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Chinaconfirma17.º
casodegripeaviária

OGreenpeaceafirmouontemque
os efeitos letais dodesastre nu-
clear deChernobyl foramsubesti-
mados.Pelos dados daOMS, 9
mil pessoasmorreram (ouainda
podemmorrer) de câncer associa-
doao acidente ocorrido em26de
abril de 1986. Para oGreenpeace,
onúmero correto é 93mil. Consi-
derandooutras doenças, pode
chegar a 200mil vítimas.REUTERS

A fé emSantoExpedito, o patro-
nodas causas urgentes que tem
seudia celebrado hoje, deve le-
var pelomenosmeiomilhão de
pessoasà capela da Luz, no cen-
tro deSãoPaulo, segundo esti-
mativas da igreja. Asmissas se-
rão celebradas dehora emhora
(a partir das6horas) no galpão
construídopara 4mil pessoas
naparte de trásda igreja.

AChina afirmou ontem ter iden-
tificado o 17.º caso de infecção
pelo vírusH5N1 entre humanos.
A vítima, emestado crítico de
saúde, é um jovemde21 anos
que trabalhava naprovíncia de
Hubei.OSudão (ao sul do Egi-
to), detectou gripe aviária em
umdono degranja e cinco fran-
gos. Testes confirmarão se o
vírus atuante é oH5N1. REUTERS

FÉ E LUCRO–CidadenataldeBentoXVI lançaprodutos ‘dopapa’

OMinistério daSaúde espera
atrair 11milhões depessoas com
60anosoumais para osquase 74
mil postos de vacinação contra a
gripe espalhadospeloPaís. A
campanhacomeçana2ª-feira e
vai até 5demaio. A vacina é gra-
tuita. Ameta para2006é vacinar
70%dos 16milhões de idosos no
País.No anopassado, 86%deles
foramvacinados.
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Políciaapreende48pássarossilvestresnoRio
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Alexandre Schneider defende mais
verba para escolas administrarem

Renata Cafardo

O novo secretário municipal da
Educação fala pouco de educa-
ção.AlexandreSchneider,de36
anos, acredita que foi escolhido
para o cargo pela sua experiên-
cia emgestão pública, acumula-
da por passagens em secreta-
rias deTransportes, Segurança
enoterceirosetor.Aáreadefor-
mação– éadministradordeem-
presasemestreemAdministra-
çãopúblicapelaFundaçãoGetu-
lioVargas (FGV) – fica clara em
suaprincipalproposta:darauto-
nomia às escolas, com repasse
de dinheiro e aumento da des-
centralização.
Paraqueissofuncione,Schnei-
derpretendecapacitarintegran-
tes das Associações de Pais e
Mestres (APMs) – são eles que
recebemaverbadogoverno–pa-
ra lidar com esses recursos. “O
governojáfezdoisrepassespara
APMs, mas há dificuldade de
elas prestarem contas. Quere-
mospassarcadavezmaisdinhei-
ro para a escola, mas elas preci-
sam saber lidar com essa buro-
cracia”, disse ao Estado, em
uma das primeiras entrevistas
como secretário. Tucano, ele as-
sumiu o cargo depois da renún-
ciadeJoséSerraesubstituiuJo-
séAristodemoPinotti.Fezparte
dogovernodeMarioCovase,até
omêspassado,erasecretário-ad-
junto de Governo, na Prefeitura
deSãoPaulo.
A autonomia aparece tam-
bémnasoluçãoencontradapara
atender a uma das reivindica-
çõesdosprofessoresdaredemu-
nicipal, que encerraram greve
de 17 dias na semana passada.
Elesreclamavamdafaltadecon-
dições para executar o progra-
ma “São Paulo é uma Escola”,
umdosmais importantes para a
secretaria municipal, e que pre-
vê período integral de estudos.
Os professores dizem que falta
um projeto claro do governo so-
bre o que fazer com as crianças
apósasatividadescurricularese
que não há estrutura física para
comportar aulas extras. Schnei-
derchamaráasescolasparaaju-
dar amudar oprograma.
“Elas têm capacidades distin-
tas.Cadaescolavai terdedizero
quedeucerto eoquedeuerrado
e quais as suas propostas para o
programa funcionar.” Hoje, ele
inclui900das1.300escolasdare-

de e atinge cerca de 200mil dos
1,2milhãodealunos. “Agentesó
consegue implantar umprogra-
masea redeparticipa.”
Scheidertambémfalaemme-
lhoraralogísticanasescolaspa-
ra receber produtos como leite,
uniformes ou alimentos que fa-
zempartedamerenda.Quando
indagado sobre a progressão
continuada, sistema de ensino
da rede em que a reprovação
ocorre apenas depois de ciclos,
o secretário não se aprofunda.
Hácríticasdepaiseprofessores
deque ela permiteque crianças
passem de ano sem aprender.
“Em princípio, não vejo proble-
mascomaprogressãocontinua-
da”, diz.
Avaliações mais embasadas,
acredita, só poderão ser feitas
depois dos resultados dos alu-

nos paulistanos no exame feito
pelo Ministério da Educação
que mede a aprendizagem das
crianças, a Avaliação Nacional
do Rendimento Escolar (An-
resc). Schneider garante ainda
que neste ano o município terá
uma avaliação própria de seus
alunos, feita externamente.
Onovo secretário não acredi-
ta que enfrentará resistência da
rede por não ser um educador.
“Tenho uma equipe pedagógica
forte, profissionais com história
naeducaçãoenomunicípio.Pos-
sotrabalharcomessesrecursos
humanos para melhorar o que
deve sermelhorado.”●

Só neste ano Delegacia de Proteção já resgatou 500 aves em situação irregular no Estado

Novosecretário
querescolascom
maisautonomia

AMBIENTE

Alexandre Rodrigues
RIO

PoliciaisdaDelegaciadeProte-
ção ao Meio Ambiente (DP-
MA), da Polícia Civil do Rio,
apreenderam na noite de an-
teontem cerca de 48 pássaros
silvestres num criadouro clan-
destino emRealengo, zona oes-
te do Rio. As aves tinham ani-
lhas (argolas) falsas para simu-
lar que eram legalizadas pelo
Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente (Ibama). O dono, o
serralheiro José Ilson Daudt,

foi levadoàdelegacia e autuado
na lei de crimes ambientais por
posse ilegal de animais silves-
tres. Também foi multado pelo
IbamaemR$ 24mil. Ele disse à
polícia que recebeu as anilhas
de um clube de criadores.
Ospoliciais chegaramàcasa

do serralheiro pormeio de uma
denúncia anônima. Em gaiolas
de madeira, eles encontraram
pássarosdeespéciesnobresco-
mo tiziu, curió, sabiá-laranjei-
ra, canário-da-terra, tico-tico e
azulão.Algunsdeles,comoapa-
tativa, o bico-de-pimenta e o

trinca-ferro,sãoespéciesamea-
çadas de extinção. Segundo o
delegado titular da DPMA, Ra-
fael Menezes, o valor de algu-
mas dessas aves pode alcançar
R$ 10mil nomercado paralelo.
Na delegacia, Daudt foi libe-

rado depois de prestar depoi-
mento,masresponderápelafal-
sificação das anilhas encontra-
dascomosanimais.Natardede
ontem,oIbamaconfirmouasus-
peita dos policiais de que elas
eramfalsas.Asanilhassãouma
espécie de carteira de identida-
dedadapeloórgãoparaavessil-

vestres nascidas emcativeiro e
que podem ser comercializa-
das. Elas são inseridas nas pa-
tas dos pássaros ainda filhotes,

compoucos dias de vida.
Ospoliciaisdesconfiaramde

que as anilhas eram falsas por-

que encontraram algumas
maiores do que seria indicado
paradeterminadasespécies.Al-
gumas aves tinham a pata que-
brada,numsinaldequealguém
forçou para introduzir a anilha
no animal adulto. “Várias aves
estão machucadas, prova de
queforamcapturadashápouco
tempo”, contou Menezes, que
encontrou na casa de Daudt
uma série da anilhas avulsas.
Apesardesercadastradono

Ibama como criador, o serra-
lheiro tinha documentos desa-
tualizados e não havia nenhu-

ma anilha licenciada para ele
no órgão. “Ele vai ter de expli-
carcomoobteveasanilhas.Va-
mosinstaurarinquéritoporfal-
sificação de símbolo público,
que pode resultar numa pena
de até 5 anos de prisão”, expli-
cou o delegado.
A DPMA apreendeu cerca

de500avessilvestres emsitua-
ção irregular só neste ano no
Rio. De acordo comodelegado,
amaioria é capturada naBahia
e em Minas Gerais e chega ao
Riopormeiodetransporteclan-
destino. Os atravessadores
usam lubrificantes para encai-
xar anilhas falsas nos pássaros
e simular que são legalizados.
Os animais apreendidos ontem
foram levadospara oCentrode
Triagem do Ibama, na Baixada
Fluminense. Eles poderão ser
doados ao Zoológico doRio. ●
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LEMA–DinheiroparaasAPMs

ENSINOMUNICIPAL

Serralheiro pagou
multa de R$ 24 mil
e responderá por
vários crimes

A
vida em Marktl
am Inn não é
mais a mesma
de uma cidade
tranqüila, com

ares medievais no interior
da Baviera. Depois da esco-
lha do cardeal Joseph Rat-
zinger para o posto mais
alto da Igreja Católica, há
exatamente um ano, o pe-
queno vilarejo de 2.700 ha-
bitantes mudou “da noite
para o dia”, segundo pala-
vras do padre da cidade,
Josef Kaiser, e desde então
vive em razão da imagem
do papa.
A mudança foi brutal. De

2 mil a 3 mil visitantes por
ano, a cidade já contabiliza
125 mil turistas e peregri-
nos de todas as partes do
globo desde a eleição de
Bento XVI. Italianos, brasi-
leiros, australianos e até
uma equipe da TV árabe
Al-Jazira visitaram o local.
De cartões postais a santi-
nhos, do Pão do Vaticano à
Torta Bento, passando pela
Cerveja do Papa, os mora-
dores de Marktl am Inn lu-
cram o que podem com o
filho ilustre.

Mas o comércio não está
rendendo boa imagem para a
cidade. Agora, o tema é tabu e
todos querem mostrar que
não há só mercantilismo. O
motivo da mudança é a reação
do bispo de Munique, que criti-
cou o comércio na cidade nos
últimos tempos e não confir-
mou a passagem do papa pelo
vilarejo durante sua visita à
região sul da Alemanha, pro-
gramada para setembro.
“Não fazemos mais a Cerve-

ja do Papa aqui”, declara preo-
cupado ao Estado o prefeito
Hubert Gschwendtner. Mas a
Cerveja do Papa feita em

Tann, um outro vilarejo da re-
gião bávara, continua a ser
vendida nos dois mercados da
cidade e pela internet, com o
preço de € 14,95 para a garra-
fa de 2 litros e € 3,80 para a
de 500 ml. Ao lado da Igreja
de Saint Oswald, onde Joseph
Ratzinger foi batizado, a con-
feitaria e doceria Winzenhör-
lein oferece o famoso Pão do
Vaticano, a € 1, e a Torta Ben-
to, a € 1,30. A proprietária, co-
nhecida como Frau Lotte,
acredita que o comércio é nor-
mal e que “seus produtos são
gostosos”. Quanto ao lucro de-
pois da eleição de Ratzinger,
ela diz que melhorou, mas não
revela quanto.
Grande parte dos morado-

res de Marktl é católica – cer-
ca de 80%. A apreensão com o
efeito das declarações do bis-
po de Munique é grande. “Mui-
to do que ocorre em Marktl
não corresponde à honra e ao
ofício do papa”, afirmou, no
fim de março, o cardeal Frie-
drich Wetter, bispo da capital
bávara.
Para mudar esse quadro, o

prefeito Gschwendtner convo-
cou todos os moradores que
estavam lidando com a ima-

gem do papa e pediu que o
comércio de “mau gosto”
fosse coibido. “A mídia ale-
mã passou uma imagem ne-
gativa da cidade e muitas
críticas chegaram. Fizemos
um apelo a todos para que
evitassem produtos que não
ressaltassem a espiritualida-
de, como a cerveja ou a sal-
sicha do papa”, revelou Gs-
chwendtner. O padre da pa-
róquia de Marktl também
contribuiu para a campa-
nha do prefeito. “Pedimos
que todos que fazem comér-
cio aqui sejam mais atencio-
sos e saibam o que estão
fazendo com o papa”, acres-
centou Kaiser.
Para impulsionar o cres-

cimento da cidade, que con-
ta com apenas uma pensão,
a comuna da região de Ma-
rktl investiu € 300 mil na
criação de um Centro de
Informações Turísticas,
aberto em agosto do ano
passado, e na construção de
um grande estacionamento
com mil vagas.
Para o prefeito, a cidade

gasta mais do que lucra com
o papa Bento XVI. “O que
ganhamos com os investi-
mentos, além da infra-estru-
tura que fica para a cidade, é
um abatimento de 35% a
60% nos impostos do gover-
no da Baviera.”
Recentemente, foi anun-

ciada a venda da casa onde
Joseph Ratzinger nasceu e
passou dois anos e meio da
sua infância. Segundo infor-
mações da imprensa alemã,
o valor pago pela Fundação
Geburtshaus Papst Benedikt
XVI (Casa de nascimento do
Papa Bento XVI) chegou a €
3,5 milhões. O governo da
Baviera contribuiu com € 1
milhão.
Mais de 400 pessoas mos-

traram interesse na aquisi-
ção da casa número 11, pro-
priedade de Claudia Dandl,
que morava ali com seus
dois filhos. A casa será refor-
mada e transformada noMu-
seu do Papa, com atrações
sobre a vida e a trajetória de
Joseph Ratzinger até Roma.
“Omuseu deve ficar pronto
até o fim deste ano ou no iní-
cio de 2007. Aí sim podere-
mos construir um hotel e me-
lhorar nossa estrutura para
receber mais pessoas emMa-
rktl”, diz Gschwendtner.
Se Bento XVI visitará a

cidade, ninguém sabe. “Não
posso imaginar que ele não
venha aqui”, afirma o padre
Kaiser. Se ele não vier, com
certeza os cidadãos de Ma-
rktl vão até Roma. “Em ju-
nho, 70 pessoas daqui viaja-
rão até o Vaticano para uma
audiência com o papa”, avisa
padre Kaiser. ●
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No governo Covas,
trabalhou nas
áreas de transporte
e segurança

MONALISA LINS/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:A-18:20060419:

A18 VIDA& QUARTA-FEIRA, 19DEABRILDE2006
OESTADODES.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 19 abr. 2006. 1º Caderno. p. A18.




