depois de quase seis meses de po-
lêmica, o governo definiu como
vai funcionar o Fundo de Desen-
volvimento da Educação Básica
(Fundeb), destinado a aumentar
os recursos investidos desde a
educação infantil até o ensino mé-

dio. O fundo deixa satisfeitos pre-
feitos e governadores de todo o
País, mas 10 Estados, em espe-
cial, estão contando com os recur-
sos novos, que lhes chegarão a
partir de 2006. Nesses lugares, os
mais pobres do País e com piores
indicadores educacionais, a mé-
diade investimento por alunoqua-
se dobrará a partir do momento
em que o Fundeb for aprovado.

O Fundeb prevê que Estados e

municípios ponham 20% da sua
receita de impostos num fundo de
investimento na educação básica.
Depois, os recursos são divididos,
dentro do Estado, de acordo com
onúmerodealunosquecada siste-
ma educacional – do Estado e dos
municípios – têm matriculados.

Mesmo com esse fundo, Mara-
nhão, Pará, Piauí, Ceará, Bahia,
Alagoas, Paraíba, Pernambuco,
Rio Grande do Norte e Amazo-

nas poderiam gastar, em média,
apenasR$594,82por alunomatri-
culado a cada ano, quase a meta-
de da média nacional. Os dois pri-
meiros, naverdade, mal consegui-
riam chegar a R$ 500 por aluno.

MÉDIA
Uma nota técnica preparada pelo
Ministério daEducação para justi-
ficar a necessidade do projeto, ob-
tida com exclusividadepelo Esta-

do, mostra que a média nacional
de investimento por aluno com o
Fundeb será de R$ 984,21.No en-
tanto, cinco Estados – incluindo
São Paulo – vão gastar mais de
R$ 1.300 por aluno, o valor que a
Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educaçãoconside-
ra o mínimo para garantir a quali-
dade nas escolas.O Distrito Fede-
ral é o recordista: cada aluno vale-
rá R$ 2.000. Os valores são maio-
res do que os investimentos atuais
do Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental (Fun-
def), o antecessor do Fundeb.

Hoje, o fundo prevê queomíni-
mo nacional de 1.ª a 4.ª série seja
de cerca de R$ 620 e de 5.ª a 8.ª ,
de R$ 651. “Eu não sou de exage-
rar a proporção das nossas ações,
mas acredito realmente que a
aprovação do Fundeb vai ser a re-
volução da qualidade na educa-
ção. Vamos poder investir justa-
mente naqueles Estados mais po-

bres e com maiores dificuldades”,
disseoministro da Educação,Tar-
soGenro.O fundoé formadobasi-
camente por recursos estaduais e
municipais, que chegam, emvalo-
res de hoje, a cerca de R$ 45 bi-
lhões por ano. O papel da União
será o investimento de R$ 4,3 bi-
lhões, para complementar o inves-
timentos dos Estados que estão
abaixo da média nacional.

As projeções feitas pelo MEC
apontam para investimento fede-
ral de R$ 12,4 bilhões entre 2006
e 2009 e R$ 25,8 bilhões entre
2010 e 2015. Depois de seis me-
ses de disputa entre a equipe eco-
nômica– que não queria a obriga-
ção constitucional de investir to-
dos esses recursos nos Estados e
municípios – e a da educação, a
emenda constitucional deve ser fi-
nalizada esta semana e enviada à
Casa Civil. Tarso espera que a
proposta final esteja no Congres-
so até o fim deste mês. ●

MILITARES

Tânia Monteiro
BRASÍLIA

O presidente do Clube da Aero-
náutica, brigadeiro Ivan Frota, fez
coro ao presidente do Clube Mili-
tar, general Luiz Gonzaga Lessa,
e passou a cobrar aumento salarial
paraasForçasArmadas. “Há insa-
tisfaçãomuito grandeno meiomi-

litar e estamos todos na expectati-
va de que o presidente Lula tenha
a sensibilidade de conceder o rea-
juste, porque houve uma promes-
sa por parte do governo que não
foi cumprida”, disse o brigadeiro.

“Mesmo que a promessa tenha
sido feita por outro ministro (José
Viegas), ele era legítimo represen-
tante do governo e estava prome-
tendo em nome do governo.” No
anopassado, foi negociado reajus-

te de 33% aos militares: 10% em
setembro, que foram pagos, e
23% em março, que não foram.

CONSEQÜÊNCIAS
Enquanto o presidente do Clube
Militar diz que as Forças Arma-
das estão descontentes, Frota pre-
fere não falar em conseqüências
do não atendimento da promessa.
“Pode acontecer tudo, mas pode
não acontecer nada, porque os mi-

litares são muito disciplinados e
ainda estão aguardando que a pro-
messa seja cumprida.”

Para Lessa, o não cumprimento
da promessa enfraquece a autori-
dade de toda a cadeia de coman-
do. E nisso ele inclui dos coman-
dantes do Exército, da Marinha e
da Aeronáutica ao presidente Lu-
la. “Nós temos visto que o minis-
tro da Defesa (o vice-presidente
José Alencar) e o comandante do

Exército (Francisco Albuquer-
que) têm brigado insistentemente
pela recomposição dos salários. O
problema é que eles não encon-
trameconemnopresidentedaRe-
pública nem na área econômica e
isso é muito grave”, reclamou. “A

frustração é imensa e não se resu-
me ao pessoal da reserva, é de to-
do o segmento da tropa.”

Uma preocupação de setores
do governo, particularmente da
cúpula militar, é com o início de
manifestaçõesdedescontentamen-
to de pessoas que têm o respeito
da tropa, pois temem que issopos-
sa contagiar e encorajar outros in-
satisfeitos.LessaeFrotaestão ape-
nas dizendo o que os demais não
podemfalardiretamente, assimco-
mo as mulheres dos militares, que
têm feito protestos em Brasília.

Elas reclamam do “desprezo”
do governo e prometem “inferni-
zar” a vida de Lula. Agora, estão
mandando fazer faixas em árabe e
espanhol para que as autoridades
estrangeiras que vierem para a
Cúpula América do Sul e Países
Árabes saibam da situação de pe-
núria das Forças Armadas, segun-
do a presidente de uma das asso-
ciações, Ivone Luzardo. ●

%HermesFileInfo:A-6:20050509:A6 NACIONAL
SEGUNDA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2005 ● O ESTADO DE S.PAULO

NACIONAL A7
O ESTADO DE S.PAULO ● SEGUNDA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2005

Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 9 maio. 2005. 1º Caderno, p. A3.




