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E
ste é o primeiro número da Revista do Brasil, que será distribuída a cerca 
de 360 mil sócios dos sindicatos participantes deste novo projeto de co-
municação popular. Ele vem à luz depois de longo período de gestação 
– em que dirigentes, jornalistas e apoiadores realizaram um sem-número 
de debates em busca de sua identidade editorial, seu desenho gráfico, 

seu nome e os temas que ocuparão suas páginas neste e nos próximos números. A 
revista começa a circular mensalmente, com 36 páginas. Mas vai crescer e chegar 
à circulação semanal – e também às bancas – em todo o país. Seu projeto editorial 
e gráfico combina idéias para debates, prestação de serviço, assuntos de interesse 
público com seriedade e prazer da leitura. Suas diretrizes serão os valores da ética, 
democracia, solidariedade, participação social e cidadania.

E por que uma nova revista? Pesquisa recente da BBC de Londres – feita em dez 
países, inclusive o Brasil – revelou que parcela significativa da opinião pública 
sente-se insatisfeita com o que encontra nos meios de comunicação. Além disso, 
mesmo com a quantidade enorme de jornais e revistas hoje existentes, boa parte 
das pessoas que agora nos lêem, não recebe em casa nenhum veículo de comuni-
cação. Algumas entidades de trabalhadores, percebendo essa carência, mantêm 
ou já tiveram bem-sucedidas experiências com revista. Mas o custo é alto, não 
traz receita, não há fins comerciais e isso sempre tornou difícil ampliar ou manter 
projetos dessa natureza. 

A Revista do Brasil surge com o objetivo de vencer esse desafio e outros que 
virão. Ela resulta do esforço de pessoas que têm como objetivo fazer da informa-
ção também um projeto de transformação do país. Este é o primeiro passo de uma 
caminhada que, esperamos, vai entrar para a história. 
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quem governas...
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As elites elogiam a 
firmeza de Lula à frente 
da estabilidade, mas 
não fazem questão de 
sua presença. O que 
sustenta a sua liderança 
é a consistência dos 
programas sociais

H
á pouco mais de um ano, uma revista e emissoras de TV 
revelaram o flagrante do ex-diretor dos Correios Maurício 
Marinho empurrando 3 mil reais para o bolso do paletó e o 
país para um dos maiores turbilhões políticos de sua história. 
Marinho, sumido, foi demitido, anda com escolta policial e 

colabora com a apuração de irregularidades na empresa para a qual, por 
vias judiciais, tenta voltar. Sua queda em tentação foi o estopim de um 
bombardeio sem trégua ao governo que dura até os dias de hoje. Alianças 
foram abaladas, ministros e lideranças políticas e partidárias históricas fo-
ram varridos do poder. CPIs renderam holofotes diários a oposicionistas e 
um noticiário que um dia critica, outro agride. E o país?

O país mantém a economia sob controle e em fase de crescimento, 
bate recordes de exportação, de grão em grão reduz o desemprego e, 
segundo o IBGE, a renda do trabalho vem subindo e o nível de desi-
gualdade, caindo. Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, com um 
arranhão aqui, outro acolá, continua com elevada dose de aprovação 
e lidera todas as pesquisas de intenção de voto. Qual será o segredo 
de Lula: apanha muito porque pode se reeleger, ou pode se reeleger 
porque apanha muito? Paródias à parte, os institutos de pesquisas e es-
tatísticas tentam explicar a energia do presidente com base em “indi-
cadores favoráveis”. Mas dificilmente conseguem medir com precisão 
um outro indicador, cujos sensores são a pele, o estômago e o bolso de 
alguns brasileiros. Alguns milhões deles, que tiveram sua vida modifi-
cada, para melhor, por algum dos chamados programas sociais.

Para a filósofa Marilena Chauí, professora da USP, o governo não 
desmantelou programas sociais e não privatizou direitos sociais e cul-
turais. “Ao contrário, ampliou as políticas sociais, inovou em várias 
delas, criou outras novas. Não distribuiu, mas transferiu renda. Con-
trariando o neoliberalismo, investiu prioritariamente os fundos públi-
cos no pólo da força de trabalho”, analisa, em depoimento ao livro 
Lições da Crise (Editora Fundação Perseu Abramo, 2006).

na prática
A família da estudante Sheila Albuquerque, 18 anos, que recebe 

recursos do programa Bolsa Família há dois anos, tem outra forma 
de traduzir essa mesma filosofia. Ela mora no município de Embu 
das Artes, na Grande São Paulo, com os pais e duas irmãs e está 
desempregada. “O dinheiro ajuda a comprar as coisas em casa, o gás 
principalmente. É pouco, mas é um dinheiro que chega fixo, você 
pode contar todos os meses. Este ano eu e minhas irmãs pudemos 
comprar material escolar, livros, que antes a gente não tinha”, relata 
Sheila. “O ideal seria que a bolsa fosse um pouco maior. Só o sufi-
ciente para a gente comprar um pouco mais de coisas em casa, sem 
ter de optar entre pagar uma conta ou comprar comida. Seria bom 
porque meus pais não teriam que discutir tanto por causa disso.”

O programa acima citado alcançou no ano passado 8,7 milhões fa-
mílias em situação igual ou pior que a de Sheila. E neste ano deve 
chegar a 11 milhões, mais de um quarto da população. São auxílios 
que variam de 50 reais a 95 reais por mês, dependendo do grau de 
pobreza, para famílias com filhos até 16 anos – desde que os mantenha 
na escola, com a vacinação em dia e sob acompanhamento médico 
regular. O Bolsa Família unificou ações antes pulverizadas (bolsa-es-
cola, bolsa-alimentação, cartão-alimentação, auxílio-gás). Passou a 
atingir mais gente e foram celebrados convênios com estados e muni-
cípios para auxiliar na identificação dessas famílias e na fiscalização 
daquelas condicionantes. O programa não consegue resolver as brigas FO
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aceito 
por uns e 
detestado 
por outros, 
os que 
acham que 
política é 
coisa só 
para gente 
graúda 
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entre os pais de Sheila, mas numa casa em que a 
renda média por pessoa é inferior a meio salário mí-
nimo, garantir o gás e o material escolar faz muita 
diferença.

Assim como faz diferença na renda do zelador 
Arnaldo Xavier de Araújo, usuário de medicamen-
to de uso contínuo, ter acesso a uma “farmácia po-
pular” instalada pelo governo federal no Centro de 
São Paulo. “Eu ganho 690 reais por mês e só com 
remédios gasto 300 reais, contando com os medica-
mentos que eu não encontro aqui”, expõe o zelador. 
“O que precisava era ter mais variedade”, opina. 
A dona de casa Francineide Marques freqüenta a 
mesma farmácia. “Compro tudo aqui, remédio para 
pressão, estômago e diabetes. Significa muito para 
mim. A renda em casa é de 500 reais. Com o dinhei-
ro que eu economizo aqui, compro outras coisas, 
pago conta de luz e de água. Na farmácia, gastaria 
mais de 300 reais. Aqui não chega a 60 reais. Quan-
do o médico passava remédio, antes, muitas vezes a 
gente nem tomava”, conta ela.

Uma economia equivalente a metade do salá-
rio é pouco? Então, o monitor de oficinas cultu-
rais Jesus Leopoldino filosofa mais um pouco. 
Separado e tendo de criar dois filhos, ele tra-
balha com 30 crianças atendidas pelo Programa 
de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) no 
Horto Florestal de Sumaré, na região de Campi-
nas (SP). “Eu tinha que trabalhar na roça. Meus 
filhos ficavam na rua ou tinham que ir catar 
acerola comigo. Tinha medo que eles ficassem 
na rua porque lá a criança não aprende nada de 
bom. E em casa, sozinhos, é complicado. Quan-
do descobrimos o Peti, mudou minha vida. Meu 
filho entrou com 7 anos e minha filha com 8. 
Hoje eu sou treinador de futebol das crianças, 
dou aula de capoeira, ensino artesanato. Tudo 
isso para mim tem sido uma grande vitória. E 
sei que meus filhos não estão sozinhos nem tra-
balhando”, define Jesus.

Taciana da Conceição, de São Vicente, no litoral 
de São Paulo, aos 16 anos passou a ser atendida pelo 
programa Agente Jovem, que atende adolescentes 
em conflito com a lei, concede de bolsas, oferece 
oficinas de capacitação e exige, em contrapartida, 
freqüência escolar e prática em trabalhos comu-
nitários. Ela freqüentou oficinas de dança e hoje é 
professora. “Quando fiz 18 anos, me chamaram para 
dar aula de dança no Peti. Hoje recebo 467 reais. 
pago meu curso de Magistério e ainda consigo aju-
dar minha mãe. No Peti, formei um grupo de dan-
ça, o Play Dance, para as crianças interagirem com 
outras pessoas e conhecerem outros lugares”, conta. 
“A dança me tirou das armadilhas da vida, mostrou 
que eu era capaz de fazer as coisas. É por isso que 
meu trabalho vale a pena.”

Compromissos
A programas sociais como esses – aos quais Ma-

rilena Chauí acrescenta a política de microcrédito 
e banco popular, economia solidária e incubadeiras 
populares, o Fundo de Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica, os incrementos no sa-
neamento básico, na ampliação da rede elétrica des-
tinada a regiões que não a possuíam, a demarcação 
das terras indígenas, ampliação da reforma agrária 
entre outros – os líderes da oposição costumam atri-
buir função meramente eleitoreira. Chegaram até a 
barrar a votação do orçamento porque transferia 3 
bilhões de reais ao Bolsa Família neste ano.

O ministro do Desenvolvimento Social, Patrus 
Ananias, entende o direito dos opositores de esper-
near, mas tem versão diferente. “O governo está 
cumprindo compromissos com os trabalhadores e 
com os pobres. Saiu do campo do clientelismo e do 
assistencialismo para políticas públicas efetivas. Os 
programas sociais incrementam a economia como 
um todo e contribuem para a diminuição da violên-
cia. Por isso, a sociedade tem avaliado o governo 
positivamente”, avalia.
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o Programa 
de erradicação 
do Trabalho 
infantil (Peti) 
mudou a 
vida de Jesus 
leopoldino. 
seus filhos 
passaram 
a ter vários 
cursos e ele 
próprio virou 
professor de 
artesanato e 
esportes
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O professor Juarez Guimarães, do Departamen-
to de Ciência Política da Universidade Federal de 
Minas Gerais, considera que o respaldo de setores 
importantes dos s sociais reforçam a resistência de 
Lula, além de sua liderança histórica, construída 
nestas últimas três décadas, e do impacto das me-
didas de inclusão social que o diferenciam de go-
vernos anteriores. “Não houve a quebra dos laços 
entre os principais movimentos sociais e o governo 
Lula; há aí o que poderíamos chamar de um apoio 
crítico”, avalia Guimarães, organizador do livro Li-
ções da Crise.

O historiador Wanderley Guilherme dos San-

tos prefere recorrer à própria mãe para explicar o 
desempenho do presidente: “Ela é operária e es-
tudou até a quarta série. Minha mãe sempre fala 
que não tem nenhuma amiga dela sem emprego”, 
diz. A observação ecoa na vida do ex-desempre-
gado Elton de Souza, que chegou a passar um 
ano e sete meses vivendo de pequenos bicos para 
sustentar esposa e filho: “Hoje estou de carteira 
assinada de novo em uma metalúrgica. Voltei a 
ter auto-estima”. 

Com reportagens de Flávio aguiar e guilherme Jeronymo, 
da agência Carta Maior; Krishma Carreira e Xandra stefanel
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arnaldo faz 
economia 
na Farmácia 
Popular

O aumento de 16,67% do salário 
mínimo em abril, para 350 reais, junto 
com a correção da tabela do imposto 
de renda que diminui sua retenção 
na fonte, deve gerar um volume 
extra de recursos na economia, 
este ano, da ordem 25 bilhões de 
reais. A estimativa é do Dieese. Esse 
volume vira alimentos, vestuário, 
remédios, quitação de dívidas e novas 
prestações. Mais crescimento, mais 
empregos e mais arrecadação.

Ainda segundo o Dieese, em 72% 
das negociações coletivas no país em 

2005, os trabalhadores conseguiram 
reajustes acima da inflação apurada 
no período. Com inflação sob controle, 
isso é sinônimo de aumento de renda. 
É nesse cenário que os institutos de 
pesquisas tentam descobrir o segredo 
da resistência de Lula às pancadas 
que tem levado.

“O que conta para as pessoas é 
o dia-a-dia. E o Brasil nunca esteve 
tão bem. Quem não comia, tem uma 
refeição agora. Quem tinha uma, 
passou a ter duas. Quem tinha duas, 
agora come três vezes por dia”, 

analisa Carlos Augusto Montenegro, 
diretor do Ibope.

Na mesma linha, Marcos Coimbra, 
do Instituto Vox Populi, apontou em 
reportagem publicada no site Terra 
que Lula é “a cara” do povo brasileiro. 
“O lulismo, é um retrato quase exato 
da população brasileira; se parece, 
com algumas exceções, a um corte 
transversal da sociedade brasileira”. 
Por esse motivo, o presidente é aceito 
por uns e detestado por outros, os que 
acham que política é coisa só para 
gente graúda.

impactos imediatos em indicadores econômicos e de opinião
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Coerência à 
flor da pele
Paul Singer é o tipo de intelectual que arregaça as mangas 
para buscar pôr em prática o que aprende e ensina. Para ele, a 
organização de empreendimentos solidários mostra que outra 
economia é possível e está acontecendo

Por Paulo Donizetti de souza

P
aul Singer figura, possivelmente, entre os mais conceituados intelectuais do 
Brasil. Sua obra é ingrediente obrigatório na biblioteca de quem queira enten-
der o Brasil. Com a fala serena de um mestre, Singer fala de seu país com a 
coerência que o acompanha em mais de meio século de militância política de 
esquerda. Critica com pesar, mas sem meias palavras, os rumos da economia. 

Fala dos vacilos do governo e do PT; e torce pela reeleição de Lula.
Esse brasileiro nascido na Áustria há 74 anos já foi metalúrgico (eletrotécnico), é um 

dos fundadores do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) junto com inte-
lectuais da academia perseguidos pelo regime militar. Professor da Unesp e da FEA/USP, 
foi secretário de Planejamento paulistano na gestão de Luiza Erundina e, desde 2003, 
comanda a Secretaria Nacional de Economia Solidária criada pelo atual governo dentro 
do Ministério do Trabalho. Para Paul Singer, a economia solidária não é mera alternativa 
para gerar ocupação em tempos de crise, como pensam alguns, mas uma ferramenta de 
construção de um novo modelo econômico pautado pelo humanismo, a justiça social, a 
cooperação mútua e a solidariedade. É seu modo de ver o país que aparece nesta primeira 
entrevista da história da Revista do Brasil.

É possível mudar de rumo na economia ou estamos aprisionados a esse modelo?
É possível. Já podíamos estar crescendo muito mais que no momento. Aquela elevação 
da taxa de juros a partir de setembro de 2004 cortou pela metade o crescimento em 2005. 
A meu ver, desnecessariamente. Estamos crescendo a meio vapor e isso por opções polí-
tico-econômicas. É preciso controlar a movimentação dos capitais dentro e fora do país 
porque o não-controle praticamente coloca o governo brasileiro e o Banco Central à mer-
cê do capital financeiro. Essa é a situação da maior parte dos países desenvolvidos hoje. 
Eles não controlam a movimentação de capitais e são obrigados, em diferentes governos 
– de esquerda ou de direita –, a fazer uma política conservadora colocando o combate à 
inflação muito acima do combate ao desemprego. É um grande dilema. É possível optar 
por outra política se tivermos a firmeza hindu, tailandesa, da Malásia ou chilena. A Ar-
gentina tem. Cresceu 8% ou 9%. Nós poderíamos também, se quiséssemos. 

a quem diz que o país precisa de um “choque de gestão” o presidente lula res-
ponde que precisa é “choque de inclusão social”. isso está acontecendo?
Não sei se é choque, mas há diferenças sensíveis. A promessa do presidente de zerar a fome e 
garantir o mínimo de segurança alimentar à população está sendo cumprida. O presidente deu 
absoluta prioridade a isso, não deixou nenhum corte de orçamento atingir essa meta. Vamos 
chegar a mais de 11 milhões de famílias que vão ter uma renda muito baixa ainda, mas sufi-
ciente para garantir a nutrição das crianças – e ligada inclusive a sua freqüência na escola.

enTRevisTa
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o senhor ficou satisfeito com a decisão do PT 
em relação aos parlamentares que tiveram 
seus nomes envolvidos em supostos proble-
mas de conduta?
Eu fiquei. Foi importante ter adotado uma decisão 
no sentido de que o PT vai apurar os fatos. A hipó-
tese é de que todos somos, mais ou menos, respon-
sáveis pelo que aconteceu. A responsabilidade pelo 
processo é coletiva, embora tenha havido violações 
graves na democracia interna do partido, já que cer-
tas condutas individuais foram comprovadamente 
clandestinas. O partido não sabia.

o senhor acha que o PT tem condições de vol-
tar a liderar na sociedade uma ação pela ética 
na política, tomar a dianteira em propor uma 
reforma política ampla e consistente?
Tem. Uma das coisas interessantes a esse respeito 
é o seguinte: a Folha de S.Paulo deu em manchete 
depois da adoção dessa resolução [discutir a puni-
ção dos envolvidos em denúncias depois da elei-
ção], que o PT enterra a investigação. Aconteceu o 
contrário: por consenso a apuração está programa-
da, vai acontecer. Nenhum jornal ou revista cobrou 
apuração de qualquer outro partido, inclusive do 
PSDB – afinal de contas, quem criou o “valeriodu-
to” foi o PSDB. Isso também está comprovado. O 
PT precisa apurar por que passou a ser uma máquina 
eleitoral dependente de grandes quantias de dinheiro. 
Mesmo doações oficialmente declaradas parecem ter 
vindo dos bancos. Isso é preocupante.

Mas contribuições fazem parte da regra eleitoral.
O que me importa no caso do PT é que ele volte a 
ser um partido barato. Houve deslumbre, desbunde 
e descontrole. O que eu e muitos de nós queremos 
é ter um partido em que a contribuição dos filiados 
seja a principal fonte de financiamento. Acho que 
o PT não deveria receber nenhuma contribuição de 
pessoa jurídica. Contribuir para o PT teria de ser 
uma posição política.

É possível governar sem fazer alianças políti-
co-partidárias?
Defendo que, para as eleições, tenhamos apenas 
alianças com partidos com programas análogos, que 
nós não fizéssemos aliança com partido de direita. 
Na verdade, os partidos não são de direita: o PTB, 
o PP e o PL não são de direita, também não são 
de esquerda, também não são de centro. Nem têm 
projeto. O povo brasileiro se politizou bastante nas 
eleições para o Executivo. Vota com atenção e con-
vicção para presidente da República, para governa-
dor e para prefeito. Mas essa politização inexiste 
para o Legislativo. A maioria das pessoas, depois de 
um mês, não lembra em quem votou.JA
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Mas é possível governar sem alianças?
Se o presidente Lula for reeleito – e eu espero que seja! – vai ter que constituir maioria 
e tem que estabelecer alianças. Mas é diferente você fazer aliança depois da eleição, só 
com os parlamentares. Eu não acho nada imoral os que aderem à aliança terem cargos no 
governo, por exemplo. Por que um partido vai apoiar um governo? Pelos belos olhos? Só 
pelo entusiasmo? Não. Isso – participar do governo – é legítimo.

Como o senhor avalia o ano internacional do microcrédito (2005, instituído pela 
nações Unidas)? o senhor representou o presidente lula, como um dos embai-
xadores do microcrédito.
No Brasil não houve grande avanço. Conseguimos uma lei que foi amplamente debatida 
no Congresso mas que não é funcional. Você faz com ótima intenção, no caso, abrir o 
crédito aos micro e pequenos empreendedores, aos pobres em geral, sem precisar de 
garantia, o que é uma mudança na política bancária do país, mas cria tantas exigências 
que inviabilizam a implementação. Precisa de ajustes. O presidente Lula está investindo 
muito no microcrédito, com toda razão. É uma coisa extremamente importante, sobre-
tudo como porta de saída dessas 11 milhões de famílias do Bolsa Família, que precisam 
de crédito para começar alguma atividade econômica e ter alguma perspectiva. É preciso 
mudar algumas regras para que o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orien-
tado (PNMPO) comece a deslanchar.

e quanto à economia solidária?
O governo nacional coloca a economia solidária como um dos alvos da sua política de 
fomento. Ela existe há tempos, mas estava anônima no país. Com movimentos apoiados 
por organismos como a Cáritas [entidade ligada à Igreja Católica que apóia movimentos 
populares e comunitários], por setores das universidades, por sindicatos, a economia 
solidária foi emergindo.

É possível dimensionar com que intensidade a economia solidária acontece?
A Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes), criada em 2003, iniciou um 
mapeamento que conseguiu identificar 15 mil empreendimentos no país, em todos os 
estados brasileiros. Estamos iniciando uma segunda tomada para complementar esse 
trabalho. Em todos os 27 estados existem comitês do sistema de informação da economia 
solidária. As plenárias, os encontros de empreendimentos em 2004, tudo isso deu outra 
qualidade à economia solidária. Isso foi viabilizado pelo Fórum Brasileiro de Economia 
Solidária, que reúne os movimentos sociais afins, e pela Senaes, braço do poder público 
nessa empreitada. A conferência nacional de economia solidária, que deve acontecer no 
final do mês de junho, será o auge desse processo de fazer emergir e dar identidade à 
economia solidária. Queremos que participem todos os grandes movimentos sociais bra-
sileiros: as mulheres, os negros, os indígenas, os ambientalistas, para fazer uma grande 
aliança com a economia solidária.

Quem planta, produz algum bem ou serviço tem de vender, não é?
O mapeamento mostrou coisas surpreendentes para nós. A maior parte da econo-
mia solidária está no campo. Há mais empreendimentos rurais, agropecuários e 
extrativistas do que urbanos. Além disso, a maior parte da economia solidária está 
no Nordeste. O Rio Grande do Sul é onde há mais empreendimentos cadastrados 
nesse primeiro levantamento, mais de 1.600, mas logo em seguida vem a Bahia, o 
Ceará e o Piauí, com mais de mil empreendimentos cadastrados cada estado – 44% 
dos empreendimentos estão no Nordeste porque lá a pobreza é maior. Ou seja, há 
uma forte relação entre a pobreza e a economia solidária. A comercialização ainda 
é um ponto de estrangulamento. Não que não haja mercado. Não há vendedores. As 
pessoas pobres têm mais propensão a produzir do que a vender. Se você junta um 
grupo de mulheres para costurar, elas farão isso com muito empenho e gosto, mas 
vá perguntar a elas se querem ir para as lojas para vender. Elas têm medo de não 
falar a língua da classe média deles, têm vergonha de ser pobre. Existe um forte 

O Lula pegou coisas 
que o Fernando 
Henrique começou 
a fazer numa escala 
insignificante e 
transformou em 
programa social 
significativo
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movimento de comércio justo, principalmente de exportação para a Europa, onde 
milhares de lojas vendem produtos do terceiro mundo com preços maiores que o 
resto do comércio e a diferença indo direto para os produtores. Do ponto de vista 
da produção, é insignificante o que se consegue escoar por aí, possivelmente 5% 
de tudo.

Como resolver isso?
É preciso criar canais de comercialização da produção da economia solidária, ter comér-
cio justo dentro do país, colocar os produtos da economia solidária no supermercado e 
na grande rede comercial. O ideal seria ter entidades cooperativas de economia solidária 
de intermediação, compra e venda.

o governo tem conseguido fazer a distinção entre o empreendimento econômi-
co solidário, cooperativismo e as falsas cooperativas, as de fachada?
Isso para nós é um dos assuntos vitais, sobretudo nas cooperativas de serviços e de tra-
balho. As falsas cooperativas existem desde lá embaixo, na limpeza, até na medicina. A 
fiscalização vai atrás e destrói as cooperativas que eles consideram falsas sempre que 
há denúncias, mas isso só não resolve o problema. Estamos fazendo um projeto de lei 
para que cooperativas não possam proporcionar a seus próprios membros menos que os 
direitos básicos de um assalariado. Criamos o Programa Nacional de Fomento às Coo-
perativas de Trabalho (Pronacoop). A lei dá três anos para que as cooperativas tenham 
suficiência econômica.

existe algum mecanismo de apoio a trabalhadores para que assumam, em au-
togestão, empresas em vias de quebrar?
 A Senaes apóia com dinheiro as grandes entidades que fazem isso, que habilitam os tra-
balhadores a ficar com a massa falida e a recuperar a empresa em crise, que são a Anteag 
(Associação Nacional de Trabalhadores em Empresas Auto-geridas) e a Unisol (União 
e Solidariedade das Cooperativas do Brasil). A nova lei de falências prevê recuperação 
judicial das empresas e que os trabalhadores sejam reconhecidos como credores da em-
presa em crise ou falida. Para que haja uma recuperação judicial, os trabalhadores têm 
que concordar que são um dos três grandes credores – assim como governo e fornece-
dores. O que quer que aconteça com a empresa em crise, os trabalhadores têm voz ativa. 
Além disso, há a possibilidade de que os trabalhadores assumam a empresa e a dirijam 
em autogestão para recuperá-la. A lei zera todo o passivo da empresa se ela for entregue 
a um novo dono, que pode ser, inclusive, seus ex-empregados. 

essa “outra” economia é mesmo possível?
Eu acho que é. Está acontecendo.

lula e o PT sempre foram referências para a esquerda latino-americana, mas 
estão conseguindo fazer um governo de esquerda?
Esquerda é, na verdade, a luta contra a desigualdade, a miséria, a morte desnecessária, 
a exploração. Nesse sentido, o Bolsa Família é a principal ação, pelas suas dimensões e 
significados. Por isso teve repercussão internacional. Mas o governo Lula tomou mui-
tas medidas que são progressistas do ponto de vista de esquerda. Talvez uma das mais 
importantes, em breve, vá ser a lei geral da micro e pequena empresa. Ela permitirá 
que as pequenas firmas, de baixa renda, paguem apenas uma fração desses impostos 
todos indiretos e diretos que existem. É uma forma de atrair para a formalidade em-
presas muito pobres e uma medida de grande impacto social. Deve entrar em vigor 
este ano, tem muito apoio no parlamento. É como o Simples, do Fernando Henrique, 
só que elevado a enésima potência. O Lula faz muito isso: pega coisas que o Fernando 
Henrique começou a fazer numa escala insignificante e transforma em programa social 
significativo. 
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PolíTiCa

 Por gilberto Maringoni, da agência Carta Maior

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, tem jei-
to de bom moço e parece ter sempre acabado de sair do 
banho. Com fala pausada, de médico do interior, cons-
truiu a imagem de homem simples e sem nada a escon-
der. Orientado por seus marqueteiros, tentou levar essa 

característica pessoal para o terreno da política. Sua frase preferida é 
“Quero dar um banho de ética no Brasil”. 

Apesar de tentar construir imagem 
de bonzinho, o PSDB usou de rolo compressor 
para impedir, na Assembléia Legislativa de 
São Paulo, CPIs que investigariam 
seu governo
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Para manter essa imagem, o ex-prefeito de Pin-
damonhangaba usou e abusou do que se chama 
“rolo compressor” na Assembléia Legislativa de 
São Paulo. Por meio de uma maioria formada pelas 
bancadas do PSDB, PFL, PPS, PTB, PV, PL, PP e 
parte do PMDB, ele conseguiu impedir a constitui-
ção de 69 Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPIs) para investigar casos suspeitos em várias 
áreas. Muitos desses pedidos de CPIs referem-se 
a questões já julgadas irregulares pelo Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). 

O estado de São Paulo é o único da federação 
onde o Executivo não é fiscalizado pelo poder 
Legislativo. “É uma situação absurda”, afirma 
o líder da bancada do PT na Assembléia Legisla-
tiva, Enio Tatto. “Para que o pedido de CPI seja 
protocolado são necessárias 32 assinaturas. Os 
tucanos instituíram o Colégio de Líderes como 
instância que decide a pauta de votação e é lá 
que manobram sua base aliada e impedem que se 
instale CPI.” Há um ano, a Assembléia apresen-
tou Projeto de Resolução que prevê o suprimento 
desse artigo do regimento interno, que exige que 
o pedido de CPI seja também levado à voto no 
plenário. 

Enquanto isso não acontece, São Paulo segue 
sem conhecer o que a administração quer tanto 
esconder. Selecionamos sete dos pedidos mais im-
portantes de CPIs, negados pela maioria governis-
ta na Assembléia. 

1Fundação estadual do bem  
estar do Menor (Febem)

Proposta em abril de 2003, para investigar quem 
lucra com a gestão da Fundação, seu inchaço ad-
ministrativo, a partidarização da gestão, o superfa-
turamento e dispensa de licitação em compras.

2Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU)

A CPI foi pedida em abril de 2004, para inves-
tigar superfaturamento de terrenos e materiais, 
compras sem licitação e corrupção de lideranças 
populares. Segundo o deputado Renato Simões 
(PT), “a empresa foi o caixa dois do PSDB na 
gestão Mario Covas, quando presidida por Goro 
Hama. Deixou de ser caixa dois para ser caixa 
preta de Alckmin”.

�Rodoanel
Obra que visa criar uma malha rodoviária em 

volta da Capital, dando maior eficiência à circu-
lação rodoviária. CPI proposta em novembro de 
2005, para investigar superfaturamento, pagamen-
tos indevidos por obras não realizadas e uso de 
material sem especificação própria.

�Cessão de área pública  
à Tv e Rádio Canção nova

Proposta em fevereiro de 2006. Uma área do go-
verno do estado, de 87 alqueires, na cidade de Lo-
rena seria destinada à expansão da Faculdade de 
Engenharia Química de Lorena, a ser incorporada 
como campus isolado da USP ou da Unesp. Uma 
intervenção de Gabriel Chalita, ex-secretário de 
Educação e apresentador de programa na emisso-
ra, ligada à ala conservadora da Igreja Católica, 
alterou a destinação pública em favor de interesses 
privados.

�Contratos de publicidade  
da nossa Caixa

Proposta em fevereiro de 2006. A Nossa Caixa 
firmou dois contratos de publicidade em 15 de 
março de 2002. As empresas escolhidas através de 
licitação são a Colucci & Associados Propaganda, 
com contrato de R$ 12 milhões, e a Full Jazz Co-
municação e Propaganda, com contrato de R$ 16 
milhões. Ambos terminaram em 15 de setembro de 
2003. No entanto, os serviços continuaram a ser 
prestados até 15 de julho de 2005. Durante um ano 
e nove meses os pagamentos foram feitos de forma 
irregular.

�irregularidades em  
empréstimos à eletropaulo 

Proposta em abril de 2003. Deveria investigar o 
favorecimento da empresa estadunidense AES na 
compra da Eletropaulo pelo BNDES no governo 
FHC. Isso resultou num calote milionário ao ban-
co estatal.

�CPi de 973  
contratos

Todos já julgados irregulares pelo TCE em vá-
rias áreas da administração, como Metrô, Cetesb, 
CDHU, Nossa Caixa, Departamento de Estradas 
de Rodagem, Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação, Dersa, Sabesp. Segundo o deputa-
do estadual Caldini Crespo (PFL), o prejuízo do 
tesouro paulista com as irregularidades chega a 
quase R$ 2 bilhões. 

Há ainda dezenas de pedidos de CPIs referen-
tes à TV Cultura, aprofundamento da calha do rio 
Tietê, favorecimento à Coca-Cola, renúncia fiscal 
e tributária, guerra fiscal, fraudes da empresa Te-
lefônica, futebol e outras. Os proponentes perten-
cem a quase todos os partidos da Casa, incluindo 
o PSDB. Os deputados têm apelado, sem sucesso, 
à Justiça, para que seja instalada a CPI da Nossa 
Caixa, como direito da minoria no parlamento.

Vale perguntar: Alckmin tem medo do quê?  

os 12 anos 
no governo 
de são Paulo 
não foram 
suficientes 
para o PsDb 
resolver os 
problemas 
da Febem 
(acima). 
o que 
acontece 
de verdade 
ninguém 
sabe: 
alckmin 
não deixou 
investigar
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 Por bernardo Kucinski

B
oa arte da população 
acha mesmo que hou-
ve corrupção, mas não 
está claro como acon-
teceu. A confusão foi 

produzida pela própria mídia, 
ávida por denúncias e mais em-
penhada em incriminar do que 
em investigar. A começar pelo 
próprio nome – “mensalão” –, que 
se impôs pela repetição, como 
uma marca, e acabou virando 
seção fixa de jornal. Deputados 
passaram a ser chamados generi-
camente de “mensaleiros”. Ocor-
re que nunca foi provada uma re-
lação entre pagamentos regulares 
e votações de deputados a favor 
do governo.

Jornalistas e oposição ignora-
ram até mesmo as questões do 
senso comum: 1) Por que pagar 
“mensalão” a sete deputados do 
PT que já votam com o governo? 
2) Por que deputados foram ao 
Banco Rural apenas uma ou no 
máximo três vezes, se era um 
“mensalão”? 3) Por que o go-
verno teve dificuldade em apro-
var projetos se estava pagando 
“mensalão” para que fossem 
aprovadas? 4) Por que pagar 
“mensalão” a um deputado como 
Roberto Brant, do PFL, opositor 
ferrenho do governo? 

Apesar da intensa cobertura de 
todos os meios de comunicação, a 
maioria dos brasileiros considera-se 
mal informada sobre a crise política

Confusão 
na crise do 
mensalão

MíDia

empresas de 
comunicação 
ficam com 
80% do que as 
agências de 
publicidade 
recebem para 
intermediar 
anúncios. 
a abril, por 
exemplo, 
faturou 
R$ 11 mi. 
via Duda 
Mendonça FO
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O noticiário omitiu sistemati-
camente que as empresas de pro-
paganda ficam com apenas 15% 
a 20% do dinheiro que recebem 
dos clientes para o pagamento 
das campanhas na mídia. 

Quando a Veja noticiou que 
empresas de Duda Mendonça 
receberam R$ 700 milhões em 
cinco anos, nunca esclareceu 

que, de cada R$ 100 recebidos, 
cerca de R$ 80 ficam para o veí-
culo onde foi feito o anúncio. A 
própria Veja e outros veículos da 
Abril, por exemplo, faturaram 
R$ 11 milhões em anúncios via 
Duda Mendonça.

CPI e mídia acusaram fundos 
de pensão de desvio de dinheiro 
para o “valerioduto”. Os fundos, 

que gerem centenas de bilhões 
de reais, contestam. “A impren-
sa preferiu fontes desqualificadas 
que alimentaram a desinforma-
ção”, diz o presidente do fundo 
Petros, Wagner Pinheiro. 

bernardo Kucinski é professor 
licenciado da eCa/UsP, autor de vários 
livros sobre jornalismo e assessor da 
Presidência da República

1. A mídia foi pautada 
diariamente pela oposição: 
acusações verbalizadas 
pela oposição de tarde, 
viravam manchetes 
factuais no dia seguinte. 
2. Acusações que deveriam 
ser ponto de partida 
para uma investigação 
jornalística eram publicadas 
sem checagem. Bastava 
usar termos como 
“suposto”, como observou 
Carlos Heitor Cony.
�. Os acusados não 
eram procurados para se 
defender e, quando eram, 
suas explicações eram 
tratadas com sarcasmo. 
�. Surgiu um novo 
modo narrativo: basta 
ser indiciado para ser 
tratado como criminoso, 
mesmo que a acusação 
ainda esteja sujeita a ser 
rejeitada pela Justiça;
�. Nessa nova forma 
narrativa, escreveu o 
jornalista Carlos Brickman 
“qualquer medida judicial 
em favor de réus é 
chicana” e “qualquer 
absolvição é pizza, 
independente de prova”. 
Qualquer declaração do 
acusador é, em princípio, 
aceita como verdade... 
�. Nessa nova narrativa 
predominou a malícia. Em 
vez de elucidar os fatos, 
contextualizando-os e 
hierarquizando-os, optou-
se pela desinformação e a 
suspeição.

�. Todo o fogo era 
dirigido apenas contra o 
PT. A grande imprensa 
ignorou, por exemplo, 
as denúncias contra o 
banqueiro Daniel Dantas, 
do Banco Opportunity, 
à lista dos doadores de 
Furnas. Ignorou ou relegou 
a segundo plano que o 
“valerioduto” foi criado pelo 
PSDB para a campanha de 
1998 de Eduardo Azeredo, 
em Minas Gerais.
�. Palavras pesadas foram 
usadas com freqüência, 
sem pudor: “Palocci, 
estuprador de contas 
bancárias” (Augusto 
Nunes, no JB); “Lula, chefe 
da quadrilha” (Correio 
Braziliense); Ali Dirceu e os 
40 ladrões”(idem). 
�. Foi desencadeada uma 
perseguição incessante 
aos familiares de Lula e 
aos chamados “amigos 
de Lula”, com arbitrária 
violação da vida pessoal.
10. Legitimou-se a 
linguagem preconceituosa 
contra Lula, inclusive por 
colunistas importantes; 
alguns jornalistas 
especializaram-se em 
descobrir em todas as falas 
de Lula uma “gafe”.
11. Os meios de 
comunicação concentraram 
toda a cobertura na 
crise, desprezando 
acontecimentos 
importantes; Istoé deu 14 
capas seguidas de crise; 

Veja deu mais de 20. 
12. Depoimentos nas CPIs 
eram ignorados quando 
derrubavam acusações 
contra o governo. 
1�. Criou-se uma 
modalidade virulenta 
de jornalismo. Veja deu 
capas associan do o PT 
a animais (rato, burro), 
imagens posteriormente 
recicladas por articulistas 
na própria Veja e em 
outros veículos. Os nazistas 
fizeram isso com os 
judeus com o objetivo de 

derrubar toda e qualquer 
barreira psicológica ao seu 
extermínio. 
1�. Houve a “a tragédia 
da condenação sem 
julgamento”, como disse 
em sua defesa o deputado 
do PFL Roberto Brant. 
Nenhum julgamento foi 
ainda feito na Justiça, 
mas na mídia e no 
imaginário social já estão 
todos condenados e suas 
imagens e reputações 
destruídas. Deu-se um 
linchamento midiático.

Mecanismos do linchamento pela mídia

no limite do desrespeito: as revistas vendem 
notícia como espetáculo de ópera bufa
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 Por Marcel gomes, da agência Carta Maior

N
ery da Silva Oliveira trabalhou 32 anos no Unibanco an-
tes de se aposentar. Gildásio Cândido está na Magneti 
Marelli Cofap, em São Bernardo do Campo, há 20 anos. 
Edílson Ferreira da Silva cumpre expediente há 32 anos 
na Daimler Chrysler, antiga Mercedes-Benz, também em 

São Bernardo. Esses brasileiros são filhos de um Brasil que não existe 
mais. Quando eles começaram sua vida profissional, o sonho de cada 
um era encontrar um trabalho e ser feliz. A felicidade era representada 
por um emprego assalariado, com carteira assinada, diretos garantidos 
pelo acordo coletivo e perspectiva de ascensão profissional.

Nesse Brasil de antigamente, o trabalho assumia um caráter celes-
tial do qual o templo terreno era a própria empresa. Edílson explica: 
“Para mim, empresa é uma instituição como a igreja. O padre pode 
morrer, mas a igreja fica”. Nery, Gildásio e Edílson conquistaram seus 
objetivos. Cumpriram a meta de sua juventude, formaram famílias e 
criaram filhos. E isso não foi fácil. Muitas vezes, a luta pela reafir-
mação de direitos conquistados foi fundamental, seja no sindicato ou 
em atividades direcionadas à comunidade. Até porque a geração deles 
deparou com a guinada mais drástica do mercado de trabalho desde a 
aceleração dos processos de industrialização e de urbanização, após os 
anos 30 do século passado.

A partir da década de 80, uma série de transformações impulsiona-
das pela informática, a robótica e a globalização dos mercados alterou 
as características do mercado de trabalho no país. Conforme explica  o 
economista da Unicamp Marcio Pochmann, as características do em-
prego passaram a ser determinadas por fatores como o enxugamento 
das empresas, novos padrões de gestão de mão-de-obra, implantação 
de novas hierarquias profissionais, fusão de empresas, reengenharias 
e terceirizações. 

O rosto desse novo Brasil de pouco mais de 20 anos pode ser traçado 
pelas pesquisas do Dieese e da Fundação Seade. Entre 1985 e 2005, a 
parcela de trabalhadores no setor industrial despencou de 32,8% para 
19,5%, na região metropolitana de São Paulo. Boa parte desse contin-
gente migrou para o setor de serviços, que ampliou sua participação de 
40,7% para 53,1%. Ao mesmo tempo, o nível de desemprego na mes-
ma região subiu de 12,2% para 16,9% da população economicamente 

A relação das novas gerações com o 
mundo do trabalho não é questão de 
livre escolha, mas de oportunidades. 
O país só resolve esse dilema com 
crescimento econômico

TRabalHo

Quando
   eu
crescer...

nery seguiu 
carreira e se 
aposentou 
no banco. 
seu filho 
nem pensou 
nessa 
possibilidade. 
Hoje 
trabalham 
juntos no 
próprio 
negócio
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ativa no período, enquanto o rendimento mensal 
médio caiu de 2.048 para 1.060 reais.

Por opção ou falta de
Diante dessa nova realidade, novos e maiores de-

safios surgiram para o trabalhador brasileiro. Diante 
da escassez de vagas no mercado de trabalho, da 
gigantesca precarização e do achatamento dos sa-
lários, os filhos de Nery, Gildásio e Edílson  certa-
mente almejam o sucesso que seus pais obtiveram, 
mas com sonhos e caminhos diferentes. A empresa 
vista como uma igreja eterna, o trabalhado assala-
riado e a estabilidade profissional são hoje paradig-
mas postos em dúvida pela juventude.

Não poderia ser diferente. Ao analisar a Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) de 
1982 e 1996, Pochmann detecta a crise que atingiu 
a classe média e sua perspectiva de mobilidade so-
cial. Se antes era comum um filho prever que supe-
raria seu pai, a realidade transformou isso mais em 
um desejo. Segundo o economista, durante aqueles 
14 anos, a classe média foi a mais atingida desfavo-
ravelmente em termos de mobilidade social.

Isso é fruto das transformações no interior do 
mercado de trabalho, que atingiu fortemente os em-
pregos intermediários na estrutura ocupacional, e 
da perda de eficácia da educação em se transformar 
em passaporte para o emprego melhor. Em 1996, 
um a cada quatro filhos de famílias de classe média 
conseguiu melhor posição que a do pai. Em 1982 
essa situação era para a cada três.

Alexandre Loloian, economista da Fundação 
Seade, diz que os jovens enfrentam muito mais di-
ficuldades de inserção no mercado de trabalho do 
que seus pais. Nem sequer o velho discurso de que 
a educação é passaporte para um emprego melhor 
permanece em pé. Nos últimos anos, os postos de 
trabalho com maior qualificação têm sofrido mais 
com o achatamento de salários e outros rendimen-
tos do que aqueles de menor qualificação. Essas 

MUDança De RaMo
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Trabalhadores na região metropolitana de S. Paulo
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novas características do mercado de trabalho deter-
minam mudanças definitivas sobre as expectativas 
dos jovens de inserção profissional.

os filhos
Edson Cândido, filho de Gildásio, ameaçou se-

guir a profissão de metalúrgico do pai. Fez curso 
de desenho mecânico no sindicato, que mantinha 
parceria com o Senai, mas desistiu. Almeja, em 
vez da carteira assinada por uma empresa, arris-
car-se como autônomo. Trabalha como ambulante, 
vende de porta em porta panelas, tapetes e filtros 
em Mauá, onde vive com a família. “Tem algumas 
vantagens, você está livre, não está preso.” O ideal 
da liberdade vale mais para Edson do que a estabi-
lidade de uma carteira assinada. Aos 21 anos, ele 
tem a perspectiva de ganhar 2 mil reais em breve. A 
consciência do nível de precarização em sua ativi-
dade não o desanima. 

Diante das transformações do mercado, da rees-
truturação das empresas e da dificuldade de acesso 
ao “bom” emprego, a liberdade tornou-se um valor 
defendido por muitos jovens que iniciam sua vida 
profissional. Nery Júnior, filho do bancário, concor-
da. “Trabalhar por conta própria é interessante. É 
claro que tem vantagens e desvantagens. Acho que 
consigo ganhar mais do que se estivesse emprega-
do numa empresa. Sou dono do meu tempo, posso 
me organizar como eu quero. Mas tenho de ter mais 
reponsabilidade para garantir o salário no final do 
mês”, relata.

Nery Júnior também já trabalhou em banco, mas 
jamais alimentou sonho de fazer carreira. O empre-
go de meio período e um salário razoável lhe era 
conveniente para que terminasse os estudos univer-
sitários. Chegou a cursar alguns anos de física, mas 
acabou se formando em administração. Hoje tra-
balha com seu pai, que, após se aposentar, fundou 
uma corretora de mercadorias em São Paulo. Sua 
trajetória profissional segue passos próprios. 

Para Eliane Cunha da Silva, filha de Edílson, o 
próximo objetivo é fazer uma pós-graduação. Di-
ferentemente de seu pai, ela conseguiu grau univer-
sitário e formou-se em biomedicina. Trabalha em 
um grande laboratório de análises clínicas de São 
Paulo – com carteira assinada. Exemplo de outra 
característica do mercado de trabalho atual – a fe-
minilização –, Eliane afirma que em sua área seria 
muito difícil um vôo solo. Nesse caso, parece con-
cordar com o valor que seu pai dá à estabilidade: 
“Quando o camarada tem juízo, ele fica na empresa 
em vez de ficar pulando de galho em galho”, afirma 
Edílson.

Outra grande diferença entre o Brasil de antes e 
depois de 1982 é o nível de crescimento econômico 
que separa essas duas gerações. Nos 20 anos ante-
riores a 1982, o PIB brasileiro cresceu, em média, 
quase 7% ao ano. Nos vinte anos seguintes, encerra-
dos em 2002, a média de crescimento foi de pouco 
mais de 2%. E se o país não cresce o bastante para 
absorver sua força de trabalho, o dilema “trabalhar 
por conta versus emprego fixo” fica em segundo 
plano. Não se trata de questão de escolha, mas da 
falta dela: a geração em curso fará o que estiver ao 
seu alcance para tocar a vida. 

gildásio 
trabalha 
na Magneti 
Marelli 
Cofap, em 
são bernardo 
do Campo, 
há 20 anos. 
seu filho, 
edson, 
prefere 
a vida de 
autônomo: 
“Tem 
algumas 
vantagens, 
você está 
livre, não 
está preso”
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Para que todos trabalhem

A flexibilização laboral era 
fenômeno típico dos paí-
ses da periferia do capita-
lismo. Enquanto no centro 
eles tinham pleno empre-

go, nós já éramos vítimas de várias 
formas de superexploração do traba-
lho, entre elas a flexibilização: trabalho 
sem contrato, sem carteira de trabalho 
e todos os outros direitos. Na verdade, 
isso se chama trabalho precário. 

A substituição do mundo bipolar 
pela unipolaridade de hegemonia es-
tadunidense e a passagem do modelo 
de regulação e de bem-estar social 
para o modelo neoliberal foram resul-
tado e provocaram mudanças radicais 
na relação de forças entre capital e 
trabalho, entre empresários e traba-
lhadores.

Na Europa ocidental isso significou 
passar de 30 anos de pleno emprego 
para taxas de desemprego altíssimas. 
Além disso, as transformações no 
processo produtivo e nas relações in-
ternacionais acentuaram a imigração 
de trabalhadores entre países da peri-
feria e do centro do capitalismo.

O projeto do governo francês pre-
tendia, supostamente, diminuir o 
desemprego, acentuando a precari-
zação laboral. O argumento tem sido 
o mesmo: barateando o custo da mão-
de-obra, haveria mais contratações. 
Sabemos, por experiência, que é fal-
so. Por aqui gerou mais dispensas de 
contratos formais e substituição por 
contratos temporários, o que não afe-
tou o nível de emprego, mas piorou 
sua qualidade.

Na França, a novidade veio da ten-

tativa de extensão da situação pas-
sível de contratações de empregos 
precários até os 27 anos. Significaria 
que trabalhadores poderiam ser con-
tratados com custos bem mais baixos 
e sem direitos elementares – como 
indenização por dispensa, férias, 13º 
salário, previdência social, licença-

maternidade. Isso representaria uma 
porcentagem bem alta do mercado de 
trabalho, pois há na Europa ocidental 
um contingente de jovens que nunca 
trabalharam, vivendo de seguro-de-
semprego. Mas lá também não há um 
contingente muito idoso nesse merca-
do, porque a aposentadoria se dá com 
idades relativamente menores do que 
nas outras regiões do mundo.

O movimento de resistência foi de-
satado a partir do movimento estudan-
til, alastrando-se depois para jovens 
trabalhadores, até chegar aos sindica-
tos, às centrais sindicais e aos partidos 
de esquerda. Tornou-se um movimen-
to suficientemente amplo para vetar a 
possibilidade de o projeto ir adiante, 
apesar das declarações iniciais do go-
verno de que não aceitaria negociar.

Os argumentos neoliberais vão na 
direção de alegar que a Europa oci-
dental teria menor competitividade 
do que os EUA. Esse seria o caso de 
França, Itália, Alemanha e de outros 
países, por apresentarem custos da 
mão-de-obra mais altos que os EUA, 
onde a precarização é maior.

O argumento é falso, porque é o 
dinamismo tecnológico e, principal-
mente, a exploração de mão-de-obra 
em países da periferia do capitalismo 
– como China, México, Indonésia, 
Paquistão, Índia, Brasil – que man-
têm a competitividade das empresas 
dos EUA. E, por outro lado, o bara-
teamento da mão-de-obra local pelo 
uso do trabalho dos imigrantes – tole-
rados, mas sem direito algum – e pela 
extensão da jornada de trabalho, por-
que os trabalhadores estadunidenses 
pegam novos empregos para recom-
por suas enormes perdas salariais.

Como resultado, os EUA passa-
ram a ter a jornada de trabalho mais 
longa do mundo, superando o Japão. 
Enquanto isso, a Europa ocidental 
equilibra muito mais desenvolvimen-
to econômico e social, com jornadas 
relativamente mais curtas, com mais 
direitos garantidos que nos EUA. 

O lema das centrais sindicais eu-
ropéias sai fortalecido das manifes-
tações que derrotaram o projeto de 
precarização das relações de traba-
lho do governo Chirac: “Trabalhar 
menos para que todos trabalhem”. 
O que significa retomar a bandeira 
da diminuição da jornada de traba-
lho, abandonada pelos governos de 
direita. 

 Por emir sader, da agência Carta Maior

O lema dos sindicatos 
europeus resgata valores 
que a onda neoliberal 
quis enterrar. Emprego 
é demanda social, não 
individual. Rever a jornada 
é promover solidariedade 
e qualidade de vida

emir sader, articulista da agência Carta Maior, é professor da Universidade 
do estado do Rio de Janeiro (Uerj), coordenador do laboratório de Políticas Públicas da Uerj 
e autor, entre outros, de A vingança da História (boitempo, 2004)
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Por Roberto Rockmann

A conquista da auto-
suficiência na produ-
ção do Petróleo pelo 
Brasil – obtida com o 
início das operações 

da plataforma P-50, instalada em 
21 de abril – reduz a dependência 
externa do país em um momento 
em que o preço do produto atinge 
altas recordes. Em 2005, a Petro-
bras obteve déficit comercial ex-
terno de 130 milhões de dólares. 
Neste ano, deverá registrar su-
perávit de 3 bilhões de dólares. 
A tendência é de que em 2010 o 
país produza 300 mil barris diá-
rios a mais que o consumo nacio-
nal, excedente que poderá virar 
exportação e gerar divisas.

Nem sempre foi assim. Há pou-
co mais de 20 anos, 80% do petró-
leo consumido no Brasil vinha de 
fora. Se mantivesse aquele passo, 
o país teria de importar hoje cerca 
de 1,5 milhão barris/dia e gastar 
mais de 30 bilhões de dólares. 

Depois de conquistar a auto-suficiência no petróleo, o Brasil 
tem potencial para liderar a produção de “combustíveis verdes”

Outras 
independências 
virão

Fósseis PeRDeRão a FoRça  (Perfil da matriz energética)

Ano  Petróleo   Hidroele-  Cana-de- Lenha e Gás Demais
 e derivados tricidade açúcar e carvão natural 
   derivados vegetal

2004  39,1% 14,4% 13,5% 13,2% 8,9% 10,9% 
2010* 35,5% 11,0% 14,3% 12,6% 14,7% 11,9% 

Fonte: Centro brasileiro de infra-estrutura. *Previsão

CiênCia&TeCnologia

Esse cenário pessimista não existe 
mais. “A auto-suficiência dá uma 
tranqüilidade maior à economia 
brasileira”, afirma o presidente da 
Petrobras, José Sérgio Gabrielli. 
Em setembro, a plataforma P-50 
deverá atingir seu pico de 180 mil 
barris/dia. A produção brasileira 
estará em 1,9 milhão de barris/dia; 
o consumo, em 1,8 milhão.

A situação do Brasil será bem di-
ferente, por exemplo, da encontrada 
nos Estados Unidos, que importam 
mais de 70% do petróleo que con-
somem. Essa é uma das razões do 
gigantesco déficit comercial do país 
e um dos motivos pelos quais não 

tira o olho do Oriente Médio. “Ser 
auto-suficiente reduz a vulnerabi-
lidade externa”, afirma o professor 
da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Helder Queiroz. 

Porém, especialistas acreditam 
que daqui a 50 anos os últimos 
barris possam ser extraídos. Dois 
gigantes campos da Arábia Sau-
dita, que suprem mais de 20% do 
petróleo mundial, começam a dar 
sinais de que o pico da produção 
já passou. É nesse contexto que 
governo e empresários brasilei-
ros começam a investir cada vez 
mais no álcool combustível e no 
biodiesel.

Plataforma 
P-50 na bacia 
de Campos: 
auto-suficiência 
reduz a 
vulnerabilidade 
externa
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O setor de álcool está em fran-
ca expansão. A alta do preço do 
petróleo, que motiva a busca de 
novas fontes de energia, e a ele-
vada demanda interna – carros 
bicombustíveis já respondem por 
80% das vendas de veículos no 
Brasil – estão fazendo dezenas 
de projetos de usinas saírem do 
papel.

Devem entrar em operação, 
só neste ano, 19 novas unidades 
industriais, outras 25 em 2007. 
“São investimentos de 10 bi-
lhões de dólares, mas ainda in-
suficientes para o potencial da 
demanda futura”, diz o diretor 
técnico da União da Agroin-
dústria Canavieira de São Paulo 
(Unica), Antonio Pádua. Estudo 
encomendado pelo governo fe-
deral à Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp) aponta 
que o potencial de áreas ainda a 
ser cultivado poderia abastecer 
10% do mercado mundial de 
combustíveis. 

“Somos os xeques do álcool”, 

diz Mauricio Tolmasquim, pre-
sidente da Empresa de Pesquisas 
Energéticas (EPE), ligada ao go-
verno federal. Em outra frente, o 
país avança no uso do biodiesel, 
o que poderá levar a uma econo-
mia anual superior a 100 milhões 
de dólares com a redução na im-
portação do derivado de petróleo. 
“A intenção do governo é de que 
até 2013 a frota nacional de veí-
culos esteja rodando com 5% de 
biodiesel em seus tanques”, diz 
Décio Gazzone, secretário-exe-
cutivo da Câmara Setorial da ca-
deia produtiva de oleaginosas e 
biodiesel do governo.

Com esses investimentos, a 
participação das fontes reno-
váveis na matriz energética do 
Brasil deve ultrapassar os atuais 
50%. O Brasil poderá se tornar, 
além de exportador de petróleo, 
grande fornecedor global de ál-
cool e biodiesel. Investidores ja-
poneses, americanos, chineses e 
europeus estão de olho nos avan-
ços brasileiros. 

Longa história

A Petrobras foi criada pelo então presidente 
Getúlio Vargas em 1953, visando a obter 
controle sobre as jazidas encontradas no 
Brasil, que exportava 98% do petróleo que 
consumia. Meio século depois, a produção 
energética volta a ocupar lugar de destaque na 
agenda nacional.

O programa biodiesel, por exemplo, é tido 
como prioridade pelo presidente Lula. É uma 
alternativa aos derivados do petróleo fabricada 
a partir de fontes renováveis (girassol, soja, 
mamona, dendê, babaçu), que emite menos 
poluentes e ainda tem potencial para bancar 
um imenso programa de geração de emprego 
e renda no campo e se tornar, também, 
alternativa importante para a erradicação da 
miséria no país.

A questão energética é um dos principais 
componentes das relações internacionais. 
No início de maio, após o anúncio da 
nacionalização do gás pelo governo da Bolívia, 
o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou 
que o país investiu pouco em pesquisa sobre 
gás natural, mas tem como produzir outras 
fontes de energia e não ficar na dependência 
dos recursos de outra nação. 
“Nós vamos trabalhar como nunca para 
ser auto-suficientes em outras matrizes 
energéticas que precisamos”, disse Lula.  
O presidente defende o direito da Bolívia 
de nacionalizar suas reservas naturais e de 
reivindicar preço justo. Mas pondera que 
a Petrobras deve ser reconhecida pelos 
investimentos feitos no país vizinho e defendeu 
a negociação de um preço viável pelo gás 
importado.
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HisTóRia

 Por Krishma Carreira 
    Fotos de gerardo lazzari

P
ode parecer exagero, 
mas não é. Para o es-
critor Luís Fernando 
Veríssimo, o prato da 
unidade nacional atesta 

a malandragem do nosso povo. No 
bom sentido. O feijão-com-arroz 
celebra uma poderosa parceria de 
aminoácidos que começou a ser 
feita por simples intuição no Brasil 
a partir do século 16. A lisina do 
primeiro precisa da metionina do 
segundo. Como em qualquer ca-
samento, os parceiros se comple-
mentam. No caso, o que demorou 
foi para serem apresentados.

A origem do feijão é america-
na. Há duas hipóteses. Ele teria 
surgido 7 mil anos antes da era 
cristã, no México; ou ainda 3 mil 
anos antes disso, no Peru. Na Gré-
cia e no Egito antigo, o feijão era 
cultivado como símbolo da vida. 
Os romanos antigos o usavam 
nas festas gastronômicas e até 
para pagar apostas. As ruínas de 
Tróia revelam evidências de que 
o feijão era o prato favorito dos 
guerreiros. E tudo indica que as 
guerras foram as principais res-
ponsáveis por sua disseminação.

No Brasil, já existia feijão an-
tes da chegada dos portugueses, 
mas os índios não morriam de 
amores por essa leguminosa. Os 
negros escravizados também não. 
Como os portugueses gostavam 
mais de favas, supõe-se que foi o 
brasileiro que se tornou o grande 
consumidor de feijão. E por um 
simples motivo – além de nutri-
tivo, o plantio é fácil e rápido. O 
feijão foi importante durante todo 

Resultado da genialidade brasileira. Esta é 
a tradução perfeita da união do arroz com 
feijão na refeição nossa de cada dia

o Brasil 
colonial e 
imperial. A par-
tir do século 17, 
tornou-se a força pro-
motora de energia e passou 
a fazer parte de toda refeição. 

E o arroz? O cereal pode ter 
surgido surgiu 2 mil anos antes 
da era cristã, na Indochina. Ou 
em berço africano, no Vale do Ní-
ger, ao redor de 1000 a.C, como 
descreve o historiador Henrique 
Carneiro: “Era uma gramínea 
de solo seco e foi a ação huma-
na que a adaptou artificialmente, 
após 2 mil anos de cultivo, como 
uma planta semi-aquática. O ar-
rozal aquático foi uma imensa 
conquista, desenvolvida na Chi-
na entre o quinto e o primeiro 

séculos anteriores à era cristã, e 
que permitiu a ampliação da pro-
dução a ponto de transformá-lo 
na cultura de mais alta rentabili-
dade por hectare até a época mo-
derna”, relata. O cereal foi usado 
não só para alimentação. As va-
riedades especiais eram usadas 
como oferendas em cerimônias 
religiosas na Índia. Mas o árabe 
foi o grande responsável por sua 
disseminação.

Nas Américas, ele chegou com 

Mistura à brasileira

no brasil, já 
existia feijão 
antes da 
chegada dos 
portugueses, 
mas os índios 
não morriam 
de amores 
por essa 
leguminosa
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Com o passar dos anos, des-
cobriu-se que, associado aos 
cereais, o feijão fornece um 
suprimento ideal de carboidra-
tos, fibras e, sobretudo, de pro-
teínas. Segundo a nutricionista 
Patrícia Bertolucci, a mistura 
potencializa a síntese de proteí-
nas essenciais para a reparação 
e construção de tecidos e para 
a produção de hormônios. Ou 
seja, com o tempo, descobriu-

se que havia uma “química” 
poderosa nessa união.

Pena que, recentemen-
te, essa relação ande 

meio desgastada. De 
acordo com o Guia 
Alimentar para a 
População Brasi-
leira, do Minis-
tério da Saúde, o 
consumo de fei-
jão caiu 31% en-
tre 1974 e 2003. 
A nutricionista 
Sílvia Cozzolino 
cita a maior de-

mora no preparo 
como uma das ra-

zões da queda em 
uma época onde tudo 

que é feito rapidamente 
ganha preferência. Mas e 

nos restaurantes de comida 
a quilo? Por que muita gente 

não pega feijão? Porque entre a 
carne e ele, as pessoas acabam 
optando pela primeira, supondo 
estar optando por uma melhor re-
lação custo-benefício.

Além disso, a mania obsessi-
va de conquistar ou manter um 
corpo perfeito faz com que muita 
gente ache que arroz com feijão 
engorda. “Isso é um problema 
porque a mistura do feijão com 
arroz é rica em nutrientes”, diz a 
nutricionista Patrícia Gentil, téc-
nica do ministério que participou 
da elaboração do Guia. Sua cole-
ga Sílvia concorda: “Basta fazer 
um prato equilibrado, com quan-
tidades pequenas de vários tipos 
de alimento”. E falou em equilí-
brio, falou arroz e feijão.  

A feijoada é fruto da fusão racial brasileira. 
Os negros preparavam as partes menos nobres 
do porco com o feijão com um jeito europeu 
de cozinhar. A técnica de se fazer feijoada é 
judaica (mas sem os apetrechos suínos). O 
historiador Henrique Carneiro conta que na 
Península Ibérica os judeus faziam um prato 
cozido com favas e carnes num fogo muito 
lento, aceso antes da noite de sexta-feira para 
poder durar durante todo o Sabá; a idéia era 
manter a comida quente sem precisar acender 
o fogo, proibido nesse dia. Com base nessa 
técnica, os portugueses adoravam preparar um 
prato com legumes (couve, repolho, cenouras, 
batatas e nabos ), carnes (de vaca, paio, 
salsicha, presunto, toucinho, lombo) e feijão 
branco. Aos negros coube substituir o feijão 
branco pelo preto, retirar os legumes e... pronto. 
Basta acrescentar o arroz e desfrutar o primeiro 
prato genuinamente brasileiro.

Arroz com... 
feijoada

os espanhóis. Não se sabe ao certo 
se no Brasil já havia arroz culti-
vado antes da chegada dos portu-
gueses. Mas os índios brasileiros 
não davam muita bola para ele. 

Como conta Câmara Cascu-
do, “sozinho, ele não 

fartava nin-
guém, 

como 
a farinha 

seca ou o milho 
cozido. A forma típica era

o arroz cozido na água e sal, úmi-
do, compacto, quase um pirão 
espesso. O arroz solto, seco, apa-
recendo nos hotéis e residências 
abastadas foi resultado de fórmu-
la posterior, urbana, chegando ao 
‘arroz de branco’, elementar mas 
exigindo cuidados na fervura e 
atenções no ponto”.

Primeiro, então, veio a apro-
ximação por afinidade – ambos, 
sozinhos, passavam a sensação 
de que faltava alguma coisa. 
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saúDe

Desinformação, 
falta de fiscalização 
e oba-oba fazem o 
Viagra figurar no rol 
das drogas usadas 
por jovens sem 
nenhuma disfunção 
sexual

Perigosa 
dose de

prazer
 Por Cristina Judar e Miriam sanger 

    Fotos de Paulo Pepe

A função do medicamento – atuar como um auxiliar no tra-
tamento da disfunção erétil adulta – foi clara desde seu 
lançamento no mercado, em 1998. Mas rapidamente a uti-
lização do Viagra foi desvirtuada. Por insegurança, pres-
são da sociedade, necessidade de se afirmar sexualmente 

ou simples diversão, muitos jovens brasileiros têm ingerido a famosa 
pílula azul combinada com drogas como o álcool e o ecstasy, uma prá-
tica comum entre muitos freqüentadores de casas noturnas e raves.

Quando surgiu, o remédio revolucionou o tratamento da impotência 
masculina, para a qual havia poucas soluções, como o uso de próteses 
e de dolorosas injeções localizadas. Segundo seu fabricante, o labo-
ratório Pfizer, o medicamento é hoje um dos mais comercializados 
no país – o Brasil está entre os cinco maiores mercados mundiais do 
Viagra. Depois dele, surgiram outros similares, como o Uprima, da 
Abbott, Cialis, da Eli Lilly, e o Levitra, da Bayer/Glaxo. A larga es-
cala de consumo não chega a assustar a classe médica, mas a falta de 
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fiscalização e de informação, além da perigosa facilidade de acesso à 
droga, sim. O espaço aberto para sua utilização está se transformando 
em um problema de saúde pública entre os jovens que, mesmo sem 
qualquer problema de disfunção, o consomem indiscriminadamente.

“Há três anos, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou o 
comércio do medicamento sem receita médica. Ou seja, indivíduos de 
qualquer faixa etária podem comprá-lo no balcão da farmácia, mesmo 
sendo recomendado apenas para maiores de 18 anos”, explica Roni 
de Carvalho Fernandes, professor-assistente da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo e secretário da Sociedade Bra-
sileira de Urologia em São Paulo. Segundo ele, o comércio informal 
existente na internet e em festas e boates, onde cada comprimido pode 
ser adquirido por 25 reais, em média, agrava a situação.

O urologista e terapeuta Celso Marzano, diretor do Centro de Orien-
tação e Desenvolvimento da Sexualidade e do Instituto Brasileiro In-
terdisciplinar de Sexologia e Medicina Psicossomática, alerta para os 
efeitos colaterais do Viagra. “O Viagra provoca efeitos potentes na 
esfera cardiovascular. A receita deveria ser obrigatória, o que exigiria 
uma avaliação prévia do urologista quanto à indicação ou não do uso 

do medicamento aos pacientes, que devem ser in-
formados sobre os prós e contras decorrentes do seu 
uso.” Entre os efeitos colaterais mais comuns estão 
as dores de cabeça e alterações na pressão arterial. 
“A associação com outras drogas pode potencializar 
ainda mais esses efeitos, gerando até a morte súbita 
por parada cardíaca”, afirma Roni Fernandes.   

Pressão por “metas”?
Especialistas afirmam que a crescente procura 

pelo Viagra tem uma causa emocional: a série de 
cobranças e pressões às quais os jovens são cons-
tantemente submetidos – pela televisão, internet ou 
por meio das próprias relações sócio-culturais. Tais 
motivações despertam cada vez mais cedo o inte-
resse de crianças e adolescentes pelo sexo. Alguns, 
despreparados psicologicamente para lidar com 
tantas cobranças, procuram uma droga que os ajude 
a enfrentar os seus medos. 

Embora seja cada vez mais difundida a cultura 
do esclarecimento e da afetividade – segundo a 
qual, em se tratando de sexo, o que vale é quali-
dade e não quantidade –, ainda é muito comum o 
caráter consumista ou exibicionista ditar a condu-
ta das pessoas, sobretudo em relação ao próprio 
corpo. “Imagine um jovem, que ainda não teve a 
oportunidade de ter sua primeira relação sexual, 
ouvir os amigos mais velhos contarem que ‘dão 
três ou quatro’ em uma só noite. Isso, com certeza, 
irá gerar neste adolescente muita ansiedade. Para 
se sentir mais seguro, poderá, cedo ou tarde, que-
rer fazer uso do medicamento”, explica o profes-
sor Roni de Carvalho Fernandes.

“Todo homem se preocupa com seu desempenho 
sexual. Por mais que hoje constatemos que as mu-
lheres tomam iniciativas no plano sexual, o homem 
ainda acha que é ele que deve liderar. Se a ereção 
ou seu desempenho não estão a contento, sua mas-
culinidade corre perigo. A mídia reforça esses mi-
tos nas novelas, nas entrevistas de artistas e até em 
programas humorísticos”, complementa o terapeuta 
Celso Marzano. Segundo ele, mesmo para os raros 
casos de disfunção erétil orgânica entre jovens, a 
indicação mais adequada é a terapia sexual e não o 
uso de medicamentos.

Marzano acredita que uma forma de combater esse 
tipo de problema é o próprio poder público tomar a 
dianteira, promovendo a restrição, a fiscalização e 
o esclarecimento. “A conscientização deveria partir 
dos órgãos governamentais responsáveis pela saúde 
da população, por meio de campanhas de alerta e 
de orientação quanto ao uso destes medicamentos”, 
defende. Fazer frente ao consumismo, ao machismo 
e à banalização do sexo é outro desafio. “As pessoas 
precisam aprender a dar valor a si próprias e às que 
estão ao seu redor.” 
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PeRFil

 Por vitor nuzzi 
    Fotos de Rodrigo Queiroz/byte beach 

R
ua Imperatriz Leopoldina, quase esqui-
na com a Luiz de Camões, arredores da 
praça Tiradentes, região central do Rio 
de Janeiro. São quase nove da noite, e o 
show está para começar na rua estreita de 

paralelepípedos. No repertório, clássicos como Upa 
Neguinho, Cadeira Vazia, Foi um Rio que Passou 
em Minha Vida, Volta, Palhaçada e Trem das Onze. 
O palco é improvisado entre mesas e cadeiras espa-
lhadas pela calçada – e o cenário é uma conhecida 
área de prostituição do Rio. As intérpretes são as 
próprias prostitutas. Era mais um evento – Mulhe-
res Seresteiras – da organização não-governamental 
Davida, criada há 14 anos e que no final de 2005 
lançou a grife Daspu. No início de maio, elas che-
garam pela primeira vez à zona sul do Rio, cantando 
em um bar no Leblon, no show Daspu in Concert.

O nome remete à Daslu – marca em que preço e 
ostentação concorrem com a estética, em importân-
cia – e criou polêmica com a loja de luxo paulistana. 
A idéia foi do designer Sylvio de Oliveira. “Todo 
mundo riu”, lembra Sylvio, responsável pela criação 

Com irreverência, criatividade e 
responsabilidade social, a Daspu 
zomba da Daslu e mostra que grife 
não é só questão de preço

Chocar, 
sim, mas 
com carinho
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das estampas da Daspu. Ele resume o objetivo da 
grife em um conceito: chocar com carinho. A Daspu 
ganhou apoio de celebridades, como as atrizes Betty 
Lago e Luana Piovani, deu visibilidade à ONG e fez 
aumentar a receita, hoje baseada principalmente em 
um convênio com o Ministério da Saúde.

Já são mais de 3 mil clientes cadastrados na loja 
virtual e aproximadamente 4 mil camisetas vendidas. 
Em junho, será lançada a coleção primavera/verão, 
com a assinatura da estilista Rafaela Monteiro. Uma 
das próximas camisetas, adianta Sylvio, incluirá de-
zenas de nomes pelos quais as prostitutas são conhe-
cidas, com a frase “Ser puta é legal” em destaque.

À frente da Davida e da Daspu está Gabriela Silva 
Leite, 55 anos, ex-estudante de Sociologia na Uni-
versidade de São Paulo, apreciadora assumida da 
“porra-louquice”, e prostituta dos 23 aos 39 anos. 
“Eu acredito em movimento social, não em movi-
mento social babaca”, afirma Gabriela, paulistana 
da Vila Mariana que adotou o Rio em 1982. Por 
movimento social não-babaca, ela define “quando 
as pessoas percebem a sua importância a partir de-
las próprias”.

A Davida surgiu para organizar as prostitutas, 
atuar na prevenção de doenças sexualmente trans-

missíveis e de Aids, promover pesquisas e defender 
a permanência das profissionais em áreas históricas 
que passem por processos de revitalização. A orga-
nização apóia um projeto de lei, em tramitação no 
Congresso, que regulamenta a profissão. “Quere-
mos ter direitos trabalhistas, que esses caras (donos 
de casas de prostituição) entrem na legalidade”, diz 
Gabriela. 

Na visão da ONG, ao tirar o empresário do cri-
me seriam criadas melhores condições de trabalho 
para as mulheres. “É difícil, mas desafiador”, diz 
Lourdes Barreto, 62 anos, responsável pela Davida 
na região norte, lembrando dos grupos de cultura 
popular e das equipes de prevenção que atuam em 
toda aquela extensa área. Com quatro filhos e dez 
netos, ela conta que foi vítima de abuso sexual na 
infância. Fez programas até os 49 anos.

Ex-babá e ex-cozinheira, Doroth de Castro Fer-
reira, 50 anos, na prostituição desde os 22, chegou 
adolescente de Juiz de Fora. “Vim grávida e adotei 
o Rio”, lembra Doroth, que hoje tem quatro filhos. 
“Cada um tem seu próprio pai, que é para não ter 
briga”, esclarece. “Só lamento estar envelhecendo e 
não ter a mesma energia. Agora não consigo passar 
do terceiro programa.” 

Em 2002, a categoria das 
prostitutas foi incluída na 
Classificação Brasileira de 
Ocupações, do Ministério 
do Trabalho e Emprego. São 
descritas como “profissionais 
do sexo” e indentificadas 
por várias denominações. 
como garoto(a) de programa, 
meretriz, messalina, mulher da 
vida, prostituta, puta, quenga, 
rapariga. Para Gabriela Silva 
Leite, da ONG Davida, a inclusão 

na CBO representou um avanço. 
Pode facilitar, por exemplo, 
o mapeamento da categoria 
pelo próximo Censo e ajudar a 
combater os efeitos nocivos das 
atividades clandestinas.

“As meninas estão perdendo 
a vergonha de mostrar a cara”, 
acredita Jane Eloy, 31 anos. 
“Eu não tinha necessidade de 
ir para a prostituição. Fui por 
prazer”, afirma Jane, mãe de 
três filhos. Ela não gostou do 

livro de Bruna Surfistinha e vai 
lançar o seu: Histórias Reais 
sem Limite. “Não é por ser 
prostituta que você tem de 
vulgarizar.” Entre suas histórias, 
tem a de um cliente que pagou 
400 dólares por sua companhia 
e só quis transar ao fim de uma 
semana, “em grande estilo, 
em pleno bondinho do Pão de 
Açúcar”, conta a ex-camelô e 
ex-decoradora, que já pensou 
em ser advogada.

Jane (acima) 
não gostou 
do livro 
de bruna 
surfistinha e 
vai lançar o 
seu. lourdes 
(ao lado) é a 
responsável 
pela Davida 
na região 
norte do Rio

PeRDenDo a veRgonHa

gabriela, a cabeça 
por trás da Davida 
e da Daspu: 
“eu acredito 
em movimento 
social, não em 
movimento social 
babaca”
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   Por Cida de oliveira 
    Fotos de Paulo Pepe

N
ão importa a hora e 
o lugar. Tem sem-
pre alguém perto 
de você falando no 
celular. O aparelho 

pode ser simples – que faz e re-
cebe chamadas, troca torpedos, 
desperta e traz alguns joguinhos 
– ou sofisticado, capaz de filmar, 
fotografar, acessar a internet, 
trocar arquivos de computador 
e abrigar sistemas de teleloca-
lização. A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) es-
tima que existam hoje no país 
89.408.719 celulares em serviço. 

É como se metade dos brasileiros 
tivesse um na palma da mão. 

O dado coloca o Brasil em 
sexto lugar no ranking mundial, 
à frente do Reino Unido. E há 
perspectivas desse número subir. 
A Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), do IBGE, 
estima que logo o telefone móvel 
estará mais presente na casa dos 
brasileiros do que o fixo. Famílias 
de baixo poder aquisitivo já bus-
cam alternativas para se livrar do 
pagamento da assinatura. Não é à 
toa que operadoras e fabricantes 
de aparelhos estão entre os maio-
res anunciantes do mercado pu-
blicitário. Um desses fabricantes 
identificou, em pesquisa, que o 

brasileiro troca de celular a cada 
19 meses. Outro estudo, da Fun-
dação Instituto de Administração 
da USP, revelou que o aparelho é 
o maior objeto de desejo de quem 
mora na capital paulista. 

O celular é mais um fenôme-
no da evolução das telecomuni-
cações, mas que não chegou de 
vez às classes menos favoreci-
das nem consolidou seu poder 
de sedução. “Ainda existe quem 
tem poder aquisitivo, mas resis-
te; acha desnecessário consumir 
tudo o que chega ao mercado”, 
observa a antropóloga Rosali Te-
lerman, professora de antropolo-
gia das sociedades da Faculdade 
de Ciências Sociais da Pontifícia 

CoMPoRTaMenTo

Na
palma  
da 
mão
O celular trouxe ao 
dia-a-dia soluções 
inimagináveis há 
pouco mais de uma 
década. É capaz de 
criar dependência, 
ansiedade e 
impulsionar uma 
indústria que não pára 
de inventar formas 
de seduzir. Mas ainda 
há quem resista 
bravamente a esse 
big brother de bolso
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Universidade Católica (PUC), de 
São Paulo. 

A vendedora Regina Damace-
no, 42 anos, por exemplo, entra 
na internet apenas na livraria 
onde trabalha, não tem e-mail 
particular e é avessa a aparatos 
tecnológicos “dispensáveis”. Em 
junho passado, até que tentou 
aderir ao celular. “Como detesto 
relógio e precisava de um des-
pertador, comprei um aparelho 
dos mais simples. Ele nunca me 
deixou na mão. Eu é que o deixo 
sempre em casa. Nunca lembro 
de levá-lo comigo”, diz Regina. 
“Se as pessoas precisarem me 
achar, podem ligar na loja ou em 
casa. Se não me encontrarem, é 
só deixar recado que eu telefono 
depois.” 

aparelho mobilizador
Ícone de status nos primeiros 
anos de seu lançamento – quando 
surgiu comercialmente nos Es-
tados Unidos, em 1983, custava 
cerca de US$ 4 mil e havia filas 
de espera – o aparelho evoluiu, 
barateou e ganhou novas funções. 
Não demorou para que fosse vis-
to por olhos engajados. Em 2001, 
nas Filipinas, mobilizados por 
mensagens de texto via celular, 
milhares de manifestantes reuni-
ram-se diante do Congresso para 
pressionar pelo impeachment do 
então presidente Joseph Estrada, 
que perdeu o mandato. 

O artifício também foi usado 
no começo deste ano por estu-
dantes e trabalhadores franceses 
nas paralisações em protesto 
contra a lei do primeiro emprego, 
que entre outras coisas permitia 
a demissão sem justificativa ou 
indenização nos dois primeiros 
anos de contrato. No mês passa-
do, manifestantes contrários ao 
governo do Nepal, na Ásia, usa-
vam torpedos para conclamar a 
população a subir em seus telha-
dos para protestar contra o atual 
regime que proíbe manifestações 
nas ruas. 

A pesquisa Cibercultura e Tsu-

namis: tecnologia da comunica-
ção móvel, blogs e mobilização 
social, de André Lemos e Lorena 
Navas, feita ano passado na Fa-
culdade de Comunicação da Uni-
versidade Federal da Bahia, re-
vela a importância dos torpedos 
logo após a tragédia de dezembro 
de 2004. Redes para localizar e 
ajudar vítimas foram rapidamen-
te estabelecidas, já que milhares 
de linhas telefônicas foram tra-
gadas pelas ondas gigantes em 
diversas localidades.  

Esse meio de comunicação 
ganhou espaço em outros do-
mínios, inclusive religiosos. No 

ano passado, antes do anúncio do 
nome do sucessor do papa João 
Paulo II, fiéis presentes à Praça 
de São Pedro buscavam no ce-
lular informações da votação. O 
papa então escolhido, o alemão 
Joseph Ratzinger, o Bento XVI, 
também aderiu à tecnologia. 
Em agosto passado, durante sua 
primeira viagem à Alemanha 
como sumo pontífice, abençoou 
os jovens através de torpedos. 
Nos Estados Unidos, já existem 
serviços que, ao toque de um 
botão, trazem mensagens de fé 
a seguidores de várias vertentes 
religiosas. 

o celular se 
intromete em 

momentos 
para os 

quais não foi 
convidado

Em abril, 
opositores 
do governo 
do Nepal
usavam 
torpedos 
para 
chamar  a 
população 
a subir 
em seus 
telhados 
para 
protestar
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Patologia tecnológica
O sociólogo francês Domini-
que Wolton, num dos capítulos 
do seu livro Internet, e depois? 
– uma teoria das novas mídias, 
diz que “milhares de indivíduos 
saem assim, celular à mão, cor-
reio eletrônico conectado e se-
cretária eletrônica ligada como 
última medida de segurança. 
Como se tudo fosse urgente e im-
portante, como se fosse morrer 
caso não pudesse ser encontrado 
a qualquer instante”.

É mais ou menos assim que 
pensa Fátima Cabral, professora 
de Sociologia da Faculdade de 

Filosofia e Ciências da Unesp, 
em Marília, que não tem celular 
por opção própria. “A indústria 
produz e o marketing se encar-
rega de nos convencer de que 
se trata de algo imprescindí-
vel”, opina. “Mas será mesmo 
indispensável ao nosso modo 
de vida, à nossa profissão? Pre-
cisamos de fato ser encontrados 
instantaneamente?”

A resposta é sim quando o as-
sunto é o mundo dos negócios. 
Sem loja ou escritório para aten-
der seus clientes, o vendedor de 
ferramentas automotivas Renato 
Alves de Oliveira passa o dia na 

rua, comprando as mercadorias 
para atender encomendas que 
chegam pelos dois celulares que 
não param de tocar. Para o comer-
ciante, seria impossível trabalhar 
ficar sem. “Eu diria que, no meu 
negócio, o carro é 50%, o celular 
45% e os 5% ficam por conta dos 
meus contatos.”

O apego ao celular chega a 
extremos para muita gente que 
já começa a utilizá-lo inclusive 
para fazer movimentações ban-
cárias. Até o momento em que 
essa reportagem estava sendo 
finalizada, havia mais de mil 
comunidades no site de rela-
cionamentos Orkut enaltecen-
do a dependência em relação 
ao aparelho – ou aparelhos, em 
muitos casos. Aliás, viver sem 
ele é possível para apenas um 
terço dos usuários americanos, 
conforme revelou um estudo 
recente. Outro terço disse que 
não sobreviveria sem, enquanto 
que 45% afirmou que sentiria 
falta, mas poderia ficar sem. A 
psicóloga Luciana Rufo, cola-
boradora do Núcleo de Pesqui-
sa e Psicologia em Informática 
da PUC de São Paulo, consi-
dera o celular prático, porém 
um mal moderno, que contri-
bui sobretudo para o aumento 
da ansiedade. “Antes, se você 
não encontrava a pessoa, dei-
xava recado. Hoje, não sossega 
enquanto não conseguir ouvir a 
voz dela pelo celular”, diz.

Mais do que um símbolo de 
ostentação, o aparelho pode ca-
muflar medos e angústias. “Será 
que vão me ligar de novo caso 
não me encontrem?” A especia-
lista, que atende pessoas com 
dependência patológica das no-
vas tecnologias, deixa uma dica. 
Quando você parar de comer ou 
dormir direito para falar ao te-
lefone, ou não desgrudar dele 
mesmo na companhia de outras 
pessoas, seu comportamento já 
merece mais atenção. Está na 
hora de verificar a bateria – a 
sua, não do celular. 

Para o 
vendedor 
Renato, 
trabalhar 
sem os dois 
celulares é 
impossível

PaRa o beM e PaRa o Mal

Na Alemanha, segundo o 
jornal Deutsche Welle, o celular 
está sendo usado também no 
combate ao crime. Maiores 
de 16 anos cadastrados no 
site da polícia recebem textos 
curtos, descrevendo o crime 
e os bandidos envolvidos. Por 
aqui, é o crime organizado que 
tira proveito da tecnologia. 
De dentro das prisões, os 

bandidos organizam assaltos, 
resgates, extorsões, seqüestros, 
orientam seus “subordinados”, 
encomendam assassinatos. 
Fora delas, integrantes de 
quadrilhas avisam a chegada 
da polícia ou de membros de 
facções rivais. A “guerra” entre 
o PCC e as forças de segurança 
pública de SP escancarou essa 
função do celular. 
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Lanche ecológico

Retrato

A
na Cristina sorri para Maicol, que toma a mama-
deira no colo da mãe, Cleonice. Antes de ir para 
a escola, Alessandra corta as batatas da sopa que 
será servida mais tarde. Nesta cozinha é prepa-
rado o lanche ecológico para a comunidade do 

Jardim Jaqueline, na zona oeste de São Paulo.
O grupo Lanche Ecológico nasceu de um trabalho reali-

zado há cinco anos pelo Instituto Polis na região do Butan-
tã, em São Paulo. Ao identificar que muitas crianças e ido-
sos sofriam com problemas relacionados a desnutrição ou 
excesso de peso, o Polis desenvolveu uma ação local para 
orientar sobre alimentação de qualidade e melhor aprovei-
tamento dos alimentos.

O grupo Lanche Ecológico foi formado por gente da co-
munidade que viu na iniciativa potencial para desenvolver 
uma cooperativa. E passou a ser acompanhado pela Incu-
badora de Cooperativas Populares, programa de extensão 
universitária da Universidade de São Paulo. A incubadora 
recebe recursos do Programa Nacional de Incubadoras, 
do governo federal, e acompanha centenas de projetos de 
cooperativas que vêm sendo gestados.

O Lanche Ecológico aprendeu a dar dinamismo à fabrica-
ção de alimentos, pães, tortas, e a atender bufês dentro dos 
princípios da segurança alimentar. A gestão e os resultados 
do empreendimento são compartilhados coletivamente e 
os valores solidários impulsionam a atividade econômica.
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viageM

Rumo ao reduto italiano
Siga para a rua São Carlos do Pinhal, rumo ao Morro dos Ingleses. Apesar de a divisão administrativa 
contemporânea enquadrá-lo no bairro da Bela Vista, a identidade o mantém ligado ao Bixiga, 
tradicional reduto de italianos que começava na Praça da Bandeira e chegava até as encostas desse 
morro. Ao subir as escadas da rua Fortaleza, você vislumbrará um projeto de cidade semelhante ao 
da avenida Paulista, apesar de ainda existirem lá antigos palacetes. 
Já na rua dos Ingleses, desça a escadaria que dará acesso à outra forma de ocupação urbana própria 
dos imigrantes: são pequenas casas geminadas que aos poucos viraram cortiços. Na rua Treze de 
Maio ainda existem duas emblemáticas construções dos italianos. A Padaria Basilicata (foto), desde 
1904 com a mesma arquitetura, oferece aos imigrantes produtos com as características de sua 
terra natal. E a Paróquia Nossa Senhora da Achiropita (foto acima), fruto da devoção dos italianos 
calabreses à santa. O Bixiga é, ainda, reduto de muitos teatros e cantinas.

Contraste de épocas na Paulista
A avenida Paulista sempre foi símbolo de nobreza desde sua criação, 
no século 19, com a economia do café e seus grandes casarões. 
Os poucos que ainda restam, a exemplo do museu Casa das Rosas, 
convivem com exemplos de contemporaneidade como os prédios 
do MASP (Museu de Arte de São Paulo) e da Fiesp (Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo). 

Roteiro 
da 
memória

 Por Xandra stefanel  
    Fotos de Jailton garcia

Uma 
caminhada 
de cerca de 
quatro horas 
pode mostrar 
uma São Paulo 
que a 
intensidade 
de seu 
cotidiano 
esconde

A
o andar pelas ruas da região central de 
São Paulo, não é difícil sucumbir ao seu 
ritmo frenético e deixar escapar sua ri-
queza histórica e cultural. Para ajudar a 
capturar esse olhar, o professor de Geo-

grafia da USP Francisco Capuano Scarlato elaborou 
um roteiro que vai do Masp, na Avenida Paulista, à 
Estação da Luz. Uma caminhada que revela a dinâ-
mica de transformações e a riqueza arquitetônica que 
passam despercebidas no dia-a-dia paulistano.
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Não deixe de visitá-
la, e à de São Bento 
onde, às 10h, nos 
domingos, acontece 
a missa com canto 
gregoriano, um show 
à parte.

Viaduto Santa Ifigênia
No Centro antigo destaque ainda para o Mosteiro 
da Luz e o Solar da Marquesa. Um pouco mais 
adiante e bastante preservados estão os viadutos 
do Chá e Santa Ifigênia (foto), que representam 
a expansão da cidade para o oeste, quando o 
triângulo central ficou pequeno demais para 
comportar o crescimento da época do café.

Teatro Municipal
O edifício construído por Ramos de Azevedo em 
um terreno no Morro de Chá é uma réplica menor 
da Ópera de Paris. Em 12 de setembro de 1911, o 
Teatro Municipal foi inaugurado e ainda hoje abriga 
importantes espetáculos de música e dança, e 
figura como exemplo de preservação ao lado do 
antigo prédio da Light (companhia de energia), 
instalado sobre o viaduto do Chá, transformado 
num shopping.

Igreja de 
São Francisco

Estação 
da Luz
Pela avenida 
Cásper Líbero 
chega-se à 
Estação da 
Luz, signo 
do poder 
do capital 
inglês que 
controlava 
a economia 
cafeeira e 
hoje, também, 
sede do 
Museu 
da Língua 
Portuguesa.

Pátio do Colégio
Do berço italiano, o Bixiga, para onde nasceu a cidade: o Pátio do 
Colégio (foto). Desça a rua Santo Antônio até o Anhangabaú, e siga 
para o triângulo histórico formado pelas ruas XV de Novembro, 
São Bento e Direita. Antes de o poder econômico transferir-se para 
a Paulista, este era o coração financeiro de São Paulo. Repare na 
simbologia desse poder ainda presente na arquitetura: o Tribunal 
de Justiça, as bolsas de Valores e Mercadorias, o prédio do antigo 
Banespa, o tradicional Edifício Martinelli e também o Centro Cultural 
Banco do Brasil, uma proposta mais atual de revitalização do Centro.
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Pátria de chuteiras
e seleção de sapatos

C
aro leitor, caríssima leitora, há poucos mo-
mentos em que nos sentimos mais brasileiros 
do que aqueles em que assistimos a um jogo 
de Copa do Mundo. Nem no 7 de Setembro 
nossa alma é tão verde-e-amarela.

Como disse Nélson Rodrigues, “A seleção é a pátria de 
chuteiras”.

Mas talvez o inverso também seja verdade. Talvez a pá-
tria seja a seleção de sapatos. 

Não acreditam? Provo-lhes. Mas vamos por partes:
Goleiro: é sempre considerado o culpado por qualquer 

derrota, tal qual a classe média. Se consome, é culpado 
pela inflação. Se poupa, é culpado pela desaceleração da 
economia. Não é fácil ser goleiro. Nem classe média. 

Zagueiros: o miolo de nossa defesa corresponde às for-
ças de repressão: exército e polícia. Eles têm como função 
proteger o território, impedindo a entrada dos inimigos. 
Por conta dessa função de defesa da soberania, aceita-se 
com certa naturalidade a idéia de que os zagueiros sejam 
violentos. Lúcio e Juan têm licença para bater forte e jo-
gar sujo. E, em situações extremas, até alguns torcedores 
clamam por essa violência.

Volantes: são uma óbvia metáfora dos grandes empresá-
rios. Sua função é roubar a bola, têm que fazer faltas sem 
que os juízes percebam e qualquer jogada tem sempre que 
passar por eles. O pior é que esse centro de decisão, com 
Émerson e Zé Roberto, possui pouca criatividade. Assim 
como o empresariado, nossos volantes preferem adotar os 
conservadores passes laterais, sem arriscar uma política 
mais ofensiva. 

Armadores: nossos armadores Kaká e Ronaldinho sa-
bem driblar e têm grande poder de infiltração. Sendo as-

sim, temos que comparar nossos meias a um segmento 
que seja ao mesmo tempo objetivo, malemolente e prag-
mático, um grupo que seja um exemplo de organização 
tática e poder de penetração. Ou seja, os banqueiros. Não 
é à toa que os armadores têm os melhores salários.

Laterais: os laterais podem ser tomados como legítimos 
representantes dos profissionais liberais. Cafu e Roberto 
Carlos demonstraram capacidade de adaptação a diferen-
tes situações, muita velocidade e grande habilidade para 
entrar em setores já saturados de jogadores. Infelizmente, 
eles necessitam tabelar com o meio-de-campo, mas nem 
sempre conseguem bons resultados com nossos volantes-
empresários e com nossos meias-banqueiros.

Atacantes: são a encarnação do pequeno empresário. 
Eles precisam ter criatividade, capacidade de improviso, 
senso de oportunismo e jogo de cintura para sair da mar-
cação cerrada.

Técnico: Parreira exerce o papel de presidente da Repú-
blica. Não faz mudanças radicais, arrisca pouco e prefere 
jogar com quem já conhece. 

Torcedores: são, obviamente, o povo, a raia-miúda. Fi-
cam fora do campo de jogo, torcendo para que os jogado-
res se saiam bem. E, no fim das contas, são eles que pa-
gam o espetáculo. Infelizmente, costumam brigar muito 
entre si. Antigamente, no tempo das torcidas organizadas, 
havia um grande medo de que eles invadissem o campo. 
Hoje, os torcedores andam meio sonolentos e preferem 
ver o jogo pela tevê. Antes era melhor. 

Por José Roberto Torero

Antigamente, no tempo das torcidas 
organizadas, havia um grande medo de 
que eles invadissem o campo. Hoje, os 
torcedores andam meio sonolentos e 
preferem ver o jogo pela tevê

Crônica
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