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Para estudantes de escola do Rio, mariola é refeição
12-Dez-2011

Estado gasta R$ 0,10 por dia com cada aluno. Em um colégio, crianças ou comem ou bebem

POR PÂMELA OLIVEIRA - O DIA - RJ

Rio - Uma mariola: foi esse o único alimento que os estudantes do Colégio Estadual Irmã Dulce, em Cosmos,
receberam da escola quarta-feira passada. Na unidade, com cerca de 1.300 alunos, os adolescentes só recebem um
alimento sólido e um líquido uma vez por semana. Nos outros dias, ou comem ou bebem. Com fome, estudantes que
entram às 7h e saem ao meio-dia contam que chegam a desmaiar. Na escola Professora Vilma Atanázio, em Campo
Grande, má alimentação também é regra. Alunos recebem um copo de guaraná e um pão, armazenados em condições
precárias.

"O lanche é muito ruim, muito pouco, não alimenta ninguém. Nós nunca recebemos almoço na escola porque não temos
uma cozinha preparada. Eu já quase desmaiei porque fiquei muito tempo sem comer e minha pressão baixou. Sorte
que uma professora viu que eu não estava bem e me deu um biscoito salgado", contou Dayane Cabral, 18, que estuda
no Irmã Dulce.

Como O DIA mostrou ontem, as duas unidades sofrem ainda com falta de estrutura. Salas sem janelas, com
ventiladores que não funcionam e outra em que a água da chuva entra pelo teto, janela e até pela lâmpada são alguns
dos problemas.

VERBA CURTA

As diretoras das escolas admitiram, em vistoria da Blitz nas Escolas realizada pela deputada Clarissa Garotinho, a
precariedade da alimentação e reclamaram do valor repassado pelo Estado: R$ 0,40 por dia para cada aluno - o estado
arca com R$ 0,10 e o governo federal com R$ 0,30. "É muito pouco, principalmente para escolas sem cozinha, que
compram produtos prontos. Como um aluno com fome vai se concentrar e aprender?", questiona a deputada.

Proibido, mas em sala de aula

Uma das bebidas oferecidas pelos colégios visitados pela Blitz nas Escolas é o guaraná, alimento proibido na
alimentação escolar pelo Ministério da Educação, segundo a própria superintendente de Infraestrutura da Secretaria
Estadual de Educação, Fátima Abreu. Ela afirma que o estado tem cardápio a ser seguido. E garantiu que a mariola não
pode ser oferecida sem complemento.
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Na quarta-feira, a diretora do Colégio Irmã Dulce, que se identificou como Ana Maria, confirmou durante a vistoria na
escola que deu apenas bananada aos estudantes do colégio. Equipe de O DIA acompanhou a vistoria.

A alimentação precária pode prejudicar o desempenho dos alunos, alertam especialistas. A problema pode ter afetado o
resultado do Enem em que as escola ocuparam as posições 4330 e 4369, com baixa participação dos estudantes e médica
de 520 e 519 pontos no total 1000. "O aluno precisa estar alimentado para se concentrar e aprender", diz a nutricionista
Nadjanara Rodrigues.

Fátima Abreu admite que a verba de R$ 0,40 é insuficiente e afirma que o estado estuda aumentar o valor. "Em 2012
faremos um projeto piloto em que 147 escolas receberão R$ 0,75", afirma.
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