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Há uma enfadonha mesmice na opinião pública brasileira. A mesmice é 
quando os argumentos emitidos por diferentes segmentos em diferentes 
situações tornam-se previsíveis. Mudam-se os fatos – em política ou eco-
nomia, novela ou futebol –, mas é possível prever o que dirão os políticos, 
ministros, diretores de estatais, juízes, advogados, procuradores, empresá-

rios, intelectuais, religiosos, ecologistas, sindicalistas, artistas, esportistas e colunistas de 
jornal. As faces cruéis que a violência tem assumido são um prato cheio para soltar os 
demônios e fazer justiça com as próprias mãos. Mesmo quando é a valorização da vida 
que está em discussão, ainda prevalece a mesmice. Pena de morte, prisão perpétua, re-
dução da maioridade penal, mais leis, maior rigor e polícia com maior poder de fogo. 

Felizmente, essa mesmice foi quebrada em dois importantes momentos. No referendo 
das armas e agora. No referendo, houve elevado grau de adesão de personalidades à tese 
do desarmamento. Em que pese o resultado negativo nas urnas, o debate proporcionou 
um enorme acúmulo da política de paz. E o Mapa da Violência dos Municípios Brasi-
leiros, publicado no início deste março, mostra que municípios recordistas em crimes 
foram aqueles que mais votaram a favor da comercialização de armas. Da mesma for-
ma, o atual debate a respeito dos crimes cruéis quebra a mesmice de opinião de direita 
e esquerda, oposição e situação. Mesmo sob a comoção, juntam-se vozes em torno de 
um diagnóstico comum: é preciso fazer valer os instrumentos que já temos em mãos, 
principalmente para desemperrar a Justiça. Eis aí a história da Lei Maria da Penha. 

Felizmente, inúmeras vozes se levantam contra a redução da maioridade penal e de-
fendem a efetiva aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. A cultura de ódio 
só pode levar ao agravamento do estado de barbárie. No sentido oposto dos municípios 
mais violentos, várias cidades brasileiras obtiveram resultados fazendo o óbvio. Pais 
e educadores que se preocupam com a vida sabem que é preciso impor limites, que a 
punição é necessária e que só a sociabilização da escola faz crescer a noção do valor da 
vida, do outro. Quando poderes públicos dialogam entre si, integrados com a sociedade 
organizada, recupera-se a credibilidade, aumenta a participação dos cidadãos e abrem-
se caminhos que levam a uma cultura de paz e de respeito à vida. 
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Carta do Leitor
Cinema
Vocês tocaram 
em um ponto 
muito importan-
te, que é o cinema 
brasileiro (“Só fal-
ta a massa”, edi-
ção 9). É neces-
sário que alguém 
se importe com 
isso com firme-

za e bata sempre na mesma tecla. Admiro  
filmes nacionais e sinto falta desses vídeos 
nas locadoras daqui. Todos os que há à dis-
posição aqui por perto, confesso que não 
são muitos, eu já vi. Acho que falta ímpe-
to para fazer os brasileiros amarem o que é 
seu. Gostei da linguagem da revista, do rit-
mo, do recheio da mensagem. Original.
Maria Rosa de Araújo, Teresina (PI)
odessamara@yahoo.com.br

Olha o trem
Gostei muito da crônica de Mouzar Be-
nedito (“Trem doido”, edição 8). Seu tex-
to tocou o coração, fazendo-me recordar 
os velhos tempos em que viajava de trem. 
Éramos felizes e não sabíamos. Os polí-
ticos nunca falam desse assunto. Deve-
ríamos fazer campanhas diárias. Tenho 
certeza de que milhões de brasileiros gos-
tariam da volta dos trens de passageiros. 
Mouzar, você ganhou um fã. Um abraço.
Henio Marchesi, Bauru (SP) 
heniomarchesi@hotmail.com

Casa na árvore
Legal a reportagem sobre o Bira (Ubira-
jara Dias, “De galho em galho”, edição 8). 
Que bom se os nossos políticos fossem 
tão simples assim. Tomara que não o ex-
pulsem da árvore com desculpa de que 
está danificando o patrimônio público.
José Guimarães e Silva, Pouso Alegre (MG)
guima.silva@terra.com.br

Alternativa
Meu primeiro contato com a Revista do 
Brasil se deu na edição 8, de janeiro. Fi-
quei admirado com a presteza das infor-
mações e a qualidade das fotografias e 
imagens. Estudante de Direito e empre-
gado da Companhia Energética de Minas 
Gerais (Cemig), associado do Sindiele-

tro, sou ligado às mudanças políticas es-
truturais. Gostaria de receber os exem-
plares anteriores. Temos aqui um grupo 
de estudo e a revista será muito impor-
tante no balizamento das informações re-
cebidas pela mídia comum.
Jorge Alberto Dias, Uberaba (MG)

Projetos
Casualmente, chegou-me às mãos a edi-
ção de janeiro da Revista do Brasil, a qual 
não conhecia. Apreciei a linguagem ob-
jetiva e direta, de fácil assimilação. Sou 
um homem comum, de 60 anos, que 
tem a pretensão de ser escritor, embo-
ra não tendo muita cultura, pois pouco 
estudei. O pouco que sei aprendi por aí, 
lendo e observando a vida. Fui operário, 
atuei como ator em teatro e revista e fiz  
shows cômicos em casas noturnas – tudo 
no centro de SP. Daí tiro inspiração para 
criar histórias e personagens.
Dione Grays, Santo André (SP)
dionegrays@bol.com.br

Luta árdua
O fato de hoje ser levado aos trabalhado-
res o que há de pior faz com que essa luta 
seja tremendamente árdua. Este veículo é 
importantíssimo. A revista é leve, bonita 
e inteligente. Sucesso.
Celina Sales, São Paulo (SP)
celinasales@uol.com.br

sonho concretizado
Estou feliz por ter presenciado o históri-
co lançamento da Revista do Brasil, du-
rante o congresso da CUT no ano passa-
do, e verificar que esse sonho está sendo 
concretizado. Por meio dela, milhares de 
trabalhadores têm acesso a informações 
sem que sejam distorcidas.  
Robson Pereira Batista, Cachoeiro  
de Itapemirim (ES) 
robsonpebat@hotmail.com

As mensagens para a Revista do Brasil 
podem ser enviadas para revista@
revistadobrasil.net ou para Rua São Bento, 
365, 19º andar, Centro, São Paulo, CeP 
01011-100. Pede-se que as mensagens 
venham acompanhadas de nome completo, 
telefone, endereço e e-mail para contato. 

revista@revistadobrasil.net
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Há 46 anos, a eleição e poste-
rior renúncia de Jânio Qua-
dros interromperam um ci-
clo em que as liberdades 
democráticas conviviam 

com o esforço nacional de desenvolvi-
mento acelerado da economia. Juscelino, 
em Minas e no governo federal, usou do 
sistema de economia mista, com a par-
ticipação minoritária de investidores 
brasileiros e o controle acionário, pelo 
Estado, de empresas como a Cemig, a 
Petrobras e a Eletrobrás.

A receita é a mesma da China, hoje: 
desenvolvimento é questão de Estado. 
Juscelino conseguira a aliança entre os 
setores ativos da sociedade (trabalhado-
res, intelectuais, empresários, profissio-
nais liberais da classe média) em torno 
de uma idéia forte, que era a do naciona-
lismo. Nacionalismo sem xenofobia, ad-
mitia a inevitável participação do capital 
estrangeiro, como fase a ser superada de-
pois com a conquista da tecnologia. 

Ao confrontar-se com o Congresso 
Nacional, Jânio tentou, sem êxito, o golpe 
de Estado, confiando em sua popularida-
de. O povo suspirou aliviado: o autorita-
rismo de Jânio prenunciava um ditador 
insuportável. Jânio recolheu-se ao ostra-
cismo. Durante o governo de João Gou-
lart, as mesmas forças que se haviam alia-
do contra Vargas e foram vencidas por 
Juscelino se rearticularam, para o golpe 
de 1964. O povo brasileiro pagou muito 
caro pelo que obteve de crescimento nos 
21 anos de governo militar.

Agora, é preciso começar tudo de novo. 
Há dois grandes desafios. Um deles é a 
reconstrução do pacto federativo, com a 
devolução aos estados da autonomia per-
dida nestes últimos 43 anos. A legislação 

em vigor conflita com princípios da Fe-
deração. A União usurpou os direitos dos 
estados, em matéria de tributos, na educa-
ção, na segurança pública, na assistência 
à saúde e nas obras de infra-estrutura. As 
pessoas nascem, vivem, trabalham, pro-
duzem e morrem nos municípios, e es-
tes se encontram em regiões – os estados 
– separadas, desde os tempos coloniais, 
por fronteiras culturais e econômicas bem 
definidas. Vários governadores, tendo à 
frente o de Minas e o do Rio de Janeiro, 
têm insistido nessa restauração do pacto 
republicano de 1891.

Outro problema grave é o da legitimi-
dade da representação política. Ela preci-
sa ser fortalecida, mas parte da reforma 

política que vem sendo proposta, de vo-
tação em lista, viola o princípio democrá-
tico. O povo deixaria de ser representado, 
em sua vontade originária, e a representa-
ção passaria aos partidos. Os partidos, sal-
vo aqueles de nítida ideologia, como os de 
esquerda, não representam o povo, mas, 
sim, as grandes corporações.

A “votação” em listas teria alguma coe-
rência, se os atuais partidos fossem de-
nominados pelo que realmente são, em 
sua presença no Congresso: o partido 
dos banqueiros (Febraban), o partido dos 
empresários (CNI-Fiesp/Fierj), o partido 
das empresas evangélicas, o partido do la-
tifúndio (UDR), sem falar no partido da 
bala, dos que defendem os esquadrões 
da morte.

Outro problema sério, e de difícil so-
lução, dentro dos dispositivos constitu-
cionais em vigor, é o da separação dos 
poderes. O Congresso, no regime pre-
sidencialista, não existe para associar-se 
ao Poder Executivo, mas para a ele opor-
se, na fiscalização de seus atos. A Cons-
tituição dos Estados Unidos, por exem-
plo, estabelece absoluta separação entre 
membros do Executivo e do Legislativo. 
Nenhum membro do Senado ou da Câ-
mara pode ser funcionário do Poder Exe-
cutivo – a menos que renuncie ao manda-
to. E funcionário do Poder Executivo não 
poderá ser eleito para o Congresso, a me-
nos que se licencie, bem antes das eleições, 
sem direito a remuneração, e só volte a seu 
cargo depois de findo o mandato.

Os trabalhadores devem estar atentos 
às mudanças pretendidas. Qualquer re-
forma que signifique redução dos direi-
tos de voto direto e nominal, para todos 
os cargos, terá efeito desastroso para o 
Brasil.  

Por Mauro santayanaPonto de Vista

Mauro santayana é jornalista, 
colunista do Jornal do Brasil e da Carta Maior

Os atropelos do novo tempo

W
Il

SO
n

 d
IA

S/
A

BR

O Brasil necessita 
de reformas estruturais 
urgentes. O problema 
é encontrar o projeto 
possível, dentro dos ritos 
democráticos
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Por Paulo Donizetti (paulo@revistadobrasil.net)Resumo

A Igreja Católica faz da Campanha da Fraternidade, com o tema Amazônia, uma con-
tundente pregação pela responsabilidade socioambiental das empresas, cobra respon-
sabilidades das autoridades públicas e mobiliza fiéis para um meio ambiente saudável. 
“Nós pecamos contra a natureza quando jogamos lixo pela janela do carro”, comparou o 
bispo de Santo Amaro, dom Fernando Figueiredo, na missa de abertura da campanha. 
As paróquias católicas devem ajudar, durante a campanha, a popularizar informações a 
respeito de problemas ambientais e práticas que podem ser adotadas no cotidiano.

Igreja verde

Madeira irregular apreendida 
pelo Ibama em Mato Grosso
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Emprego e renda
A pesquisa de janeiro do IBGE sobre emprego e renda rendeu dife-

rentes manchetes nos jornais. Para o Diário de São Paulo e O Estado 
de S. Paulo, o desemprego subiu para 9,3% e a renda cresceu em 1,1%. 
Para a Folha de S.Paulo e o Valor Econômico, o emprego ficou estag-
nado e a renda cresceu. O primeiro grupo comparou janeiro com o 
mês anterior, quando os empregos temporários gerados em torno das 
demandas de Natal minguam ou desaparecem. O segundo grupo fez a 
comparação certa, analisou janeiro deste ano com janeiro de 2006.

Ainda o PAC e o FGTs
Oito medidas provisórias que compõem o Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC) 

movimentam a Câmara dos Deputados. Uma 
delas, a MP 349, prevê 5,2 bilhões de reais 
do FGTS em projetos de infra-estrutura. 
A Confederação Nacional dos Trabalha-
dores Metalúrgicos (ligada à Força Sindi-

cal) e a Confederação Nacional dos Traba-
lhadores em Empresas de Crédito (Contec) 

entraram com Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal.

soluções para o impasse
O governo havia assegurado que as contas vincu-

ladas do FGTS não serão afetadas. E já acenou por 
meio da Caixa Econômica Federal com garantias 
de rentabilidade no mínimo equivalente à habitual 
correção dos saldos do fundo – Taxa Referencial 
(TR) mais 3% ao ano – para as aplicações no fun-
do de investimento. A proposta pode solucionar o 
impasse. Outra alternativa, a participação dos tra-
balhadores na gestão dos fundos de investimento, 
seria, segundo a CUT, uma ferramenta mais pode-
rosa que a própria rentabilidade mínima.

Dos dez municípios brasileiros 
campeões de homicídios, cinco 
estão na região em que a floresta 
amazônica é engolida por negó-
cios agropecuários: Colniza (1º), 
com 165,3 mortes por 100 mil ha-
bitantes entre 2002 e 2004, Juruena 
(2º), com 137,8, São José do Xin-
gu (5º), com 109,6, Aripuanã (8º), 
98,2 – no Mato Grosso – e Tailân-
dia, (7º), 104,9, no Pará. Rio de Ja-
neiro e São Paulo estão na 107ª e 
182ª colocações, com taxa de ho-
micídios por 100 mil habitantes de 
57,2 e 48,2, respectivamente. Rela-
tório divulgado em fevereiro pela 
Organização dos Estados Ibero-
Americanos endossa indicadores 
que ligam a expansão agrícola na 
Amazônia com assassinatos ru-
rais, desmatamento e trabalho es-
cravo. Leia as reportagens de Ibe-
rê Thenório e Leonardo Sakamoto 
na agência Repórter Brasil (www.
reporterbrasil.org.br).

Mais espaço nas decisões
Decreto publicado no último dia 2 no Diário Oficial 

da União instituiu um grupo de trabalho no Ministério 
do Planejamento para criar proposta de participação 
social na elaboração e na execução do Orçamento da 
União. O grupo terá representantes do governo e enti-
dades da sociedade civil, entre elas a Associação Brasi-
leira de Organizações Não-Governamentais (Abong) e 
a Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB). 

Mapa da morte
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EM busCA DO 1000º GOL

O xadrez de 
Lula e bush

Antes de o presidente  
George W. Bush aterris-
sar no Uruguai para 
discutir acordos co-
merciais entre nosso 
vizinho do sul, os 
Estados Unidos e o 
Nafta (acordo que 
une EUA, Canadá 
e México), a visita 
de Lula ao seu co-
lega Tabaré Vázquez 
procurou, com êxito, 
jogar algum óleo na 
pista de pouso de 
Bush. O presidente uruguaio ouviu de Lula que sem 
integração, e sem o Uruguai, não há Mercosul. E ga-
rantiu cinco acordos comerciais com o Brasil, en-
tre eles dois envolvendo a construção e reforma de 
pontes na fronteira entre Brasil e Uruguai e um, 
a produção de biocombustíveis. E prometeu: não 
deixa o Mercosul. 

Cachaça x bourbon
Novos lances do xadrez estarão em jogo nas ne-

gociações em torno do Fórum Internacional de Bio-
combustíveis, que reúne, além de Brasil e Estados 
Unidos, África do Sul, China, Índia e Comissão Eu-
ropéia. Os norte-americanos, combativos, falam ain-
da da criação de uma Opep do Etanol, em alusão 
à Organização dos Países Exportadores de Petró-
leo. Auxiliares de Lula estão atentos às demandas de 
Bush. E são várias. O álcool pode diminuir a depen-
dência americana do petróleo e é menos poluente. 
Mas nos EUA é produzido do milho, muito mais caro 
que a cana, e tem feito subir o preço do grão. Pecuaris-
tas já começam a chiar por não conseguir bancar a ra-
ção de seus rebanhos. Especialistas também receiam 
que os EUA tentem gerar pressão de procura sobre a 
capacidade de oferta brasileira de cana para depois 
exercer influência pesada sobre o preço local. 

A decisão do Serviço Social da Indústria em São Paulo de cobrar 
mensalidades em suas escolas continua mobilizando familiares de 
alunos. O Sesi recebe mensalmente contribuição da indústria sobre 
a folha de pagamentos dos trabalhadores para que estes – ou seus 
familiares – tenham acesso gratuito a serviços, como educação. Nos 
últimos três anos o Sesi foi superavitário. A notícia saiu na Revista do 
Brasil no final do ano. Já foram recolhidas mais de 50 mil assinaturas 
em São Paulo contra a medida. A direção do Sesi não quer conver-
sa. Sindicatos, como o dos metalúrgicos do ABC, e pais de alunos 
decidiram entrar com representação no Ministério Público pedindo 
abertura de ação civil contra a cobrança. Neste mês de março, vai ha-
ver protestos em frente ao prédio da Fiesp. Os pais denunciam ainda 
que muitas escolas estão em péssimo estado de conservação. 

Diferentes, porém...
O Núcleo de Estudos da Mulher e Relações Sociais de Gênero (Nemge-

USP) preparou a atualização do guia Ensino e Educação com Igualdade de 
Gênero na Infância e na Adolescência – Guia Prático para Educadores e Educa-
doras. A segunda edição do trabalho – direcionado a orientar profissionais de 
educação a lidar com os contrastes socioculturais que estão por trás da con-
duta de meninos e meninas na escola – será lançada neste mês de março.

Pais fazem reunião com apoio do sindicato dos Metalúrgicos do AbC

Pressão no Sesi
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Por Caio Gouvêa e João Netto

Cristovão Colombo saiu do 
porto de Palos, na Espanha, 
com três navios. O Santa Ma-
ria, capitaneado por Colom-
bo; Pinta, sob o comando de 

Martin Alonso Pinzón; e Nina, dirigido 
por Vicente Yañes Pinzón. Depois de vá-
rios conflitos com a tripulação, em 12 de 
outubro de 1492, o vigia do Pinta, Rodri-
go de Triana, gritou: “Terra!” Desembar-
caram na ilha de Guanahani, nas Antilhas, 
que Colombo batizou de São Salvador. A 
expedição foi patrocinada pelo Estado – a 

coroa espanhola. Enfim, o mundo desco-
briu sua geografia redonda com dinheiro 
e investimentos públicos.

Criada em 1958 pelo governo dos Es-
tados Unidos, a estatal Nasa investiu 20 
bilhões de dólares e coordenou o traba-
lho de 20 mil companhias privadas e 300 
mil trabalhadores, que desenvolveram 
e fabricaram componentes e peças, an-
tes de o astronauta Neil Armstrong pi-
sar na Lua, em 1969. Em 20 de julho, às 
23h56min (hora de Brasília), o mundo 
parou diante da televisão para assistir à 
primeira transmissão ao vivo, via satéli-
te. “Um pequeno passo para um homem, 

nas últimas décadas, 
com o estado diminuído 
em benefício do 
mercado e do capital 
privado, o país ficou 
anêmico. Agora, 
o governo busca 
equilíbrio para 
vitaminar, com 
recursos públicos, 
a economia e o ritmo 
do crescimento

Injeção de ânimo

ECONOMIA
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um salto gigantesco para a humanidade”, 
disse Armstrong, entrando na História. 
Do vestuário às telecomunicações, as no-
vas tecnologias desenvolvidas a partir da 
exploração espacial deixaram um legado 
realmente gigantesco – financiado com 
dinheiro público – de utilidades hoje in-
dispensáveis ao dia-a-dia na Terra. 

“O papel das estatais na economia é his-
toricamente datado”, acredita o economis-
ta Jorge Simino, da MS Consult. “O que fa-
zia sentido em uma época pode não fazer 
hoje.” É o caso, por exemplo, das siderúrgi-
cas no passado, construídas com dinheiro 
público; ou o caso atual do setor de energia 
– como o país aprendeu da pior maneira, 
em 2001, com o apagão, exemplo da im-

portância da atuação do Estado (e das es-
tatais). A falta de investimentos redundou 
na escassez da oferta de energia. E os em-
préstimos do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES) 
para o setor elétrico na ocasião impediram 
a falência completa das empresas. Algum 
banco privado emprestaria recursos para 
manter distribuidoras de energia com o 
nariz fora d’água?

Não é por acaso que 54,5% dos inves-
timentos previstos no Programa de Ace-
leração do Crescimento (PAC) sejam na 
área de energia e realizados por estatais 
federais (Petrobras, Eletrobrás e Furnas). 
Segundo estudo do BNDES, o volume 
de investimentos do PAC para o período 
2007-2010 é bastante expressivo, quando 
comparado ao realizado em 2002-2005: 
aumento de 362% em geração de ener-
gia elétrica e de 110% na transmissão; 

de 215% em habitação; 145% em sanea-
mento; 80% em petróleo e gás. O governo 
calcula que o efeito direto do programa 
será um crescimento de 2,2 pontos per-
centuais do Produto Interno Bruto (PIB), 
a soma das riquezas geradas no país; já 
para este ano, o PAC deve responder por 
0,5 ponto percentual dos 4,5% de cresci-
mento previstos.

Estado na veia
Mas o que é melhor para o Brasil? Am-

pliar a influência do Estado na economia, 
com os governos respondendo pelos in-
vestimentos em infra-estrutura e condu-
zindo, de forma mais hegemônica, os es-
forços para que o país cresça com vigor? 

Ou delegar a responsabilidade pelos in-
vestimentos necessários ao setor priva-
do? Esse debate voltou a esquentar no 
Brasil após o lançamento do PAC. O pla-
no prevê investimentos de 503,9 bilhões 
de reais em diversos segmentos da infra-
estrutura, dos quais 384 bilhões virão do 
Orçamento da União e das estatais. A mi-
nistra-chefe da Casa Civil e gerente do 
plano, Dilma Rousseff, disse em entrevis-
ta ao jornal Folha de S. Paulo: “É dinheiro 
público direto na veia”.

A declaração mexeu com os brios dos 
críticos a uma maior participação do Es-
tado nos investimentos. Em artigo publi-
cado no jornal Valor Econômico, Edward 
Amadeo, ex-ministro do Trabalho do go-
verno Fernando Henrique Cardoso, es-
creveu que “está implícito no PAC que 
não se pode confiar no investidor privado 
e nos mercados para produzir crescimen-

Fonte: BNDES
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Mais da metade dos investimentos 

previstos para o PAC, 54,4%, está 
na área de energia e será realizado 
pelas estatais federais, entre elas a 
Petrobras, que investe na produção 

de novas fontes de energia
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to”. Para o ex-ministro, setores como os de 
energia e de transporte rodoviário, dois 
dos principais focos de investimentos do 
plano, poderiam contar com maior parti-
cipação dos investidores privados em sua 
necessária expansão.

É unânime, porém, que o aumento 
dos investimentos é chave para tornar o 
crescimento da economia mais robusto, 
saudável e sustentável. Para alguns ana-
listas do mercado financeiro, o PAC, só 
por prever investimento estatal, tem inefi-
ciência de berço. Mas esse viés ideológico 
do debate não resiste aos números.

Conforme estudo feito pelo BNDES, 
quando se compara o custo médio da má-
quina pública nos períodos 2000-2002 e 
2003-2005, os gastos com pessoal e en-
cargos sociais da folha registram queda 
de 6,8% no período – de 5,6% do PIB para 
5,22%. No mesmo período, os recursos 
destinados aos gastos previdenciários e 
assistenciais e os realizados em educação, 
saúde e no combate à pobreza cresceram 
13,1% – passando de 9,26% do PIB para 
10,48% . Ou seja, os “gastos da máquina” 
que cresceram, conforme o BNDES, vi-
sam à redução das desigualdades. O go-
verno Lula está, portanto, gastando mais 
com os mais pobres, mas não gastando 
mais do que arrecada. Ao contrário.

O governo FHC teve como meta “eco-
nomizar” o equivalente a 3,75% do PIB. 
Neste segundo mandato, o governo Lula 
pretende fazer uma economia maior, de 
4,25% do PIB (a meta obtida em todo o 
primeiro mandato), mas se compromete 
a gastar o equivalente a 0,5% do PIB “eco-
nomizado” em investimentos. Ou seja, a 
ousadia do governo Lula consiste em ob-
ter, ao mesmo tempo, a redução da relação 
dívida e PIB – o que FHC nunca conseguiu 
– e o aumento dos investimentos.

Ferramentas
Essa “economia” (para pagar a dívida) 

pode ser feita de várias formas. Uma delas 
é aumentar os dividendos pagos pelas es-
tatais financeiras, como o Banco do Brasil, 
Caixa e BNDES. Esses três foram respon-
sáveis por 44% dos dividendos recebidos 
pela União de 2002 a 2006, em média, ten-
dência que deve se manter.

Muito além do PAC e dos dividendos 
que geram, esses bancos públicos são fer-
ramentas vitais para que o Estado interfi-
ra no desempenho da economia. O Ban-

co do Brasil, por exemplo, responde por 
57% do financiamento agrícola do país. 
São 33 bilhões de reais, dos quais 6 bi-
lhões em refinanciamentos, 27 bilhões em 
dinheiro novo e um terço dos recursos 
para a agricultura familiar. “O Banco do 
Brasil assume, de fato, o papel de um ban-
co público”, afirma André Pessoa, sócio-
diretor da Agroconsult. Para Pessoa, não 
é possível imaginar o sucesso do setor de 
agronegócio no Brasil sem a participação 
do Banco do Brasil.

No ano passado, a Caixa Econômica 
Federal aplicou 18,1 bilhões de reais em 
desenvolvimento urbano, dos quais 13,8  
bilhões em habitação e 4,2  bilhões em sa-
neamento e infra-estrutura. “O resultado 

está aí: recorde na aplicação de recursos 
do FGTS, recorde nos investimentos de re-
cursos da Caixa e no atendimento às famí-
lias de baixa renda”, afirma Maria Fernanda 
Ramos Coelho, presidente da instituição. 
Os recursos em habitação atenderam 600 
mil famílias, das quais 73% têm renda 
mensal bruta de até cinco salários míni-
mos. Apenas com recursos do FGTS foram 
aplicados 7,3 bilhões de reais. Os demais 
bancos emprestaram 6,2 bilhões.

O papel dos investimentos em constru-
ção civil é tão importante para a economia 
e a geração de empregos que o PAC pre-
vê investimentos de 106 bilhões de reais 
em habitação até 2010. Os 40 bilhões de 
reais para obras de saneamento previstos 

FU
n

d
A

ç
ã

O
 B

A
n

C
O

 d
O

 B
RA

SI
l/

d
IV

U
lG

A
ç

ã
O

BANCO dO BRASIL A Rede de Comercialização solidária de Agricultores Familiares e 
Extrativistas do Cerrado conta com apoio do bb, que responde por 57% do financiamento 
agrícola do país, cerca de �� bilhões de reais, um terço vai para agricultura familiar
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no plano equivalem a um incremento de 
150% na comparação com o que foi inves-
tido entre 2002 e 2005. A meta é aumentar 
para 55% o número de domicílios ligados 
diretamente à rede coletora de esgotos, o 
que beneficiaria 7,3 milhões de moradias 
e 25,4 milhões de pessoas. No ano passa-
do, 48% dos domicílios brasileiros eram 
ligados diretamente à rede de esgotos. A 
média nacional é puxada para cima gra-
ças aos números da Região Sudeste, 84%. 
No Nordeste, o percentual é de 30%; Cen-
tro-Oeste, 35%; Norte, 8%; e Sul, 55%.  

Refluxo
Desde meados da década de 90 o se-

tor de energia tem sido foco de polêmi-
cas. O governo Fernando Henrique Car-
doso implementou um modelo baseado 
na privatização. A gestão Lula concebeu 
um novo modelo, com regras que impu-
seram maior controle do Estado. “Nos úl-
timos 30 anos, os investimentos públicos 
diminuíram cinco vezes, corresponden-
do atualmente a 0,5% do PIB”, diz Cláu-
dio Sales, presidente do Instituto Acen-
de Brasil. “Isso mostra que a capacidade 
de investimentos do Estado é limitadís-
sima.” Edmílson Moutinho dos Santos, 
professor do Instituto de Eletrotécnica 
e Energia (IEE) da Universidade de São 
Paulo, observa que a América Latina vive 

uma onda de “refluxo do neoliberalismo” 
e destaca que não é só a capacidade de in-
vestir do Estado que é limitada. “Existe 
uma tendência, em momentos de insegu-
rança em relação a suprimento de ener-
gia, de o capital privado se ausentar”, ob-
serva, acrescentando que esse capital não 
aparece sem garantia de retorno rápido.

O economista Fábio Silveira, da RC 
Consultoria, insiste que o 
Estado nunca foi um “em-
presário eficiente”. Para ele, 
reduzir o superávit primá-
rio para alavancar inves-
timentos “é uma escolha 
que trará resultados posi-
tivos no curto prazo, mas 
que pode deixar desequi-
líbrios que prejudicarão o 
país mais à frente”. Silveira 
acredita que o ideal seria a 
redução dos juros como forma de indu-
ção ao crescimento. Para isso, é necessá-
rio alterar a estrutura tributária, “tarefa 
espinhosa”, diz.

A redução do superávit com o objetivo 
de permitir maior nível de investimentos 
das estatais foi a principal bandeira do fí-
sico Luiz Pinguelli Rosa quando esteve no 
comando da Eletrobrás, em 2003. A pos-
tura de confronto com a área econômica 
contribuiu para que deixasse o governo. 

Hoje professor de Planejamento Energé-
tico na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rosa não está contente com o 
PAC, mas não pelas mesmas razões do 
mercado. Ao contrário. O físico acredita 
que as estatais deveriam atuar diretamen-
te nos empreendimentos, sem parcerias 
com empresas privadas. “A Eletrobrás 
tem receita de 20 bilhões a 30 bilhões de 

reais, tem boa engenharia, 
está no azul e pode captar 
recursos no exterior”, afir-
ma. “A ministra Dilma tem 
visão desenvolvimentista 
de esquerda, mas não su-
ficientemente à esquerda.”

O diretor de Gás e Ener-
gia da Petrobras, Ildo Sauer, 
considera que o Brasil ne-
cessita promover um plano 
de investimentos compar-

tilhado com a iniciativa privada, embo-
ra, pessoalmente, prefira uma atuação es-
tatal mais forte. Ele acrescenta que existe 
uma bolha de capital disponível no mun-
do, da qual empresas como a Petrobras ou 
a Vale do Rio Doce podem captar recur-
sos com juro mais baixo e contribuir para 
a construção de uma infra-estrutura com 
baixo custo. “Se o Brasil souber captar es-
ses investimentos, não poderá discriminar 
quem irá fazê-los”, observa Sauer. 

tuCuRuÍ COM 
fORçA tOtAL
O físico Luiz 
Pinguelli Rosa 
acredita num 
modelo de Estado 
mais agressivo nos 
investimentos. Para 
o ex-presidente 
da Eletrobrás, 
a estatal, que é 
superavitária, 
poderia captar 
recursos no 
exteriorPA
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governo Lula 
consiste em obter, 
ao mesmo tempo, 
a redução da 
relação dívida e 
PIB – o que FHC 
nunca conseguiu 
– e o aumento dos 
investimentos
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Pronto para o 
confronto

Paulo Henrique Amorim diz que o monopólio da mídia no Brasil não tem 
paralelo no mundo e que a imprensa trabalha para abreviar o mandato 
de lula. Mas vê sinais de mudança nas comunicações no país

Por Paulo Donizetti de souza e Nicolau soares

Quando Mino Carta comandou a cria-
ção da Veja, em 1968, Paulo Henri-
que Amorim estava por perto, e aca-
bou sendo o primeiro correspondente 
da revista em Nova York. Hoje, ele faz 

questão de observar que Mino abomina a cria. Diz 
que considera Veja uma publicação de extrema di-
reita, mas só quando está bonzinho – em seu estado 
“normal”, chama-a de boletim do pensamento fas-
cista. Graduado na Fundação Escola de Sociologia 
e Política, de São Paulo, sua formação jornalística, 
segundo ele próprio, deu-se na imprensa escrita.

Em 2005, lançou em parceria com a jornalista Ma-
ria Helena Passos Plim-Plim – A Peleja de Brizola 
contra a Fraude Eleitoral (Editora Conrad), livro-re-
portagem sobre o Caso Proconsult, uma tentativa 
de fraudar as eleições para governador do Rio de 
Janeiro em 1982.

No meio eletrônico, Amorim abriu o escritório da 
Globo em NY – depois passou por Band, Cultura e 
Record, onde permanece, apresentando o programa 
Domingo Espetacular. Inaugurou as coberturas em 
tempo real para webTV no antigo Zaz e estreou com 
o multimídia UOL News em 2000. Hoje, hospeda no 
IG seu site Conversa Afiada.

O jornalista acredita que a imprensa “trabalhou, 
trabalha e trabalhará” pela abreviação do mandato 
do presidente Lula e que a mídia é antitrabalhista, e 
portanto anti-Lula, desde a era Getúlio. Mas crê que 
o mundo das comunicações dá vários sinais de que 
está em processo de mudança no país. Amorim deixa 
claro que não gosta de FHC, da Globo, da imprensa 
farisaica, do Ronaldinho “Fenômeno”, de quem fala 
mal do Rio de Janeiro e de nordestinos. O que ele 
realmente gosta é de confusão.

A TV ainda é o veículo mais influente sobre 
a sociedade não-organizada. Como você vê 
o desempenho da TV brasileira na formação 
da inteligência dos cidadãos?

A TV brasileira não nasceu para isso. Ela copiou o 
modelo americano, que se opôs ao inglês. O modelo 
inglês veio do rádio. A BBC rádio inspirou a criação 
da televisão. A certa altura da história americana, 
com o presidente Roosevelt, o governo teve de es-
colher entre fazer televisão pública ou privada. Roo-
sevelt escolheu televisão e rádio privados porque ele 
tinha 100% dos jornais americanos contra ele. Então, 
fez um acordo com os donos de emissoras e deixou a 
legislação correr na linha da privatização para poder 
chegar ao povo americano. Roosevelt fez uma refor-
ma institucional muito importante do ponto de vista 
dos programas sociais. E essa opção política casou 
com os interesses econômicos nos Estados Unidos 
de tal maneira que, quando a televisão saiu da costela 
do rádio, ela já era uma televisão privada.

E o brasil?
Já saiu inspirado pelo modelo americano. A televi-

são brasileira já nasceu com o grande conglomerado 
do Chateaubriand, que foi substituído pelo conglo-
merado Globo. E a cumplicidade, o vínculo entre o 
Estado brasileiro e a Rede Globo foi tão profundo 
que se chegou a uma situação que durante muito 
tempo permitiu que a Globo, com 50% da audiên-
cia, tivesse 75% da verba publicitária – uma situação 
sem paralelo num regime democrático. Essa anoma-
lia que fez com que a TV brasileira não só não de-
sempenhasse o papel de formar os brasileiros como 
também se tornasse um monopólio virtual, na prá-
tica, de um único grupo de televisão, um grupo con-
servador e que interfere no processo político sempre 
no lado não-trabalhista.

ENTREVIsTA

        Gosto de 
democracia, 
de confronto, 
de pau. Não de 
pensamento 
único. 
Durante a 
hegemonia do 
neoliberalismo, 
aqui imposto 
por FHC e a 
imprensa que 
o cerca até 
hoje, criou-se 
um sistema de 
pensamento 
único
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A que você atribui esse desempenho? Com-
petência estratégica empresarial?

Foi uma combinação. Beneficiou o regime militar 
e foi explorada empresarialmente muito bem por Ro-
berto Marinho, que conseguiu sufocar os concorrentes, 
e escolher os concorrentes. A certa altura do governo 
Geisel, Roberto Marinho escolheu os adversários. Es-
colheu o grupo Manchete e o grupo Silvio Santos. Ou 
seja, ele não só criava as condições que o beneficiavam 
como escolhia com quem queria brigar.

Como essa situação começa a mudar?
O que muda agora são três fenômenos parale-

los. Um é que pela primeira vez a Globo tem um 

adversário com grana, a Record. Pela primeira vez 
tem um adversário com dinheiro para enfrentá-la 
no terreno dela, que é a telenovela. Segundo lugar: 
pela primeira vez na história do Brasil o governo 
não é amigo dela. Para o meu gosto, o governo Lula 
trata a Globo bem demais, mas não como a trata-
vam Fernando Henrique, José Sarney, e todos os 
governos militares.

Mas há quem diga que o ministro das Comu-
nicações, Hélio Costa, é um braço da Globo 
no governo.

Não, porque o poder saiu do Ministério das Co-
municações. O poder hoje está nas mãos de Dilma 
Rousseff (ministra-chefe da Casa Civil).

E terceiro...
A democratização do acesso através dos meios de 

comunicação via internet.

Guardadas as devidas limitações da exclu-
são digital.

Claro, mas elas estão diminuindo. Tem aí o com-
putador popular, a instalação de computadores nas 
escolas públicas, as lan houses. Está acabando o mo-
nopólio. Vem aí a revolução do vídeo na internet. 
Essa coisa monolítica Jornal Nacional-falou-tá-fa-
lado não é mais assim, não. Eles deram o golpe no 
primeiro turno, mas não conseguiram no segundo. 
Alckmin teve no primeiro turno mais votos que no 
segundo. E Lula teve contra Alckmin mais votos do 
que contra Serra.

Fale um pouco da sua história, da sua forma-
ção profissional.

Eu me formei em imprensa escrita. Fui para a te-
levisão com mais de 40 anos. Minha carreira chegou 
num ponto em que eu não tinha mais para onde ir 
na imprensa escrita. Fui trabalhar primeiro na TV 
Manchete, depois na Globo, e depois fui para Ban-
deirantes, Cultura e hoje Record. Minha formação é 
de jornalismo escrito e por acaso eu me dei bem em 
televisão. Deus me beijou na testa e eu tenho facili-
dade de me comunicar com a câmera, portanto, com 
o público. Mas minha escola jornalística é a do Mino 
Carta na Veja. É uma coisa quase pré-histórica.

Você diz que a Veja é uma revista de direita.
Isso é quando eu estou bonzinho, generoso. A Veja 

hoje é o boletim do fascio. O Mino repudia a Veja.

Como você avalia sua conduta profissio-
nal nas eleições, no pós-eleições, na relação 
com a política?

Por causa do meu trabalho de televisão, procu-
rei ser um jornalista, digamos, não-engajado. Po-
rém, a certa altura, achei que meu trabalho na TV 

        A TV 
não cumpre 
o papel de 
formar os 
brasileiros 
e se tornou 
monopólio 
virtual de um 
único grupo, 
conservador, 
que interfere 
no processo 
político 
sempre no 
lado não-
trabalhista
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Record, nesse programa Domingo Espetacular, me 
permitia fazer uma escolha. Eu não pretendo mais 
ter um papel de jornalista que mexa com política e 
economia numa televisão aberta. Para isso criei um 
site, o Conversa Afiada, hospedado no IG, que tem 
lá, para quem quiser ler, uma seção chamada “Não 
coma gato por lebre”, em que estabeleço com muita 
clareza quais são as minhas inclinações. Não gos-
to de FHC, Daniel Dantas, Rede Globo, imprensa 
farisaica, do Corvo do Lavradio (Carlos Lacerda), 
Ronaldo dito “o fenômeno”, Flamengo – sou Flumi-
nense –, de quem fala mal do Rio, de quem fala mal 
de nordestino, de Brasília, de pós-moderno, de Dry 
Martini com uma gota a mais de Martini, de filme 
de terror, de Amsterdam Avenue, de urna eletrônica 
e de gatos. Não engano ninguém.

Existe imprensa independente no brasil?
A imprensa escrita brasileira, com exceção da Car-

taCapital, trabalhou, trabalha e trabalhará para abre-
viar o mandato do presidente Lula. Isso eu quero di-
zer que é o Estadão, a Folha, o Globo, o Zero Hora, 
para falar dos quatro principais jornais do país. Com 
a eleição do presidente Lula, caiu a máscara. A im-
prensa conservadora brasileira tem tradição de ser 
antitrabalhista, militou contra Getúlio Vargas, con-
tra Juscelino, contra Jango. Roberto Marinho con-
tribuiu para sujar a imagem do Rio de Janeiro com 
o objetivo de prejudicar os dois governos de Leonel 
Brizola. Essa imagem que o Rio tem hoje, de ser a 
capital da violência, combinação de Chicago com 
Medellín, é produto da Rede Globo. Agora, elegeu-
se um trabalhista, e eles começaram a militar contra. 
Como diz a professora Marilena Chaui, a campa-
nha do impeachment começou no dia em que Lula 
tomou posse. Eu criei um índice, o IVDL, o Índice 
Vamos Derrubar o Lula. A imprensa brasileira, so-
bretudo a escrita, com exceção da CartaCapital, é 
engajada, partidária.

A democratização do acesso à informa-
ção pode contribuir para o jornalismo inde-
pendente ou derruba de uma vez por todas 
o mito e cada um vai assumir sua posição  
publicamente?

Quando você fala em jornalismo independente, 
eu penso em um jornalismo desligado dos grandes 
grupos. E com o mínimo de recursos, muitas vezes. 
Hoje, com uma câmera de celular você filma. Não 
esqueça que a execução de Saddam Hussein foi gra-
vada com celular e divulgada pelo Google. As redes 
de televisão dos Estados Unidos estavam pensando 
no que fazer com o vídeo, e o Google já tinha botado 
no ar. A eleição para o Senado americano foi decidi-
da com um celular. O famoso senador que chamou 
um indiano de macaco perdeu a eleição porque foi 
para o YouTube.

Além da Internet, há outros espaços para 
democratização?

Os outros espaços estão na educação. No aces-
so do pobre à educação, associado ao acesso ao 
computador.

uma discussão que vem sendo feita nos mo-
vimentos sociais é um plano governamental 
para a democratização da comunicação.

Eu acho que o movimento sindical brasileiro, o PT e 
o governo Lula bobearam. Eles menosprezaram o po-
der da imprensa conservadora. Nenhum dos três teve 
peito para enfrentar a imprensa conservadora e criar 
uma imprensa alternativa. O Brasil é o único país ra-
zoavelmente sério do mundo que não tem um jornal 
trabalhista. Um La República, um El País, não tem no 
Brasil. Culpa do movimento trabalhista, e aí eu incluo 
o PT, os sindicatos e o governo Lula. O governo achou 
que ia chamar a Globo, encantar a família Marinho. 
Eles são contra Lula desde Getúlio Vargas. Quando 
Getúlio morreu, o povo foi para a rua e fechou o jor-
nal O Globo. A família Mesquita é contra Lula desde 
o Getúlio Vargas. Outro erro que o PT cometeu, que 
Lula cometeu, foi achar que eles eram diferentes dos 
trabalhistas, Getúlio, Jango, Brizola. Para os conser-
vadores, não tem diferença. A diferença é a seguinte: 
o que é o problema número um do Brasil? A carga tri-
butária ou a distribuição da renda? Essa é a questão. 
É como nos Estados Unidos. George Bush é a favor 
de tirar imposto de rico e Clinton é a favor de distri-
buir a renda. Aqui no Brasil, Getúlio, Jango, Brizola e 
Lula querem distribuir a renda. Do outro lado, Fer-
nando Henrique Cardoso, José Serra, que pode ter 
todas as idéias de esquerda, mas se comporta como 
homem de direita. Não me interessam as idéias do 
Serra, me interessa a prática do Serra.

E Aécio? Ciro Gomes?
Eu quero falar de tucano, eu não gosto é de tucano 

(risos). Mas é preciso ficar claro o seguinte: acredi-
to em pluralidade, em livre confronto de idéias, que 
os mais capazes sejam mais bem remunerados, não 
sou a favor da estatização dos meios de comunicação, 
tenho muitas simpatias por um regime econômico 
de mercado, me considero uma pessoa bem-sucedi-
da nesse regime. Acho que ele precisa ser policiado, 
precisa de regras, disciplina.

Não precisa ser selvagem.
O capitalismo sabe ganhar dinheiro, mas não sabe 

distribuir. Então tem de haver mecanismos pelos 
quais seja possível distribuir dentro do regime da 
livre-iniciativa. Tem de haver um entrechoque entre 
os que são a favor de reduzir impostos e os que são a 
favor de distribuir renda. Cinco anos um, cinco anos 
outro, e por aí vai. Isso é democracia. Não pode é ser 
sempre de direita. Mas o que eu gosto é de demo-

       O modelo 
de gestão 
da Linha 4 
do Metrô 
é a coisa 
mais bem 
elaborada 
para se 
roubar. A 
combinação 
desse modelo 
com eleição 
é ótima para 
administrador e 
concessionário 
de má-fé
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cracia, de confronto, de pau. Fui formado assim, sou 
filho de uma família de classe média baixa e passei a 
minha vida lutando, eu gosto disso. O que não gosto 
é de pensamento único. E durante a hegemonia do 
neoliberalismo, codificado por Margaret Thatcher e 
por Ronald Reagan, e aqui imposto por Fernando 
Henrique e a imprensa que o cerca até hoje, criou-
se um sistema de pensamento único. É isso que eu 
acho que tem de ser desmontado. Acho que essa é 
minha modestíssima contribuição como jornalista. 
Não significa que eu seja petista, socialista, nada. Sou 
apenas um jornalista que gosta de confusão.

Você acredita que os meios de comunicação 
podem caminhar para um futuro em que te-
nham maior compromisso humanista?

A idéia que vem por aí é a seguinte, professor. É a 
desprivatização dos jornais. Um cara chamado Steven 
Rattner (banqueiro e investidor que já foi repórter do 
NYT e hoje administra o Quadrangle Group, empresa 
de investimentos em meios de comunicação) defende a 
seguinte tese: a democracia precisa de jornal indepen-
dente, objetivo, que não pode tomar partido. Toma 
partido na página de opinião e o resto é fato, fato, fato. 
Aqui nos jornais brasileiros até o horóscopo é parti-
dário, a previsão do tempo. A livre-iniciativa não tem 
grana para fazer bons jornais independentes. Não se 
esqueça de que o setor industrial que mais sofre hoje 
no Brasil é o da imprensa escrita, e é por isso que eles 
têm esse mau humor. Rattner diz que precisamos criar 
um novo modelo de negócios para sustentar os jor-
nais. Qual? Fundos públicos, doações de bilionários 
caridosos e humanistas, fundações, sistema de subsí-
dios, como na BBC. Essa combinação deverá garan-
tir um número mínimo de jornais independentes. É 
o que ele chama de desprivatização dos jornais. E eu 
acho que é para isso que nós vamos.

Os brasileiros têm condições de saber o que 
está acontecendo na América do sul através 
dos nossos jornais?

Não, a nossa cobertura internacional é grotesca. 
Os jornais brasileiros não prestam. A rigor, não tem 
o que ler. Começa que cinco páginas são dedicadas 
à reforma ministerial que non me ne frega niente. 
Que me frega quem vai ser ministro das Cidades? 
Não muda a natureza do café que eu tomo no bote-
co, com mais ou menos açúcar. Se Marta vai ser mi-
nistra, que me interessa? Faça uma enquete na rua e 
pergunte o nome do ministro das Cidades. Ninguém 
sabe, e é bom que não saiba, não precisa saber, não 
interessa. Por que eles fazem isso? Para demonstrar 
que Lula não sabe decidir. Era uma coisa que se di-
zia de Getúlio também. Ele ficou com a fama de que 
criou a frase “deixa estar para ver como é que fica”. E 
foi o homem que mais mudou as estruturas sociais 
do Brasil. E ele mudou o país, mudou o Código de 

Minas, a lei de gestão do trabalho, criou a Petrobras, 
a Eletrobrás, mulher passou a votar.

Você está acompanhando a cobertura da cra-
tera do metrô de sP?

Estou esperando o presidente-eleito José Serra se 
pronunciar sobre o assunto. Eu tenho chamado José 
Serra assim porque ele não foi eleito nem prefeito 
nem governador de São Paulo. Foi eleito presidente 
e vai assumir em 2010. No intervalo, vai ter de dar 
uma arrumada em São Paulo para não atrapalhar 
muito, mas ele vai assumir em 2010, está escrito. A 
cratera se abriu há 45 dias. O que Serra já falou so-
bre o assunto? Nada! Ele está esperando a impren-
sa parar de falar no assunto, ele tapa aquele buraco 
e acha que ninguém vai se lembrar de que aquilo 
se abriu no governo dele, e foi construído pelo an-
tecessor dele. Ele não fala mal nem do antecessor, 
nem do consórcio, nem de ninguém. Não fala mal 
nem da chuva.

Nem do modelo de gestão.
Aquilo foi construído por um modelo de gestão 

chamado porteira fechada, que é a coisa mais bem 
elaborada para se roubar. Como é que se rouba? Fa-
zendo o modelo de porteira fechada. Como se rouba 
melhor ainda? Fazendo esse modelo no período pré-
eleitoral. A combinação desse modelo com eleição é 
ótima para administrador de má-fé e concessionário 
de má-fé. O que é inexplicável, inaceitável, é José Ser-
ra não dizer uma vírgula sobre o assunto. Ele não diz 
mais 4, ele conta Linha 1, 2, 3, 5, para não lembrar da 
Linha 4. Mas vamos agora fazer a gênese disso. Ele 
conta com a imprensa de São Paulo. Ontem estive-
ram aqui em São Paulo três senadores da República. 
Um do PT, Aloizio Mercadante, um do PSDB, Flecha 
Ribeiro, e outro do PSDB, Eduardo Suplicy.

suplicy é do PT...
Você acha?... Os três senadores vieram aqui ins-

pecionar o que estava acontecendo na Linha 4. Ser-
ra ligou para todos os jornais do país e conseguiu 
impedir que saísse uma mísera linha sobre a visita. 
Uma mísera! Ela não está administrando São Pau-
lo, está administrando a imprensa para que ela não 
fale da Linha 4. Ele está contando com que o assun-
to morra.

E o debate da redução da maioridade penal?
Sou a favor da redução, acho que a lei penal bra-

sileira é frouxa, a lei de execuções penais é frouxa. 
Acho que político brasileiro tem medo de bandido 
e sou a favor de uma lei muito mais rigorosa. Ago-
ra, tem causas sociais, tem de mandar o cara para a 
escola, tem de fazer um apoio para a comunidade, 
uma série de coisas. Mas a primeira coisa é mudar 
o Código Penal. 

       Para o 
meu gosto, 
o governo 
trata a Globo 
bem demais, 
mas pela 
primeira vez 
não é amigo 
dela; não 
trata como 
a tratavam 
Fernando 
Henrique, 
José Sarney, e 
os governos 
militares
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Desde a Constituição de 1988 
o Congresso Nacional é co-
responsável, com o Poder 
Executivo, pelas conces-
sões e renovações de con-

cessões de radiodifusão, além de ser o 
co-formulador das políticas públicas de 
comunicações e decidir diretamente so-
bre elas. A cada legislatura, portanto, as-
sume uma enorme importância definir 
quem serão os membros da Comissão 
de Ciência & Tecnologia, Comunicação 
e Informática (CCTCI), da Câmara dos 
Deputados, instância primeira – e mui-
tas vezes terminal – na apreciação dos 
projetos de lei e políticas do setor.

Existem na CCTCI situações de con-
flito de interesses. Não só em relação aos 
eventuais doadores de campanha, mas, 
sobretudo, em relação aos integrantes 
da comissão que são concessionários 
dos serviços públicos de radiodifusão. 
Essa condição, inclusive, diferencia os 
membros concessionários da CCTCI de 
outros parlamentares que eventualmen-
te tenham recebido doações de campa-
nha de grupos empresariais com interes-
se direto em sua atuação parlamentar. Na  
CCTCI o interesse muitas vezes é tam-
bém do próprio deputado concessioná-
rio. Tem sido assim ao longo dos anos.

Estão na atual comissão figurinhas 
carimbadas, como Eunício de Oliveira 
(PMDB-CE), Jader Barbalho (PMDB-
PA), José Rocha (PFL-BA), Vic Pires Fran-
co (PFL-PA) e Paulo Bornhausen (PFL-SC), 
todos com ligações com a radiodifusão. O 
tema, em geral, não merece a atenção da 
grande mídia. Este ano passou pratica-
mente despercebida a criação pelo plenário 
do Senado Federal, no dia 7 de fevereiro, 
da nova Comissão de Ciência, Tecnolo-

gia, Inovação, Comunicação e Informática 
(CC&TICI), desmembrada da antiga Co-
missão de Educação, na qual existia uma 
Subcomissão Permanente de Cinema, Tea-
tro, Música e Comunicação Social. 

Compete à nova CC&TICI opinar, en-
tre outros temas, sobre proposições per-
tinentes a política nacional de ciência, 
tecnologia, inovação, comunicação e in-
formática; organização institucional do 
setor; propriedade intelectual; comuni-
cação, imprensa, radiodifusão, televisão, 
outorga e renovação de concessão, per-
missão e autorização para serviços de ra-
diodifusão sonora e de sons e imagens; 
regulamentação, controle e questões éti-
cas referentes a pesquisa e desenvolvi-

mento científico e tecnológico, inovação 
tecnológica, comunicação e informática 
e outros assuntos correlatos. Sem dúvida, 
um leque impressionante de temas.

Houve protestos contra a criação da 
CC&TICI. O senador Flávio Arns (PT-
PR) – que acabou membro da Comissão 
– chegou a afirmar que a iniciativa “fa-
zia parte da negociação de cargos ocorri-
da no início desta legislatura”. Entidades 
como a Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência, a Associação Nacional 
de Biossegurança e a Associação Brasi-
leira de Propriedade Industrial também 
protestaram. Temem que o desmembra-
mento provoque esvaziamento e a desar-
ticulação dos temas que estão em anda-
mento na atual Comissão de Educação.

O novo presidente da CC&TICI é o se-
nador Wellington Salgado (PMDB-MG), 
suplente do atual ministro das Comuni-
cações, Hélio Costa, historicamente vin-
culado às Organizações Globo. O vice-
presidente é o senador Marcelo Crivella 
(PRB-RJ), de conhecidas ligações com a 
Rede Record. Entre seus membros es-
tão Sérgio Zambiasi (PTB-RS), Maria 
do Carmo Alves (PFL-SE), José Agripi-
no (PFL-RN), João Tenório (PSDB-AL), 
Flávio Arns (PT-PR), Eduardo Azere-
do (PSDB-MG), Romero Jucá (PMDB-
RR), Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN) 
e Mão Santa (PMDB-PI). 

Será útil prestar atenção aos passos des-
sas comissões para poder verificar, mais 
adiante, até onde vai a sede fiscalizadora 
dos empresários de comunicação. A gran-
de mídia sempre evita falar sobre si ou tra-
tar de questões a ela diretamente relacio-
nadas. Por quê? O primeiro compromisso 
da mídia e de seus jornalistas é com o in-
teresse público. Ou não é?  

Por Venício A. de LimaArtigo

Venício A. de Lima é jornalista e pesquisador sênior do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política (Nemp) 
da universidade de brasília. Autor de Mídia: Crise Política e Poder (Editora Fundação Perseu Abramo)

Quando a mídia fica na moita

Posições que interessam 
a empresários da mídia 
começam a ser ocupadas 
no Congresso. Estarão em 
jogo assuntos que passam 
longe do noticiário
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sAúDE

Por Cida de Oliveira

Análise de urina e creatinina 
no sangue. São exames sim-
ples, mas sua função é no-
bre: revelar possíveis altera-
ções no funcionamento dos 

rins e mostrar se as impurezas estão sen-
do filtradas e expelidas adequadamente 
pelo organismo. Resultados alterados si-
nalizam que esses órgãos podem não estar 
trabalhando como deveriam. Os rins eli-
minam toxinas e ainda contribuem para a 
formação do sangue, estimulando a pro-
dução dos glóbulos vermelhos – responsá-
veis pelo transporte de oxigênio às células. 

Também regulam a pressão sanguínea 
e o balanço químico de líquidos do 

corpo. Por isso precisam trabalhar 
em plenas condições.

“A doença renal crônica pode 
levar à perda progressiva e ir-
reversível de todas as funções 
dos rins, e isso hoje é ques-
tão de saúde pública”, alerta 
Gianna Mastroianni Kirsz-
tajn, da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia (SBN) e coor-
denadora de uma campanha 
de prevenção (veja no desta-
que). Quase 2 milhões de bra-
sileiros sofrem do mal e 60% 

deles nem desconfiam. O pior é 
que esse número pode estar su-

bestimado. Enquanto no Brasil a 
estimativa considera o risco para 
quase 2% da população, nos Es-
tados Unidos, onde há maior ri-

gor na notificação de ocorrências, 
a incidência deve atingir 20 milhões 

de pessoas, ou quase 7%.
Além de dificultar a vida dos pacien-

tes, o problema é oneroso para o siste-
ma público de saúde, que com diálises e 
transplantes para pacientes em estágios 

mais avançados gasta em torno de 1,4 
bilhão de reais por ano. O aumento 
dos casos se deve principalmente ao 

avanço do diabetes, que no Brasil – oi-
tavo país no ranking mundial – afeta 10 
milhões de pessoas. Em 2000, eram 4,6 

de olho nos rins
especialistas em doenças 
renais fazem campanha para 
combater a desatenção e a 
desinformação. diagnóstico 
precoce e tratamento 
adequado podem manter 
os rins trabalhando sem 
atrapalhar a vida de 
seu dono
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pRESSãO EM dIA
A professora 
Alexandra 
tem metade 
da capacidade 
renal, mas com 
acompanhamento 
leva uma vida 
normal
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milhões. Essa disfunção provoca acúmu-
lo de açúcar no sangue, o que danifica 
vasos e nervos. Como eles existem em 
todo o corpo, qualquer órgão pode ser 
prejudicado seriamente, inclusive os rins. 
A lesão renal também tem como causa a 
pressão alta, presente em 30 milhões de 
brasileiros, dos quais uma escassa parcela 
controla a doença. Resultado: de cada dez 
pacientes com lesão renal terminal, sete 
estão com a pressão elevada.

A doença renal crônica pode ainda re-
sultar de inflamações de origem desco-
nhecida, assim como de outras doenças 
que acabam por repercutir nos rins, com-
prometendo seu funcionamento. É o caso 
do lúpus eritematoso sistêmico – distúr-
bio de causas desconhecidas caracterizado 
por alterações no sistema imunológico. Os 
portadores desenvolvem anticorpos que 
reagem contra as células normais do pró-
prio organismo, atingindo assim pele, ar-
ticulações, rins e outros órgãos.

A professora de Sociologia Alexandra 
Topal Celli, de 35 anos, descobriu aos 18 
que tinha lúpus. Em seguida, uma biópsia 
revelou um grave quadro de nefrite (in-
flamação renal). A capacidade funcional 
de seus rins caiu a 40%, exigindo trata-
mento intenso e prolongado. Passada a 
fase mais aguda, ela foi tratada com me-
dicamentos para normalizar a pressão ar-
terial e controlar a proteinúria – presen-
ça de proteínas na urina devido à lesão 
renal. “Meus rins hoje funcionam com 
metade da capacidade, mas consigo le-
var uma vida praticamente normal”, diz 
Alexandra.

O diagnóstico precoce é fundamental. 
“O controle adequado das taxas de açúcar 
no sangue e dos níveis de pressão, com die-
tas, exercícios físicos recomendados por 
médicos e, quando for o caso, medicamen-
tos, pode curar a lesão nos rins ou retardar 
sua falência”, explica a nefrologista Gianna 
Kirsztajn. O que a preocupa é que o pro-
blema, em muitos casos, só dá sinais quan-
do está em estágio avançado. Quando os 
rins já não funcionam adequadamente, há 
a necessidade de fazer diálise.

Foi o que aconteceu com a costurei-
ra aposentada Maria Aparecida Aver-
sente. Aos 20 anos, ela desmaiou na rua 
e foi levada a um hospital. Somente dez 
dias depois fez exames que detectaram 
seus problemas renais e foi direto para 
a diálise. Diferentemente da hemodiá-

lise, que consiste na filtragem artificial 
do sangue por meio de equipamentos, a  
diálise peritonial aproveita o revestimento 
interno abdominal do paciente para fazer 
esse trabalho. A aposentada ficou interna-
da por dois meses e meio, submetida ao 
tratamento. Com a função renal parcial-
mente recuperada, seu tratamento passou 
a ser à base de dieta e medicamentos.

“Não foi fácil. Para ajudar, recorri a 
acupuntura, massagens, psicoterapia e à 
fé. Muita gente não acreditava que eu so-
breviveria”, conta Aparecida. Em 2002, já 
aos 43 anos, recebeu um rim do irmão e 
sua vida mudou. O trabalho voluntário 
que fazia desde os anos 80 foi intensifica-

A importância dos rins

n limpam do sangue toxinas nocivas, eliminando-as pela urina
n Regularizam concentrações de cálcio e fósforo e contribuem para a saúde dos ossos
n Ajudam na maturação dos glóbulos vermelhos, cuja falta pode causar anemia 
n Contribuem para o controle da pressão arterial. A hipertensão prolongada 
danifica vasos sanguíneos, causando falha renal

são sintomas de doença renal crônica
n náuseas, fraqueza, fadiga, desorientação, dificuldade respiratória, palidez, 
inchaço nas pernas, rosto, olhos, ou no corpo todo. Urina com espuma ou 
avermelhada indica presença de sangue
n devem fazer exame de urina e de creatinina no sangue pessoas que sentem os 
sintomas acima
n exames são também recomendados para pessoas com histórico familiar de 
diabetes ou pressão alta; pessoas acima do peso recomendado; com 65 anos de 
idade ou mais; com doenças cardiovasculares (infarto, angina ou dor no peito)

vOLuNtáRIA Os problemas renais de Maria Aparecida começaram aos 20 anos e só se 
resolveram quando ela recebeu um rim do irmão. Hoje ela é voluntária no Hospital são Paulo 
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do. Ela dedica dois dias na semana ao se-
tor de transplantes do hospital da Univer-
sidade Federal de São Paulo e participa de 
campanhas preventivas. O trabalho ain-
da é de formiguinha. Requer muita aten-
ção tanto dos pacientes quanto da própria 
classe médica. Se hoje há 70 mil doen-
tes renais fazendo diálise, outros 80 mil 
que já deveriam estar submetidos ao tra-
tamento nem sabem – e talvez nem ve-
nham a saber – que estão doentes. 

saiba mais
Acesse www.sbn.org.br, clique em “Campanha 
Nacional de Prevenção de Doença Renal” e 
obtenha material informativo gratuito
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Por Nilmário Miranda

Em 8 de fevereiro o Brasil entrou em estado 
de choque. Uma gangue rouba um carro 
e arrasta por 15 minutos uma criança de 
6 anos, João Hélio, presa ao cinto de se-
gurança, ignorando todos os avisos. A in-

dignação tomou conta de todos. A gangue era com-
posta por cinco pessoas; um deles é adolescente, tem 
16 anos, seu irmão de 23 era o chefe. Os pais de um 
dos assaltantes o denunciaram à polícia e se solida-
rizaram com os pais de João Hélio.

Nas semanas seguintes, jornais e rádios do Rio, 
emissoras de TV e vários políticos recorrem, com 
sensacionalismo e tom emocional, beirando a his-
teria, a uma verdadeira campanha pela redução da 
maioridade penal para 16 anos (apesar de só um dos 
cinco da gangue ser menor de 18 anos) e contra o Es-
tatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Como se 
esta questão – os crimes praticados por adolescentes 
– fosse a causa principal da violência.

No dia seguinte, 9 de fevereiro, o presidente Lula, 
que estava em Salvador lançando campanha contra a 
exploração sexual de crianças e adolescentes duran-

te o Carnaval, falou de improviso. Contou que ele e 
dona Marisa ficaram estarrecidos com a brutalida-
de contra João Hélio, mas pediu reflexão e prudên-
cia, alertando que a redução da maioridade penal 
não é a solução para a criminalidade e a violência. 
Dias depois reuniu os líderes de partidos aliados e 
recomendou-lhes evitar “legislação de pânico”. Vo-
zes sensatas se manifestaram enriquecendo o deba-
te sobre a violência e a criminalidade. A presidente 
do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gra-
cie, alertou: “Direcionar tudo em relação aos meno-
res me parece uma atitude persecutória em relação 
à nossa infância”.

O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, 
apontou medidas concretas para reduzir a impu-
nidade e a insegurança da sociedade com o siste-
ma de Justiça: acelerar a tramitação dos processos 
criminais nos tribunais do júri, com a permissão 
para ouvir testemunhas de defesa e acusação numa 
mesma audiência; impedir adiamentos de audiên-
cias sem motivos relevantes; acabar com a figura do 
novo júri quando a pena exceder 20 anos. A Folha 
de S.Paulo foi um dos poucos jornais a recusar o 
fulcro do debate na punição a crianças e adoles-

Alguns políticos e 
jornais receitam o ódio 
como remédio contra 
o crime e atacam o 
estatuto da Criança e do 
Adolescente. Mas pouco 
ou nada fazem pelo seu 
efetivo cumprimento, 
que é onde está boa 
parte da verdadeira 
solução

VIOLêNCIA

Mais sabedoria,
menos histeria
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centes e indicou também medidas concretas para 
reduzir a criminalidade.

Vale lembrar que um grupo de criminosos, falan-
do de celulares de dentro dos presídios, aterrorizou 
e paralisou a maior cidade do país há menos de um 
ano. Neutralizar a criminalidade de dentro dos pre-
sídios, impedir celulares nas prisões, viabilizar a re-
vista em advogados, acelerar os processos nos tribu-
nais do júri são medidas necessárias.

A certeza da punição e a eficiência na aplicação da 
pena são mais relevantes que a sua duração. O go-
verno está no rumo certo ao investir na integração 
das polícias, criar prisões federais seguras, apostar na 
reforma do Judiciário e colocar na agenda a reforma 
dos Códigos para acelerar os processos. O Senado 
contribuiu ao votar projeto de lei do senador Aloizio 
Mercadante (PT-SP) agravando a pena de crimino-
sos que usam menores nos crimes.

Oportunismo
Toda vez que ocorre um crime grave envolvendo 

adolescentes, políticos e a mídia conservadora res-
ponsabilizam o ECA. Por que o ódio? Na verdade, o 
Estatuto é muito pouco conhecido, apesar de já ter 
17 anos de vida. São 271 artigos baseados nos arti-

gos 227, 228 e 229 da Constituição Federal. O 227 é 
o principal deles: “É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à con-
vivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão”.

Como se vê, poucos governantes podem dormir 
com a consciência tranqüila do dever cumprido. O 
artigo 228 estabelece a responsabilidade penal aos 18 
anos e uma legislação especial para as infrações co-
metidas pelos menores. A implementação do ECA é 
precária, sobretudo nos estados mais importantes. O 
ECA deveria fazer parte dos currículos dos cursos de 
Direito, Pedagogia, Serviço Social e Psicologia, mas 
não é o que acontece. O Estatuto não só é desconheci-
do como é escandalosamente descumprido sem des-
pertar a indignação das elites e da grande mídia. Que 
efeito teria a redução caso fosse aprovada?

Hoje há cerca de 15.500 adolescentes com medidas 
de internação. Destes, 12 mil com mais de 16 anos 
seriam tirados de instituições socioeducativas para 
as prisões superlotadas.

Vozes sensatas se manifestaram enriquecendo o debate sobre a violência e a criminalidade. 
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Ellen Gracie, alertou: “Direcionar tudo em 
relação aos menores me parece uma atitude persecutória em relação à nossa infância”
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O país tem 190 mil vagas no sistema prisional, onde 
se espremem 390 mil presos. Sete em cada dez infra-
ções cometidas por adolescentes são contra o patri-
mônio, furtos e roubos, e passíveis de ressocialização. 
Os estados não investem na liberdade assistida, na 
prestação de serviços à comunidade e na semiliberda-
de, que comprovadamente dão bem mais resultado.

Os mesmos governantes e políticos que querem 
imputabilidade aos 16 anos e aumento nas durações 
das medidas pouco ou nada fazem para reformar 
instituições superlotadas, com déficit em assistên-
cia médica, educação, profissionalização, atividades 
esportivas. Faltam educadores, assistência psicoló-
gica e jurídica. A Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda) investem na 
instituição do Sistema Nacional de Atendimento So-
cioeducativo (Sinase), com ênfase nas iniciativas de 
meio aberto, mas estabelecendo um padrão míni-
mo e melhor para a internação. Os adolescentes e 
suas famílias denunciam o uso freqüente de méto-
dos violentos, incluindo a tortura. Dos 15.500 ado-
lescentes internados, apenas 4% concluíram o ensi-
no fundamental!

Mesmo em São Paulo, que insiste na falida Febem, 
há instituições que funcionam, como na cidade de 

São Carlos. Em todo o país, existem instituições 
adequadas e práticas criativas com a aplicação do 
que pede o ECA: instituições regidas por educado-
res, com 30 a 40 adolescentes que apresentam baixa 
reincidência. A delinqüência juvenil tem causas va-
riadas e complexas, e as políticas de prevenção de-
vem ter precedência.

Resultados
De modo geral, é um fenômeno de regiões metro-

politanas e de grandes cidades. Segundo a Unesco 
– órgão das Nações Unidas dedicado à infância – e 
a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, há em torno de 8 milhões de 
adolescentes e jovens adultos que saíram da escola 
no ensino fundamental e não se profissionalizaram, 
a maioria de famílias desestruturadas.

Para esses jovens, estão rompidas as etapas natu-
rais do ciclo juvenil: a conclusão dos estudos, a en-
trada no mundo do trabalho, a saída da casa paterna, 
a construção da própria família. Centenas de milha-
res desses jovens pensam o futuro na ótica do risco. 
A promotora de Infância e Juventude de Belo Hori-
zonte Maria de Lourdes Santa Gema coletou dados 
assustadores. Só na capital mineira, em 18 meses (ja-
neiro de 2005 a junho de 2006), 1.074 jovens foram 

Mesmo em São Paulo, que insiste na falida Febem, há instituições que funcionam. Em todo 
o país existem instituições adequadas e práticas criativas com a aplicação do que pede o ECA
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executados com tiros na nuca. Quase todos negros, 
moradores de favelas, vítimas de guerra do tráfico, 
por gangues rivais ou por extermínio. São imedia-
tamente substituídos por outros.

Direcionar o debate sobre segurança pública à pu-
nição de crianças e adolescentes revela um traço de 
discriminação e preconceito, que não deixa de ser 
uma herança da Casa Grande. A escola era proibida 
para os filhos dos escravos e obrigatória para os fi-
lhos dos senhores. O menino branco era considera-
do pequeno adulto aos 13 anos e aprendia a ter au-
toridade com os escravos. Era estimulado a castigar 
os negros desobedientes e a seduzir as negras. Oito 
milhões de negros e pardos, de uma população de 
13 milhões em 1888, eram analfabetos sem preparo 
profissional para novas ocupações após a Abolição. 
Nas maiores cidades surgem cortiços e favelas e, na-
turalmente, a delinqüência.

As elites traçaram novas teorias educacionais. Entre 
as mais progressistas, o higienismo apregoava a salva-
ção pela educação, disciplina e controle. Segundo teo-
rias vigentes, os filhos da elite teriam uma tendência 
natural à virtude, enquanto os filhos da maioria, das 
“classes perigosas”, seriam propensos à vagabunda-
gem, ao crime, ao alcoolismo, à ignorância.

As crianças tenderiam a reproduzir o comporta-
mento dos pais. Tanta gente neste país que suspira 

saudosismo e lamenta a extinção dos reformatórios, 
internatos, do famigerado SAM. Reclamam da proi-
bição do trabalho infantil e gostariam que os “pive-
tes” fossem transferidos para colônias agrícolas na 
Amazônia. A discriminação e o preconceito com as 
crianças da maioria atravessaram os séculos.

Hoje, importantes medidas de combate à exclusão 
vêm sendo gradativamente implantadas. O governo 
federal criou uma Secretaria e um Conselho Nacional 
de Juventude, há 700 mil jovens participando de pro-
gramas como Pró-Jovem, Agente Jovem, Empreende-
dorismo Jovem, Escola de Fábrica, Soldado Cidadão, 
entre outros. O ProUni atende mais de 200 mil jovens. 
Escolas técnicas estão sendo expandidas.

No entanto, ainda falta um esforço nacional envol-
vendo municípios, estados, empresas e sociedade. 
Medidas socioeducativas, comprovadamente efica-
zes na recuperação de menores infratores, existem 
em algumas regiões do país, mas ainda não predomi-
nam. Falta potencializar os investimentos em educa-
ção de qualidade para todos. “A solução para a cri-
minalidade não vai acontecer num passe de mágica, 
mas por ações coordenadas”, acredita o presidente 
Lula. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi um 
salto no rumo da inclusão, pela primeira vez na nossa 
história, na cidadania da nossa infância.

E aí? Não vamos fazer nada? 

Direcionar o debate sobre segurança pública à punição de crianças e adolescentes revela um 
traço de discriminação e preconceito, que não deixa de ser uma herança da Casa Grande
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Maria da Penha denunciou a agressão 
do marido e a ineficiência da Justiça. sua 
persistência conquistou a lei que amplia  
a proteção das mulheres contra a 
violência doméstica

O nome da lei
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Por Túlio Muniz

Dois acontecimentos mudaram signifi-
cativamente a vida de Maria da Penha 
Maia Fernandes nas últimas duas déca-
das. O primeiro, trágico, deixou-a pa-
raplégica aos 37 anos, em 1983, quando 

o próprio marido, Marcos Antonio Heredia Viveros, 
deu-lhe um tiro nas costas enquanto ela dormia. O 
segundo acontecimento, heróico, foi em 2006, quan-
do ela presenciou, no Palácio do Planalto, a promul-
gação da Lei da Violência Doméstica e Familiar Con-
tra a Mulher, Lei n° 11.340/06, ou simplesmente a 
“Lei Maria da Penha”.

O objetivo é aumentar a proteção contra agressões 
familiares (de maridos, companheiros ou parentes), 
inclusive do mesmo sexo, seja de forma física, psi-
cológica, sexual, patrimonial, seja moral. Não serão 
mais aplicadas penas leves, como trabalho voluntá-
rio e cestas básicas. Estão previstos juizados especiais 
e atendimento policial específico, o agressor poderá 
ser preso em flagrante e, em contrapartida, a mulher 
só poderá retirar a queixa perante o juiz.

A farmacêutica Maria da Penha dá nome à lei por 
ter persistido na denúncia da ineficiência da Justi-
ça na apuração e condenação de seu agressor. Duas 
semanas depois da primeira tentativa de assassina-
to, em maio de 1983, o ex-marido, professor uni-
versitário, tentou eletrocutá-la na hora do banho. O 
agressor foi condenado, apelou, teve o julgamento 
cancelado com erros judiciais e passou apenas 30 
meses na prisão.

Para Penha, a agressão sofrida só foi minimizada 
quando, em outubro de 2002, poucos meses antes da 
prescrição do crime, Marcos Antonio foi julgado e 
condenado a 19 anos de prisão, os quais cumpre hoje 

em regime semi-aberto. Um ano antes do julgamen-
to, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
acolheu denúncia encaminhada por Penha e várias 
entidades de direitos humanos e responsabilizou o 
Brasil por “negligência, omissão e tolerância em re-
lação à violência doméstica contra as mulheres”, o 
que deu repercussão ao caso e acelerou a mudança 
na legislação. Foi também o primeiro caso de apli-
cação da Convenção de Belém do Pará, um tratado 
internacional de proteção aos direitos humanos das 
mulheres nas Américas.

Passados sete meses da aprovação da Lei Maria da 
Penha, a Secretaria Especial de Políticas para Mulhe-
res da Presidência da República quer agora saber o 
que de fato foi implementado e estudar as conse-
qüências da sua aprovação. Em fevereiro, publicou 
edital para formação do Observatório de Monitora-
mento de Implementação e Aplicação da Lei, para 
contratar em forma de consórcio organizações não-
governamentais e instituições universitárias que de-
verão pesquisar os resultados. 

A convocação do Observatório se deve às inúme-
ras dificuldades ainda encontradas. Existem contro-
vérsias sobre a aplicação da lei, não há estrutura po-
licial e judicial condizente com o que foi aprovado, 
há reclamações de que as denúncias ficam restritas 
a boletins de ocorrência e o agressor continua com 
ameaças. A reação das próprias mulheres ainda é 
confusa: em algumas cidades há estímulo à denún-
cia; em outras prevalece o medo da perda do mari-
do provedor e as denúncias diminuíram. Há ainda 
registros de casos como o da mulher que enviou a 
si própria mensagens ameaçadoras e atribuiu ao ex-
namorado, que responde processo por crime, ou a 
que encenou uma agressão por ciúme e foi desmen-
tida pelo próprio pai. 

Hoje uma mulher vigorosa e 
sem ressentimentos, Maria da 
Penha Maia Fernandes divide 
sua agenda entre a casa onde 
mora, em Fortaleza, e viagens 
por todo o país, nas quais 
narra sua trajetória de vida. 
no último dia 28 de fevereiro, 
atendeu à reportagem da 
Revista do Brasil.

Especialistas acreditam 
que algumas mulheres 
que já tinham receio 
de denunciar ficaram 
ainda mais temerosas, e 
o número de queixas é 
que tem diminuído, não o 
de agressões. A senhora 
concorda?

Concordo que as queixas têm 
diminuído, mas não que as 
mulheres tenham deixado de 
denunciar. Os maridos é que 
vêem que a lei funciona e 
estão respeitando mais. 
 
O que mudou na sua vida 
após a agressão? 
Tudo. Tive de me readaptar 
a um novo tipo de vida, 
superar as dificuldades da 
deficiência adquirida. Ficar 
menos dependente, ter 
maior autonomia. no início 
houve dificuldade para criar 
meus filhos, um de 1 ano e 
8 meses e outro de 6 anos, 
mas tive apoio da minha 
família.

E depois de a lei ser 
promulgada?
A dimensão foi tão grande 
que nem me lembro que 
estou de cadeira de rodas. A 
gente sente nos encontros 
as mulheres muito 
agradecidas, o movimento 
de mulheres foi fortalecido, 
as delegadas podem 
trabalhar porque agora elas 
têm como socorrer uma 
mulher vítima de violência. 
Têm condições de prevenir e 
responsabilizar. Com certeza 
vai refletir no homem, que 
pensará duas vezes antes 
de ser violento. O homem 
vai ver que é muito mais 
vantajoso não agredir.

Como é sua agenda hoje?
Minha agenda de março e abril 
está praticamente lotada. Só 
tenho espaço agora para maio.
 
A senhora cobra para 
comparecer a eventos? Do 
que a senhora vive hoje?
Aposentei por invalidez, pelo 
Instituto de Previdência do 
estado do Ceará. Trabalhava 
como farmacêutica e 
bioquímica. Quanto aos 
eventos, a maioria não é 
remunerada. eu acho que 
tenho de estar presente 
mesmo. Quando uma empresa 
grande me convida e propõe 
algo, digo: “Vocês dão o que 
quiserem”.

Sem ressentimentos

      A gente 
sente nos 
encontros 
as mulheres 
muito 
agradecidas, 
o movimento 
de mulheres 
foi 
fortalecido, 
as delegadas 
podem 
trabalhar 
porque 
agora elas 
têm como 
socorrer 
uma mulher 
vítima de 
violência
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Cientistas, 
trabalhadoras, 
educadoras, mães. 
Histórias inspiradoras 
de mulheres que 
fazem a diferença na 
construção de um 
mundo melhorCom M maiúsculo

Por Cida de Oliveira

Mayana Zatz e Lygia da Veiga Pereira, da Universidade 
de São Paulo, são nomes que estão no topo da lista 
quando o assunto é genética e pesquisas com células-
tronco. Assim como o de Lucia Previato, da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro, é um dos primeiros 

a ser lembrados entre quem busca compreender, tratar e prevenir a  
doença de Chagas. Ou Belita Koiller em seu universo de pesquisas teó-
ricas sobre elétrons. Em comum entre essas mulheres respeitadíssimas 
em suas áreas de atuação: o olhar humanista guiando seus passos e o 
reconhecimento do meio científico internacional.

E engana-se quem pensa que a trajetória bem-sucedida das cientistas 
brasileiras é recente. De origem tcheca e naturalizada brasileira, Johan-
na Döbereiner (1924-2000) identificou o papel de algumas bactérias na 
fixação do nitrogênio em plantas leguminosas, como a soja. O proces-
so é uma forma natural de nutrição que substitui o uso de fertilizante 
na agricultura. O resultado da sua pesquisa significou a economia de 
bilhões de dólares nos últimos 30 anos com a compra de adubo nitro-
genado – caro, nocivo ao solo e às águas – e o reconhecimento da pes-
quisadora entre os dez cientistas brasileiros mais citados fora do país.

Saindo dos laboratórios e entrando na floresta, o Brasil também en-
contrará mulheres cuja capacidade de fazer a diferença na vida das pes-
soas é reconhecida mundo afora. No nordeste de Roraima, fronteira 
com a Venezuela e a Guiana, está a reserva indígena Raposa Serra do 
Sol. Em 1,67 milhão de hectares vivem aproximadamente 15 mil índios 
macuxi, taurepangue, patamona, ingaricó e uapixana. Depois de qua-

se três décadas de conflitos, em 2005 o governo federal homo-
logou a posse da terra a esses povos. Após essa vitória, a luta, 
agora, é pelo pleno exercício dos seus direitos civis e políticos. 
O primeiro passo é a obtenção de documentos. Só no ano pas-
sado emitiram-se mais de 7 mil certidões de nascimento, car-
teiras de identidade e de trabalho e título de eleitor.

A iniciativa é coordenada pelo departamento jurídico do 
Conselho Indígena de Roraima, que tem à frente a advogada 

Joênia Batista de Carvalho, 33 anos. De etnia uapixana, ela ven-
ceu as dificuldades para aprender a língua portuguesa, estudou “para 
defender seu povo” e tornou-se a primeira indígena brasileira a se for-
mar advogada. “Nosso objetivo é mostrar que os indígenas são cidadãos 
brasileiros e nossas especificidades históricas, culturais e tradicionais 
não justificam a exclusão da sociedade”, diz Joênia, casada, mãe e inte-
grante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organi-
zação dos Estados Americanos. 

Da floresta de Roraima para o sertão do Piauí, o mundo encontrará 
outra brasileira reconhecida internacionalmente, a arqueóloga Niède 
Guidon, 74 anos, por sua defesa do Parque Nacional da Serra da Capi-

Brasileira nata
Joênia superou várias barreiras, 
inclusive a da língua, para se 
tornar advogada e defender 
seu povo, os uapixanas, que 
habitam a floresta em Roraima
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vara. Situada em São Rai-
mundo Nonato, essa relí-
quia histórica e ambiental 
concentra centenas de sí-
tios arqueológicos e um 
dos maiores acervos da 
pré-história das Américas – que indicam que o continente te-
ria sido habitado há mais de 30 mil anos, contrariando assim 
teorias mais aceitas pela ciência. O local, patrimônio da huma-
nidade, está ameaçado pela ação de caçadores, invasões e falta de 
verbas. No ano passado, durante a reunião anual da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência, Niède ameaçou deixar 
o país caso o Ibama não fixe um orçamento capaz de preservar 
o parque que dirige.

Luz e sombras
A professora Dorina Nowill tem 88 anos e agenda cheia. 

Em 1945 liderou uma campanha que culminou na criação 
de um curso de especialização de professores para o ensino 
de cegos no Colégio Caetano de Campos, em São Paulo. Um 
ano depois criou a Fundação para o Livro do Cego para su-
prir a falta de livros em braile no Brasil, ins-
tituição que mais tarde recebeu seu nome. 
Entre 1953 e 1970 dirigiu o primeiro órgão 
nacional de educação de cegos, desenvolveu 
projetos, cursos e centros de reabilitação e 
de prevenção à cegueira. Trabalhou para a 
Organização das Nações Unidas e a Organi-
zação Internacional do Trabalho. Cega desde 

Agenda cheia
Dorina Nowill dirigiu, entre 
1�5� e 1�70, o primeiro órgão 
de educação para cegos. Hoje, 
aos 88 anos, ela continua a 
atuar pela integração dos 
deficientes visuais

os 17 anos, era ainda estudante quando começou sua luta pela 
integração, educação, reabilitação, cultura, profissionalização 
– enfim, pelos direitos das pessoas com deficiência visual a 
toda forma de inclusão social.

E, se a vida é o mais importante dos direitos humanos, a de 
milhares de crianças brasileiras vítimas da desnutrição pode-
ria ter se limitado aos primeiros meses não fosse o trabalho 
da Pastoral da Criança. Coordenada nacionalmente pela pe-
diatra Zilda Arns Neumann, de 64 anos, a organização ligada 
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) está pre-
sente em mais de 4 mil municípios brasileiros, disseminando 
informação para a melhora da qualidade da nutrição, da higie-
ne e da água. Os 264 mil voluntários inspirados na liderança 
serena de Zilda Arns alcançam os lugares mais distantes do 

Incansável
Niède Guidon é reconhecida 
mundo afora pela sua luta em 
defesa dos sítios arqueológicos 
do Parque Nacional da serra da 
Capivara, no Piauí 
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Mulheres pela paz
em 2005 a Fundação Suíça 

pela Paz criou um comitê 
para reunir, em vários países, 
nomes de mulheres atuantes 
em favor da paz, do trabalho, 
da erradicação da pobreza e 
da proteção ao meio ambiente 
para indicá-las ao Prêmio 
nobel da Paz daquele ano. 
no Brasil, a comissão foi 
chefiada por Clara Charf, 
ela própria uma mulher que 
fez história em sua luta pela 
liberdade e por um país mais 
justo. O grupo apontou 52 
nomes, número proporcional 
à população brasileira, para 

compor a lista de mil nomes de 
154 países almejados pela OnG.

As biografias dessas 
notáveis, algumas aqui 
mencionadas, foram 
compiladas no livro Brasileiras 
Guerreiras da Paz (editora 
Contexto, 2006). entre elas 
estão nomes como o da 
ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva, por sua luta em 
defesa da floresta amazônica 
e das pessoas que nela vivem. 
Outra acreana, a educadora 
Concita Maia, também é 
lembrada na obra, embora seja 
pouco conhecida do grande 

público, como aliás a maioria 
das heroínas ali listadas.

Por exemplo: Creuza 
Maria Oliveira, líder das 
trabalhadoras domésticas 
e sindicalista (Bahia); 
Procópia dos Santos Rosa, 
líder quilombola em Goiás; 
Raimunda Gomes da Silva, 
líder camponesa no Tocantins; 
ou as ialorixás mãe Hilda e 
mãe Stella. Ironicamente, o 
nobel da Paz daquele ano 
foi dividido entre a Agência 
Internacional de energia 
Atômica e seu diretor geral, 
Mohamed el Baradei.

país para atender crianças menores de 6 anos de mais de 1,5 
milhão de famílias.

Sua experiência-piloto, iniciada em Florestópolis (PR) há 23 
anos, ampliou-se e hoje é aplicada em mais 16 países na África, 
Ásia e América Latina. Além do combate à desnutrição, a Pasto-
ral atua na promoção da cidadania das mulheres, que represen-
tam 92% do total de voluntários. Um de seus grandes desafios 
é ampliar para além das atuais 100 mil o número de gestantes 
acompanhadas, já que o índice de mortalidade ainda está con-
centrado nos períodos perinatal e neonatal, até os primeiros 28 
dias de vida da criança. E, quando a mãe é acompanhada des-

A ministra Marina 
silva foi indicada 
pelo seu trabalho 
em defesa da 
floresta e seus 
povos

de o início da gestação, faz 
todos os exames pré-natais 
e tem boa alimentação, as 
chances de a criança nascer 

saudável são muito maiores. 
“Para que todas tenham vida 

plena, é urgente que haja a melhoria do sistema público de saú-
de e da qualidade da educação. Os esforços e os investimentos 
dos governos nos âmbitos federal, estadual e municipal devem 
garantir os direitos da criança como prioridade absoluta”, diz 
Zilda Arns. 

Liderança serena
A Pastoral da Criança, 
coordenada por Zilda Arns, 
conta com 264 mil voluntários 
espalhados pelo país. Eles 
atendem filhos de mais de  
1,5 milhão de famílias
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CIDADANIA

Não olho mais para a Amazônia 
apenas calculando o tamanho diário 
da destruição. Focos de resistência 
alimentam a esperança. Com 
informação, prevenção de doenças, 
direito ao trabalho, à educação, 
ao riso, populações ribeirinhas 
transformam a realidade



  2007   )   março   )   Revista do Brasil   ( �1 

Reportagem e fotos de Carline Piva

Jovens ribeirinhos da Amazônia 
paraense olham atentos para a im-
pressora a laser: nasce o primei-
ro jornal “Folha do Aruã” produ-
zido no computador. As notícias 

da comunidade localizada na margem 
esquerda do Rio Arapiuns, antes datilo-
grafadas e ilustradas com recortes de re-
vistas, ganham agora um toque de mo-
dernidade. Vagarosamente, as manchetes 
do informativo são digitadas pelas mãos 
ainda pouco experientes dos oito jovens 
repórteres: “Movelaria já está quase pron-
ta”; “Telecentro capacita jovens e garan-
te mais acessos”; “Classe Carinho: leia as 
poesias dos estudantes”.

“Para que serve essa tecla alt?” “Por que 
tudo sai em letra maiúscula?” “Criei o  
e-mail sbichomuitosalegre@hotmail.com, 
mas não funciona. Ou será que era obi-
chosmuitoalegre?” As perguntas eram 
incessantes na oficina de jornal comu-
nitário patrocinada pelo Projeto Saúde 
& Alegria (PSA) – coordenada pela au-
tora desta reportagem. “Eu sou uma jo-
vem muito esforçada com os trabalhos 
do meu grupo. Com esse treinamento, 
vamos ser muito mais capazes do que já 
somos”, agradece Danie-
le dos Santos, de 18 anos, 
que também escreve o  
e-mail de contato e a sua 
senha pessoal para aces-
sá-lo. “Não”, explica a 
coordenadora, “a senha 
é sigilosa. Não conte a 
ninguém.” 

Pouco a pouco, os mo-
radores das 60 famílias 
de Cachoeira de Aruã 
vão aprendendo a con-
viver com mais essa no-

vidade. A primeira 
delas foi a chega-

da recente da 
energia elétrica, por meio de 
uma pequena hidrelétrica, 
que permitiu a criação de um 
centro de internet via satélite 
no meio da floresta. Antes, a 
energia provinha de um baru-
lhento e malcheiroso motor a 

diesel. As benfeitorias são fru-
to da união de várias entidades 

parceiras. Há 20 anos, a organiza-

ção não-governamental PSA, sediada em 
Santarém (PA), desenvolve as mais diver-
sas ações para melhorar a qualidade de vida 
de 143 populações tradicionais que beiram 
os rios Arapiuns, Tapajós e Amazonas. A 
atuação envolve prevenção e tratamento de 
doenças; iniciativas para melhorar a orga-
nização comunitária e a geração de renda; 
produção e manejo agroflorestal; educação, 
cultura e comunicação. 

A oportunidade de conviver com um 
Brasil mais rústico e contribuir para o 
desenvolvimento sustentável dessa re-
gião me motivou a deixar o conforto da 
vida em São Paulo para atuar como jor-
nalista voluntária da Rede Mocoronga de 
Comunicação Popular do Saúde & Ale-
gria. Antes de prosseguir, um parêntese: 
a expressão “mocorongo”, na Região Su-
deste empregada com sentido pejorativo 
contra pessoas de pouca instrução e jeito 
rústico, quer dizer simplesmente natural 
de Santarém, santareno.

Exercício de cidadania
A Rede promove a produção e a circula-

ção de notícias entre as comunidades por 
meio de jornais e programas de rádio fei-
tos pela liderança juvenil. Nas oficinas de 
capacitação, todos bastante interessados 

em ouvir as explicações 
de como fazer uma entre-
vista, enquete, seção cul-
tural, além das clássicas 
perguntas que compõem 
uma reportagem: o que, 
quando, como, onde, por 
quê. Após a introdução 
teórica, os jovens defi-
nem de forma partici-
pativa os assuntos a se-
rem abordados. Vamos 
entrevistar as cozinhei-
ras! O tema da enquete 
pode ser: por que existe 
tanta gravidez na adoles-
cência? Ou: o que o pre-

sidente pode e deve fazer pela juventude? 
A produção dos informativos visa agu-

çar o senso crítico dos repórteres para 
que eles promovam o debate entre os co-
munitários em busca de soluções para os 
problemas locais, como o desmatamen-
to predatório promovido pelo plantio da 
soja e pela indústria madeireira. A idéia 
é mexer no clima de passividade em que 
vivem as comunidades isoladas da Ama-

“fOLHA dE ARuã”
Daniele: “Com esse 
treinamento, vamos ser muito 
mais capazes do que já somos”



�2 )   Revista do Brasil   )  março   )   2007

zônia. Acostumadas a receber benefícios 
do governo, muitas delas simplesmente 
esperam o progresso chegar embrulhado 
em uma caixa de presente. Dentro de uma 
enraizada cultura de assistencialismo, em 
uma região cercada por crimes e pela im-
punidade, o jovem, principalmente, sente 
que não há saída. Ele teme. Pistoleiros já 
não esperam os líderes sindicais ficarem 
famosos para assassiná-los. As ameaças de 
morte acontecem cada vez mais cedo.

A educação pela comunicação insis-
te em reverter esse quadro, tornando as 
pessoas mais conscientes de seus direitos 
e possibilidades. Um caminho longo. Es-
crever sobre os acontecimentos serve tam-
bém como resgate e documentação da cul-
tura local; suas histórias, a lenda do boto 
conquistador, os “jogos olímpicos” pro-
movidos pela escola. Dessa forma, o saber 
popular, costumeiramente transmitido de 
forma oral, passa a ser registrado.

O barco da saúde
na gestação de seu oitavo 

filho, Geisa dias Oliveira 
realiza pela primeira vez um 
exame pré-natal. Ouve o 
coração do feto palpitando 
dentro de sua barriga. 
“Assim a gente sente mais 
confiança de que vai nascer 
com saúde”, diz a moradora 
de Acaratinga, comunidade 
da Floresta nacional do 
Tapajós. O enfermeiro 
Reidevandro Machado 
da Silva mede a barriga e 
explica que está de acordo 
com o esperado para seis 
meses de gravidez. 

A consulta é feita no barco 
Abaré, nome indígena para 
“amigo” ou “aquele que 
cuida”. navegando pelas 
águas verdes do Rio Tapajós, 
a Unidade Móvel de Saúde 
do Projeto Saúde & Alegria 
leva atendimento médico e 
odontológico de altíssima 
qualidade para mais de 70 
comunidades ribeirinhas dos 
municípios de Aveiro, Belterra 
e Santarém. 

Além de receber um 
tratamento humanizado, 
Geisa e os demais  
pacientes podem fazer 
exames laboratoriais (o 
de sangue fica pronto em 

um minuto e meio!), tomar 
vacinas e, se necessário, 
voltam para casa com o 
medicamento adequado, 
fornecido gratuitamente. 
na recepção, as palhaças 
Macaxeira Jackson e Miss 
Câmbia (as arte-educadoras 
edicleise da Silva Rego e elis 
lucien) esbanjam risadas 
para mostrar às crianças 
a importância da higiene 
bucal. 

em uma região de difícil 
acesso aos serviços de 
saúde, o Abaré aporta 
como se fosse um milagre. 
na verdade, é resultado 
do comprometimento 
de várias parcerias. A 
organização holandesa 
Terre des Hommes cedeu 
2,6 milhões de reais para 
a construção do barco; o 
combustível e a equipe 
de funcionários ficam 
por conta do PSA; os 
medicamentos são obtidos 
em parceria com as 
prefeituras; e os agentes 
comunitários de saúde 
de cada localidade atuam 
na triagem dos pacientes 
e na disseminação de 
campanhas educativas. Os 
ribeirinhos agradecem. 

Geisa faz o 
pré-natal no 
Abaré (acima).
Com educadoras, 
as crianças 
recebem 
bem-humoradas 
lições de higiene 
e saúde. 
Para a região, o 
Abaré é como 
um milagre

CONECtAdOS
uma pequena hidrelétrica 
permitiu a montagem de 
uma central de internet 

via satélite
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Definida a pauta, os repórteres têm 
duas horas para apurar as informações 
e elaborar as matérias. Uma tarefa difí-
cil para muitos deles, que sofrem com o 
excesso de timidez. Natália de Sousa, de 
Suruacá, conta que, ao pedirem a opinião 
de seu amigo, ele “tremia tanto, tanto, que 
nem conseguiu falar”.  

Outra dificuldade é o domínio da lín-
gua portuguesa, conseqüência de anos de 
estudos em rede escolar precária. Idéias 
aparecem truncadas no papel. A palavra 
timidez ganha estranhas versões: tímides, 
timideis, intimides, imtimides. Os repór-
teres concordam que necessitam ler mais 
para escrever melhor. A montagem do in-
formativo depende dos materiais disponí-
veis na comunidade. Pode ser manuscrito, 
datilografado ou redigido no computador. 
Pode receber como ilustrações recortes de 
revistas ou desenhos feitos à mão. 

Finalizado, o jornal segue até a sede do 
PSA em Santarém, em viagens que chegam 
a durar até 20 horas em barcos de linha, 
onde são feitas fotocópias que retornarão 
para ser distribuídas na localidade. Um 

SupERAçãO Definida a pauta, apurar as informações é uma tarefa difícil para muitos deles, que sofrem com o excesso de timidez

processo que exige disposição e paciência 
para navegar no lento ritmo das águas ama-
zônicas e cumprir seu papel socioeducati-
vo. Nada comparável ao jornalismo ime-
diato e nervoso das grandes cidades.

Sorrisinhos paralelos surgem quan-
do deparo com a animação eletrônica de 
uma loira provocante despindo as peças 
íntimas do seu já escasso vestuário. O 
descanso de tela erótico do computador 
anuncia uma longa lista de sites porno-
gráficos cadastrados entre os endereços 
prediletos. Mesmo constrangida, aca-
bo dividindo o espaço de ensino da ofi-
cina de jornal com a sedutora persona-
gem. “Vamos ter certeza de que os jovens 
aprenderam realmente a mexer com a in-
ternet quando eles forem capazes de apa-
gar a pornografia dos sites favoritos”, diz 
Caetano Scannavino Filho, coordenador 
do Projeto Saúde & Alegria.

Brincadeiras à parte, sabemos que, mais 
do que fornecer computadores, o grande 
desafio é vincular a chegada da internet 
a uma proposta educativa séria, que es-
teja preferencialmente em sintonia com 

a escola local. Muitos moradores conse-
guem visualizar a internet como uma fer-
ramenta de progresso. Com a criação de 
sites comunitários e blogs, é possível di-
vulgar o artesanato local e receber enco-
mendas. Ao mostrar a beleza exuberan-
te das regiões, estimula-se o ecoturismo 
sustentável. Entre os projetos futuros do 
Saúde & Alegria está a criação de um por-
tal da Rede Mocoronga na internet, agili-
zando o intercâmbio de notícias entre as 
comunidades e o restante do Brasil e do 
mundo. Será a consagração da Amazônia 
revelada pelos próprios ribeirinhos.

Aplausos finais
Sentada em um canto escuro do barra-

cão comunitário a fim de não chamar a 
atenção antes da hora, abro o estojo com 
blush, purpurina e várias cores vibran-
tes de sombras e batons. Arrisco um azul 
para o contorno da boca, uma bolinha 
amarela no nariz e um colorido estranho 
ao redor dos olhos. O suor está prestes a 
escorrer pelo rosto quando se abrem as 
cortinas do Gran Circo Mocorongo.
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Hora da minha estréia como palhaça, 
dançando a coreografia de Brega do Clo-
ro, ensaiada às pressas com as minhas 
companheiras de equipe Raquel Fernan-
des e Danielle Oliveira. “Se for 10 litros 
coloque/ 20 gotas, meu bem/ Ao encher 
não esqueça da mexidinha/ Espere só 
meia horinha/ Pra poder então beber/ 
Use cloro na água/ Use cloro na água...” 
Os passos saem completamente errados, 
garantindo ainda mais diversão.

A Noite Cultural é o momento mais 
aguardado de cada encontro, um show 
de talentos em que os comunitários vi-
ram artistas, apresentando músicas, es-
quetes de teatro e dança. Em lugares inós-
pitos, a arte envolve como se fosse pura 
magia. O pescador vira cantor de paró-
dias. O estudante, envergonhado, prefere 

‘Gritei que iria cortar o pescoço deles’
As regiões do lago Grande, 

nova Olinda e territórios 
quilombolas de Santarém 
pouco significam para a 
maioria dos brasileiros. eu 
fazia parte dessa parcela, 
até que fui convidada a 
escrever o relatório de um 
encontro de três dias com 
esses moradores, situados no 
oeste do Pará. Um 
mundo de grilagem 
de terras, denúncias 
de corrupção contra 
fiscais do Ibama, 
pesca predatória, 
desmatamento em 
massa, extinção 
de animais, posse 
ilegal de terras e 
ameaças de morte 
se abriu para mim. Histórias 
marcantes de pessoas 
comuns que acompanham de 
perto a destruição do lugar 
onde nasceram. Sem dinheiro 
para contratar advogados 
de peso, esses comunitários 
contam apenas com seu 
testemunho para protestar. 
“Às vezes, remanescente 
de quilombo nega a origem 
porque na cabeça dele negro 
não vale nada. As pessoas 
que não têm esclarecimento 
não lutam devidamente pelos 
seus direitos”, desabafa 
Antônio Pinto, do quilombo 
de Murumurutuba.

no encontro promovido 
pelo Projeto Saúde & 
Alegria, os moradores 
procuraram unir esforços e 
buscar soluções conjuntas 
e definitivas para os 
problemas da Amazônia. Um 
clima bem diferente do que 
vivi entre os jovens tímidos 
da floresta. Aqui, as ameaças 

sofridas parecem 
incentivar ainda 
mais a causa.

“eles tentaram 
entrar em casa 
duas vezes, não 
sei se para roubar 
ou para me pegar 
mesmo. na última, 
estava sozinha e 
gritei que iria cortar 

o pescoço deles com a 
minha Tramontina, mas no 
fundo eu tava me tremendo 
toda. Se me deixarem viva, 
até 2008 estarei à frente do 
Sindicato. disseram que vão 
deixar baixar a poeira da 
irmã dorothy (assassinada 
em fevereiro de 2005 por 
pistoleiros e fazendeiros 
envolvidos em disputa de 
terras) para então me pegar”, 
conta Maria Ivete Bastos 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais de 
Santarém.

Mulher de personalidade 

Num mundo de 
desmatamento, 
grilagem 
de terras e 
corrupção, a 
comunidade 
une esforços 
e se vale da 
tecnologia para 
acompanhar, 
com mapas 
de satélite, a 
movimentação 
dos invasores

colocar uma máscara e brilhar como o sol 
numa peça teatral. A apresentadora pede 
o silêncio da platéia e ri, tentando disfar-
çar a falta de quatro dentes. Saio com o 
sentimento de que fizemos alguma dife-
rença naquelas vidas. 

A linguagem lúdica do circo mambem-
be permeia todas as iniciativas do Saúde 
& Alegria, que tem como símbolo um pa-
lhaço jogando malabares. Prevenir para 
não ter de tratar as doenças, educar, gar-
galhar, brincar, transformar para melhor 
a realidade amazônica. 

Ao final de três meses de voluntariado, 
não olho mais para a Amazônia apenas cal-
culando a área equivalente a tantos campos 
de futebol que vai sendo destruída por mi-
nuto. Conheci de perto focos de resistên-
cia que alimentam as esperanças. Cabe a 
todos nós ajudar de forma mais ativa. Re-
torno para São Paulo com um precioso 
ensinamento dado por Magnólio Oliveira, 
advogado, palhaço e coordenador do Nú-
cleo de Educação, Cultura e Comunicação: 
“A alegria não tira a nossa seriedade”. 

forte, Ivete tem tudo para 
se tornar a nova mártir da 
floresta. esse povo, porém, 
não suporta mais que sujem 
suas matas com o sangue 
de seus líderes. O canto 
dos pássaros não pode ser 
trocado pelo ronco fatal da 
motosserra. 

Os comunitários elaboraram 

um mapa demonstrando onde 
estão localizados os recursos 
naturais, como é feito o uso 
da terra e quais os principais 
conflitos identificados. O 
documento denunciando as 
irregularidades deverá ser 
encaminhado à imprensa e 
às autoridades competentes 
ainda neste semestre.

gRAN CIRCO MOCORONgO
Minha estréia como palhaça dançando  
a coreografia de Brega do Cloro 

Maria Ivete: líder
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Retrato

entre cobras e lagartos
Os pais não gostavam de bichos, e o pequeno Del Nero, 

com apenas 7 anos, encontrou uma coral no Horto 
Florestal. No meio de uma confusão causada pela 
serpente entre os visitantes, a criança, percebendo 
que ela corria perigo, tomou-a nas mãos e saiu cor-

rendo. Cuidou dela durante três anos escondido dos pais e, quando 
eles descobriram, teve de soltar seu bichinho de estimação naquele 
mesmo horto. Depois disso, Del Nero trabalhou em uma loja de 
aquário, foi frentista, cobrador de ônibus, passou em um concurso 
para a Polícia Militar e transferiu-se para a Polícia Civil. 

Nessa fase, ele já tinha em casa – ainda sem permissão do 
Ibama – cerca de dez lagartos teiús. Uma denúncia anônima 
na Polícia Ambiental fez com que regularizasse a situação dos 
animais e abrisse o Pró Répteis, um criadouro conservacionista 
que mantém jacarés, lagartos, iguanas, quelônios, artrópodes, 

tartarugas e diversas espécies de serpentes. Em fevereiro de 
2007 pediu exoneração da polícia e assumiu o cargo de profes-
sor efetivo de Biologia em uma escola estadual. 

Desde a fundação do criadouro, em 2001, o professor Del 
Nero faz trabalhos de educação ambiental com crianças e cria 
seus “bichinhos” como animais de estimação: beija os jaca-
rés e algumas serpentes, faz carinho em caranguejeiras e pega 
escorpiões com as mãos. “Esses são animais dos quais nin-
guém gosta, a primeira reação das pessoas é matar. Por isso 
eu escolhi protegê-los desde criança”, afirma o biólogo, aos 40 
anos. Ainda hoje quando vai visitá-lo, na zona norte da capi-
tal paulista, sua mãe se assusta com as novas “aquisições” do 
filho. Por sorte, ao contrário dela, sua mulher, Silman, adora 
os “bebês” e ajuda na sua criação (www.prorepteis.bio.br).    
(Por Xandra Stefanel)
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Vanderlei e Ana:
“Parece mais 
interessante e 
desafiador educar 
uma pessoa do 
que gerá-la”
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Filho, para 
que sabê-lo?

Cresce no Brasil 
uma tendência já 
consolidada na 
europa e nos estados 
Unidos: a dos casais 
sem herdeiros

Por Miriam sanger

O poeta Vinicius de Moraes 
eternizou a questão: “Fi-
lhos? Melhor não tê-los. 
Mas se não os temos como 
sabê-los?” A verdade é que 

cada vez mais as pessoas, em especial as 
mulheres, refletem a respeito da questão 
e têm resolvido “não sabê-los”. De acordo 
com os Indicadores Sociodemográficos 
divulgados pelo IBGE no final do ano, em 
três décadas a taxa média de fecundi-
dade caiu de 5,8 filhos por família para 
2,3. E declinou de 63% para 53% o per-
centual de casais com filhos no país nos 
últimos dez anos. O tradicional pa-
drão das famílias brasileiras for-
madas por pai, mãe e filhos co-
meça a minguar.

Hoje são várias as configurações: 
mães ou pais solteiros, casais com 
apenas um filho ou sem nenhum. A 
vontade de não gerar filhos faz parte 
de uma filosofia levada a sério e muito 
bem estudada. Envolve aspectos diver-
sos: situação financeira, status profissio-
nal, desejo de manter a liberdade, de de-
dicar-se exclusivamente ao parceiro ou 
parceira e até motivos ideológicos.

O redator Vanderlei Campos é casado 
há 15 anos com Ana. Ela tem 42 anos. Ele, 
41, fez vasectomia aos 25. “Foi uma ques-
tão que até gerou polêmica, pois tive de 
implorar ao meu médico que convences-
se o cirurgião. Mas eu estava completa-
mente determinado e consciente”, conta 
Vanderlei. Sua decisão foi política. “Acho 
que o mundo não corre o risco de extin-
ção e prescinde do meu patrimônio ge-
nético. Se eu tiver algum dia um impulso 

incontrolável de ser pai, o que não falta 
no Brasil são crianças precisando de um. 
Outra questão: me parece mais interes-
sante e desafiador educar uma pessoa do 
que gerá-la”, conta. O caso de Vanderlei é 
raro. A classe médica é refratária a deci-
sões tão precoces de esterilização, sobre-
tudo de quem nunca foi pai.

Na maioria dos casos, a opção por não 
ter filhos nada tem a ver com falta de cari-
nho por crianças nem com falta de dinhei-
ro. A redução da fecundidade tem muito 
mais a ver com a escolarização e a par-

ticipação crescentes das mulheres 
no mercado de trabalho. “A op-
ção dos casais por não ter filhos 

está muito ligada ao estilo de vida”, 
explica a professora Elisabete Dória Bi-

lac, socióloga e pesquisadora do Nú-
cleo de Estudos de População (Nepo) 

da Universidade de Campinas (Unicamp-
SP), que estudou o tema. E não é novidade 
nem no Brasil, nem fora daqui.

Fenômeno mundial
Na Alemanha, 30% das mulheres 

com diploma universitário não têm fi-
lhos, segundo a revista norte-americana 
Newsweek. Nos Estados Unidos, de 1985 
para 2005, o percentual de famílias sem 
filhos subiu de 9,5% para 15,7%. Na dé-
cada de 90 foi criada no país a expressão 
DINK (double income, no kids) family – 
família com renda dupla, sem crianças. 
No Japão, 56% das mulheres com 30 anos 
ainda não tiveram filhos. Isso tem afetado 
inclusive alguns costumes.

Em várias nações européias, por exem-
plo, já há estabelecimentos com plaque-
tas em suas portas com dizeres como “só 
adultos são bem-vindos”. Estão surgin-

Indesejado
Casais com filhos no país

6�%
5�%

há 10 anos hoje

Fonte: IBGE
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do por todos os lados – até 
mesmo no Brasil, no caso 
de alguns hotéis, pousadas 
e condomínios – empreen-
dimentos concebidos ex-
clusivamente para casais 
sem filhos. Até a indústria 
automobilística entrou na 
moda: há uma fábrica ja-
ponesa que, em vez de ofe-
recer assentos para bebês, 
apresenta como opcional acomodações 
para cachorros. E na Inglaterra e no Ca-
nadá já existem instituições com nomes 
como Associação dos Livres de Filhos.

“Muitos casais, até mesmo os mais jo-
vens, têm projetos de vida que não in-
cluem a maternidade ou a paternidade. 
E essa escolha está normalmente ligada a 
profissionais de renda mais alta. Mesmo 
aqueles que se decidem apenas por um fi-
lho têm renda acima de cinco salários mí-
nimos per capita. Estão unidos somente 
pelo laço amoroso, ambos são profissio-
nais e estão indisponíveis para a dedica-
ção parental”, analisa a professora Elisabe-
te. Segundo outra pesquisa realizada pela 
Unicamp, a decisão final parte da mulher. 
“Claro que o homem participa da discus-
são, mas a pesquisa deixou claro que a 
posição deles nesse assunto não é decisi-
va. Teoricamente, eles participam e nego-
ciam, mas a decisão final é delas”, diz a pes-
quisadora, para quem o fenômeno é mais 
um fruto da emancipação feminina e vai, 
inclusive, contra todos os estereótipos.

“A mulher não age mais de acordo com 
velhos padrões e não se sente menos fe-
minina por causa disso. Ela pode, sim, 
optar por ter ou não ter filhos. Em ou-
tras palavras, conquistou a autonomia 
também no campo reprodutivo”, explica. 
O IBGE verificou que nas casas coman-
dadas financeiramente pelas mulheres 
houve, nos últimos dez anos, aumento 
de 3,5% dos casamentos sem filhos.

Contracultura
Mas ainda existem cobranças 

externas. “Minha família, de 
cultura católica, estranha mui-
to minha decisão. Não entendo 
por quê: foi algo natural, sem 
nenhuma crise”, diz o jornalista 
Vanderlei. Acontece da mesma 
forma com o casal Maria Lui-
za e Alexandre Augusto Rivero, 

ambos de 43 anos, que en-
grossam comunidades bra-
sileiras do Orkut que levam 
nomes como Casais sem 
Filhos por Opção ou Casal 
sem Filhos Ltda. Ele é artis-
ta plástico, ela é contadora e 
o casamento já completou 
16 anos. Ambos concor-
dam: a vontade de curtir 
intensamente o relaciona-

mento entre os dois foi um dos fatores que 
afastaram a hipótese de filhos.

“Sem crianças na casa, a vida a dois é 
mais rica – isso tem sido muito bom para 
a gente. E sobram mais recursos para via-
jar, fazer programas melhores etc.”, afir-
ma Maria Luiza. “É verdade que, até certo 
momento da vida, imaginei que teria um 
filho. Mas nunca foi um sonho ou uma 
visão romântica, do tipo ‘quero um mo-
leque com quem vou jogar futebol’. Além 
disso, a vida é mais fácil para nós”, con-

corda Alexandre. “Temos total liberda-
de para passear, posso aceitar qualquer 
serviço e, mais importante, me dedicar 
totalmente à minha mulher, com quem 
tenho um casamento muito feliz”, conta 
ele. “Em certo momento, percebi que não 
queria abrir mão de meus estudos ou de 
horas de trabalho para cuidar de um fi-
lho”, resume Maria Luiza. 

A secretária Sara de Almeida Barros, 
de 40 anos, e seu marido, o policial mi-
litar Wellinghton de Oliveira Barros, 36, 
também formam um par sem filhos, mas 
que adora crianças – assim como o juram 
os casais Maria Luiza e Alexandre e Van-
derlei e Ana. “Dos 20 aos 25 anos, tive 
muita vontade de ter um filho. Depois 
me desliguei da idéia. Quando me casei 
com Wellinghton, há dez anos, já sabia 
que não teríamos um herdeiro. Mas isso 
nem de longe quer dizer que não goste 
de crianças. Tenho muito jeito com elas, 
sou aquela tia que conforta os sobrinhos e 
rola no chão para brincar com eles”, conta 
Sara. Já ele se designa como “reserva téc-
nica da família”. “Parei de contar o núme-
ro de sobrinhos quando cheguei no 15º. 
Troco fraldas, ajudo a alfabetizar, brinco 
e educo. Faço com o maior prazer, as-
sim como minha mulher, que participa 

dECIdIdA
sara, com Wellinghton: 
“Não serei uma mulher 
frustrada pelo fato de não 
ter tido um filho. Esse é 
um ponto importante”
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Na maioria dos 
casos, as mulheres 
têm assumido 
mais abertamente 
a liberdade de 
optar por não 
gerar filhos e a 
estão exercendo, 
apoiadas pelo 
marido
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da farra. A convivência com eles é muito 
prazerosa para a gente”, descreve.

Dos outros é refresco
A frase clássica “criança é uma delícia, 

principalmente quando está dormindo” é 
muito usada entre aqueles que não pre-
tendem gerar prole. E está intimamente 
ligada ao fator “liberdade”, que estes ca-
sais citam repetidamente. Sara frisa mui-
to esse aspecto. “Quando me casei, estava 
iniciando uma fase de muita independên-
cia, conquistada a duras penas. Isso pro-
vocou uma certa desconexão com minha 
família: eu gostava da minha autonomia e 
não queria perdê-la. Nem abrir mão dela 
para cuidar de um bebê”, lembra a secretá-
ria. “Acho que foi uma decisão certa para 
mim, sobre a qual refleti muito. E minha 
conclusão final foi: não serei uma mulher 
frustrada pelo fato de não ter tido um fi-
lho. Esse é um ponto importante.”

O apoio do marido foi fundamental. 
Wellinghton, assim como Alexandre, 
“bancou” a decisão da mulher. Embora 
todos citem a tal cobrança da socieda-
de e da família como um padrão, obser-
va Sara, muitas amigas com filhos vêm a 
ela se queixar da “trabalheira” e chegam a 
invejar sua condição. “Vejo muitas mães 
que tiveram seus filhos para garantir que 
não ficarão sozinhas na velhice. Pura ilu-
são. Ter um filho não significa estar acom-
panhado para sempre. Além disso, estou 
certa de que ele não ajuda nem atrapalha 
as relações amorosas. No máximo, se tor-
na um álibi para o que acontece.”

No entanto, é preciso deixar claro: não 
ter filhos não é uma tendência que se alas-
tra abertamente. O padrão ainda é “pai, 
mãe e filhos”, com as mulheres se dividin-
do entre as tarefas domésticas, o cuidado 
com os filhos e a profissão. Assim como 
o modo de vida “dona-de-casa e mãe-
período-integral” também resiste, e em 
muitos casos igualmente por opção. “Mas 
não há dúvida de que, com toda a onda 
de emancipação feminina, o padrão de re-
produção está se diversificando. Ou seja, 
a mulher conquistou a liberdade de esco-
lher entre gerar um núcleo familiar com 
filhos ou não. Não existe mais um mode-
lo único”, resume a professora Elisabete. A 
diferença é que o modelo sem filhos, com 
a decisão predominantemente da mulher, 
tem se mostrado um modelo mais bem 
definido de compartilhamento. 

CONvICtOS
Maria Luiza 
e Alexandre: 
“sem crianças 
na casa, a vida 
a dois é mais 
rica. Isso tem 
sido muito bom 
para a gente”
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Por Guilherme bryan

Um dos mais importantes nomes da his-
tória da música brasileira, Carlos Al-
berto Ferreira Braga completaria 100 
anos no próximo dia 29 de março. Nove 
entre cada dez marchinhas cantadas 

nos bailes de Carnaval por todo o país certamen-
te foram compostas por ele, o popular Braguinha 
– ou João de Barro. Se parece exagero, comece a lis-
tar: Linda Lourinha, Vai com Jeito, Pirata da Perna 
de Pau, Pastorinhas (esta com Noel Rosa), Balancê, 
Cadê Mimi?, Chiquita Bacana, Touradas de Madri e 
Yes, Nós Temos Bananas (com Alberto Ribeiro).

“Ele foi um grande compositor/letrista. E a prin-
cipal, e melhor, característica do Braguinha carna-
valesco é o modo como ele trata a mulher, acom-
panhando sua evolução, inclusive no vestir-se (ou 
despir-se), a cada nova onda”, conta o crítico musi-
cal João Máximo.

Mas não foi só como autor de marchinhas que João 
de Barro se imortalizou. Canções folclóricas ou da 
safra que viria a se chamar MPB também estão no 
seu rico repertório. Quem não se lembra, por exem-
plo, dos versos de Copacabana, com Alberto Ribeiro, 
que se tornou praticamente um dos hinos do Rio de 
Janeiro – “Copacabana princesinha do mar/ pelas 
manhãs tu és a vida a cantar”. Ou da letra de Cari-
nhoso, música de Pixinguinha? São também suas as 
letras de Cantores do Rádio, com Alberto Ribeiro e 
Lamartine Babo; Capelinha de Melão, com Alber-

Pense numa marchinha de Carnaval, numa 
música tradicional de festa junina, numa canção 
de estória infantil tão antiga quanto eterna... Com 
certeza você pensou numa obra de Braguinha

João de 
Barro

HIsTóRIA

das eternas 
construções

to Ribeiro, e Pedido a São João, indispensáveis nas 
festas juninas; Dama das Camélias, com Alcir Pires 
Vermelho; A Saudade Mata a Gente, com Antônio 
Almeida; e Sorri, versão para Smile, de Charles Cha-
plin, John Turner e Jeoffrey Parsons.

Aluno de Arquitetura da Escola Nacional de Be-
las Artes, no Rio de Janeiro, virou João de Barro (o 
pássaro “construtor”) para fazer média com seu pai, 
que não o desejava em ambientes malvistos como os 
da música popular. Seus primeiros sucessos vêm do 
Carnaval de 1933, com Moreninha da Praia e Trem 
Blindado, quando integrava, ao lado de Noel Rosa, 
Alvinho e Almirante, o Bando dos Tangarás.

Quando trabalhou como diretor artístico da gra-
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Só sucessos

n linda lourinha
n Vai com Jeito
n Pirata da Perna de Pau
n Pastorinhas* 
n Balancê
n Cadê Mimi?
n Chiquita Bacana
n Touradas de Madri
n yes, nós Temos Bananas* 
n Copacabana*

Algumas das inesquecíveis 
músicas de Braguinha

*Em parceria

vadora Continental, o ex-futu-
ro arquiteto projetou também 
nomes como Radamés Gnattali, 
Antonio Carlos Jobim, Lúcio Al-
ves, Dick Farney, Doris Monteiro, 
Tito Madi, Nora Ney, Jorge Gou-
lart e Jamelão. Ele e seu parceiro 
Alberto Ribeiro foram ainda con-
tratados pelo norte-americano Wallace Downey 
para assessorá-lo na direção e no roteiro de filmes 
como Alô, Alô, Carnaval (1936), Banana da Terra 
(1938) e Laranja da Terra (1940). Na década de 1940, 
João de Barro seria o responsável por dublagens e 
versões brasileiras das trilhas sonoras das animações 

de Walt Disney – Branca de Neve e os Sete Anões, Pi-
nóquio, Dumbo e Bambi. Agradecido, o próprio Dis-
ney deu-lhe um relógio de ouro.

Pela estrada afora
Nessa época, Braguinha encantou-se com o uni-

verso infantil, iniciando uma safra de produções que 
ficaria arquivada na memória de muitas gerações. O 
selo Disquinho lançou uma série das mais tradicio-
nais estórias e fábulas infantis em versão nacional. As 
canções das trilhas sonoras entraram para a história: 
Tem Gato na Tuba (Todo domingo/ Havia banda/ No 
coreto do jardim... / Pum, pum pum – miau/ Pum, 
pururum, pum, pum – miau), Pela Estrada Afora  
(...Eu vou bem sozinha / Levar esses doces para a vo-
vozinha), Quem Tem Medo do Lobo Mau.

Com produção sofisticada, no final da década de 
1970 os disquinhos de vinil colorido já tinham al-
cançado a marca de 5 milhões de cópias vendidas. 
Já nos anos 90, ao serem relançados 25 títulos da co-
leção em CD, a euforia foi tão grande que todos os 
exemplares se esgotaram rapidamente. “As canções 
para crianças talvez sejam a única parte da obra de 
Braguinha que vai chegar viva ao fim deste milênio”, 
acredita João Máximo.

Com mais de 420 músicas de sua autoria, essa ma-
quininha de sucessos foi interpretada pelos mais im-
portantes artistas das mais diferentes fases da música 
brasileira. Entre tantos outros, estão Orlando Silva, 
Dalva de Oliveira, Isaurinha Garcia, Ângela Maria, 
Mario Reis, Elis Regina, Carmen Miranda, João Bos-
co, Gal Costa, Maria Bethânia. Se inúmeras vezes o 
prestígio e a fama levam muitos artistas a esquecer 

as dificuldades de sua classe, Bra-
guinha não faz parte desse time. 
Com Alberto Ribeiro, Oswaldo 
Santiago e Vicente Celestino, em 
oposição à Sociedade de Autores 
Teatrais, que também controla-
va as composições musicais, ele 
fundou a Associação Brasileira 
de Compositores e Autores, que 
originaria a União Brasileira dos 
Compositores, presidida por Al-
berto Ribeiro durante dez anos.

Sempre que se refletir a respei-
to de como a música brasileira 
se tornou uma das mais respei-
tadas e admiradas do mundo, o 

nome de Braguinha virá como um 
de seus principais responsáveis. Pela vasti-

dão de sua obra e também pelo modo como enca-
rava a vida. “Sua frase favorita era: ‘A vida só gosta 
de quem gosta dela’. Por isso é que quase chegou aos 
100”, finaliza João Máximo. Braguinha se foi na vés-
pera do último Natal. Faltou pouco, mesmo, para ele 
ficar para a festa de seu centenário. 

Carinhoso, 
considerada 
uma das 
músicas mais 
bonitas da 
MPB, é uma 
parceria de 
Braguinha, 
que fez 
a letra, e 
Pixinguinha, 
que compôs 
a melodia
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ExAgERAdO
Cazuza começou 

em 1�82 como 
vocalista do 

barão Vermelho. 
Em 1�85 seguiu 

carreira solo e fez 
seis discos até 

1��0, ano em que 
morreu

MuSEu dE



O rock brasileiro já tem mais de meio século de 
história e muitos ingredientes para compor o 
primeiro arquivo do gênero no Museu da Imagem 
e do Som. e o público já dá seus pitacos

gRANdES NOvIdAdES
Por Vitor Nuzzi e Xandra stefanel 

O rock nacional está prestes a virar museu. E 
organizado por um fã assumido de Adoni-
ran Barbosa. “Quando perguntaram a Ado-
niran sobre samba paulista, ele respondeu: 
‘Todo samba é igual, o meu só é diferente 

nos versos’. Pode haver diferenças de nuances de melodia, 
sotaque ou interpretação, mas a letra é por onde começam 
a aparecer essas diferenças: samba da Bahia fala de Bon-
fim ou vatapá, samba do Rio fala de Copacabana ou do 
Mangue, samba paulista fala da Praça Clóvis ou de Jaçanã”, 
observa o jornalista e pesquisador Ayrton Mugnaini Jr., 
curador do Arquivo do Rock Brasileiro. Ele lembra que os 
sotaques valem para qualquer gênero. “Do mesmo modo, 
a valsa, o fox e o rock, ritmos estrangeiros, começam a se 
abrasileirar quando passam a falar de Brasil ou pelo me-
nos em português do Brasil e de um jeito brasileiro.”

MAKEup
Com letras políticas 

e performance 
irreverente, os 

secos&Molhados 
gravaram seu primeiro 

disco em 1�7�. Nos 
vocais contaram com 

Ney Matogrosso
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pANIS Et 
CIRCENSIS
Rita Lee, Arnaldo 
baptista e sérgio 
Dias misturavam 
psicodelia, 
beatles, música 
concreta, 
erudita e samba, 
em 1�66. Os 
Mutantes 
fizeram parte 
do movimento 
Tropicalista e 
começaram a 
fazer sucesso 
na apresentação 
de Domingo no 
Parque, com 
Gilberto Gil, no 
�º Festival de 
Música Popular 
brasileira da TV 
Record (1�67)A
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O Arquivo do Rock é uma idéia de ve-
lhos roqueiros com ouvidos abertos a ou-
tros sons. A Associação Cultural Dynami-
te, comandada por André Luiz “Pomba” 
Cagni, produtor e músico, conseguiu pa-
trocínio da Petrobras e apoio do Institu-
to Moreira Salles, para restauração de áu-
dios, e do Museu da Imagem e do Som 
(MIS), para abrigar o futuro acervo. Eles 
esperam ter boa parte pronta até julho. E 
já estão recebendo doações e palpites dos 
fãs do gênero.

A analista de crédito Kelly Sena Lira, 
19 anos, também estudante de Psicolo-
gia, não vê a hora de conferir álbuns, 
LPs e quinquilharias. “Como peças usa-
das por cantores e bandas, instrumen-
tos, rascunhos de composições”, expli-
ca a admiradora de Renato Russo. “O 
museu tem de ter tudo sobre ele, que é 
o maior dos maiores do rock brasileiro. 
Também gosto muito do Raul (Seixas), 
mas o Renato está acima de qualquer 
coisa”, diz Kelly, para quem falta “crítica 
social no nosso rock”.

O vendedor Leilson Pinheiro Vare-
la, 20 anos, curte mais black music, mas 
também ouve seus rocks, com preferên-
cia para CPM 22 e Charlie Brown Jr. “O 
museu seria um point a mais pra galera. 
Gostaria que tivesse coisas relacionadas 
ao punk”, palpita. “Show de bola”, afirma o 
vendedor e body piercer Artur Batista, de 
25 anos. “O rock é uma cultura, um jeito 
de viver. E tem muita história pra contar, 

não só essas bandinhas de hoje em dia. 
Rock é inovação constante. Começou lá 
atrás, com o blues, e veio avançando.”

Rock-canção
Se o rock tem raízes no blues – o pró-

prio nome da banda Rolling Stones vem 
de uma canção do bluesman Muddy Wa-
ters –, quem poderia supor que no Brasil 
os primeiros a cantar rock foram artis-
tas identificados com o sam-
ba-canção? Em 1955, na es-
teira do sucesso de um filme, 
Nora Ney gravou Rock Around 
the Clock, de Bill Haley e Seus 
Cometas. A mesma Nora, iro-
nicamente, gravaria Cansei de 
Rock, em 1961. E quem aju-
dou a trilhar os primeiros pas-
sos do rock verde-amarelo foi 
ninguém menos que Cauby 
Peixoto, com Rock’n’Roll em 
Copacabana, de Miguel Gus-
tavo, que ganharia fama mes-
mo com Pra Frente, Brasil, o 
“hino” da seleção brasileira de 
1970.

Artur Batista gostaria tam-
bém de um museu de cera. “Com os me-
lhores. Com o Cazuza, por exemplo, esse 
maluco revolucionou o rock. Cássia Eller 
também. Seria bacana ter peças de rou-
pas de roqueiros. Tenho só 25 anos, não 
vi o Cazuza quando ele estava bombando. 
Acho que um museu é legal por isso”, diz 

ele. Cazuza morreu em 1990, quando Ar-
tur tinha 8 anos.

O estudante de cursinho João Vitor de 
Almeida, 25 anos, aumenta a lista de rei-
vindicações: biografias, pôsteres, qua-
dros. “Seria legal para mostrar as bandas 
que sumiram. Ouço bastante Mutantes, 
Secos&Molhados, Camisa de Vênus, Bi-
quíni Cavadão, Garotos Podres, algumas 
coisas dos Ratos de Porão, a fase mais an-

tiga do Capital Inicial, Legião 
Urbana e até Otto, que mistura 
rock com vários ritmos.”

Dono da Baratos&Afins – tra-
dicional loja instalada na Galeria 
do Rock, no centro de São Paulo 
–, Luiz Calanca, 54 anos, apóia a 
idéia do Arquivo no MIS. Para 
ele, a exemplo de tantos outros 
setores, o rock padece de um mal 
tipicamente brasileiro, a falta de 
memória. “É quase impossível 
fazer um museu completo, por-
que o Brasil não tem memória 
e tivemos muita gente fazendo 
rock, e dos bons, sem ficar fa-
mosa. Não que isso vá ser uma 
falha, mas é preciso atualizar o 

museu sempre, ouvir sugestões das pessoas 
e pesquisar”, sugere Calanca, que começou 
a ouvir rock aos 12 anos. “Meu primeiro LP 
foi Meu Bem, do Ronnie Von, com uma ver-
são de Girl, dos Beatles. Muito legal.” Dos 90 
mil vinis de sua loja, Calanca calcula que um 
terço é rock.

pRECIOSIdAdES
Entre milhares de discos e 
publicações que farão parte do 
acervo do Museu do Rock, a RdB 
pinçou algumas como 1º Festival 
de Iê-Iê-Iê, 1�60, que tem até 
Moacir Franco cantando rock; LP 
Los Increibles (Os Incríveis), lançado 
apenas na Argentina, 1�65; uma rara gravação de 
Por um Triz, 1�72, de Walter Franco; Baby Face, uma 
das primeiras revistas de rock no brasil, 1�62; e a 
pérola suprema: o terceiro disco do grupo Joelho de 
Porco, do qual foram prensadas apenas 100 cópias

pIONEIRO
Acredite se quiser, 
um dos primeiros 
cantores a gravar 
rock no brasil foi 
Cauby Peixoto, 
com Rock’n’Roll 
em Copacabana
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E ele também faz a sua lista de objetos 
indispensáveis, como equipamentos e sets 
de gravação antigos, publicações, enciclo-
pédias. “Revistas como Bizz, a Rolling Sto-
ne brasileira dos anos 70, A Música do Pla-
neta Terra foram como bíblias para mim, 
porque antes existiam muitos bons críticos 
de música.” Calanca elegeu Dom Quixote, 
dos Mutantes, a música-símbolo do rock 
nacional (A vida é um moinho/ É um so-
nho o caminho/ É do Sancho, o Quixote/ 
Chupando chiclete...), ao lado de Panis et 
Circensis. “Também acho que Tom Zé é o 
nosso Frank Zappa, o papa da invenção. 
São Paulo merece abrir o museu do rock 
nacional. Tem tudo a ver”, completa, com 
um último pedido para o acervo: a primeira 
guitarra dos Mutantes. “Ela existe, mas será 
que o Sérgio (Dias) doaria?”, questiona. 

Então, a reportagem encaminhou a 
pergunta ao dono da guitarra e um dos 
criadores da histórica banda, que voltou 
à ativa em 2006. “Depende da estrutura 
por trás do museu”, diz Sérgio Dias. “Se 
for uma coisa governamental, eu pen-
saria a respeito; particular, não.” Calan-
ca pode ter esperanças. Sérgio também 
dá sugestões sobre o que não pode fal-
tar, além de estrutura, apoio financeiro 
oficial, programação variada. “Não bas-
ta expor. Isso perde o sentido depois de 
pouco tempo. Tem de ser algo que mova 
as pessoas e interaja com a cena do rock 
nacional.” Algo meio mutante. 

era um garoto que amava o rock e o Adoniran
Quando o rock chegou 
ao brasil era associado 
a mau comportamento, 
delinqüência. E hoje?
Parece que ainda é um pouco, 
apesar de muita gente já 
fazer rock com guitarras altas 
perfeitamente domesticado 
até em publicidade.

Quantos grupos você já viu 
nascer e morrer em curto 

espaço de tempo?
Quase a mesma quantidade 
de grãos de areia que já 
pisei na praia...

Você queria ter 
uma banda de 
rock quando 
garoto?

Queria e tive várias, muitas 
preservadas em fitas de rolo 
e cassete. Só em Sorocaba, 
onde morei de 1969 a 1979, 
foram The Paranoic Market 
Boys, o Trânsito Maluco de 
Marte, Repolho nervoso...

Nos anos 60, muitos 
músicos ilustres se uniram 
contra a guitarra elétrica 
na música brasileira.
Foi uma xenofobia tão idiota 
que tendo a acreditar na tese 
de que foi armação da TV 
Record para promover seus 
contratados roqueiros e não-
roqueiros.

É possível falar de rock 
genuinamente brasileiro?

Sim, desde que tenha algum 
elemento marcantemente 
brasileiro, nem que sejam as 
letras.

Você já falou que o Adoniran 
barbosa desfruta de uma 
certa simpatia entre o povo 
do rock. Por quê?
ele mesmo responde neste 
samba: “eu gosto dos 
meninos desse tal de iê-iê-iê 
porque com eles canta a voz 
do povo”. Mas era uma coisa 
“nada contra, eles lá e eu 
aqui”. Tanto é que em outro 
samba, Rua dos Gusmões, 
ele despreza uma mulher que 
gosta muito de rock: “Trocar 
o samba pelo iê-iê-iê/não 
pode ser”.

Ayrton Mugnaini Jr. 
é curador do Arquivo 
do Rock Brasileiro, 
que deve ficar 
pronto em julho
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MALuCO BELEZA
O baiano Raul seixas 
encontrou o sucesso 
misturando rock com 
baião, mas começou 

fazendo cover de Elvis 
Presley. Compôs para 

Jerry Adriani, Renato e 
seus blue Caps e sérgio 

sampaio. Foi parceiro do 
escritor Paulo Coelho
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VIAGEM

Para refrescar 
as idéias
Foz do Iguaçu é ponto de encontro de Brasil, Argentina 
e Paraguai, habitat de muitos povos, patrimônio 
natural da humanidade e diversão certa para 
quem procura sossego ou aventura

Por Krishma Carreira

Chegar a Foz do Iguaçu de 
avião é como flutuar sobre 
um imenso tapete verde. Lá 
embaixo, depois de cruzar 
a porta do aeroporto, a im-

pressão inicial prevalece. Chama tam-
bém a atenção que uma região tão bonita 
do país seja tão pouco visitada por bra-
sileiros. Os estrangeiros transformam o 
lugar em uma Babel. Tudo a ver com essa 
cidade do extremo oeste do Paraná, de 
pouco mais de 300 mil moradores, entre 
eles descendentes de italianos, alemães, 
libaneses, argentinos, paraguaios, chi-
neses, ucranianos e japoneses. O clima 
é subtropical úmido mesotérmico. Em 

bom português: verões quentíssimos e 
invernos gelados. Os roteiros de Foz são 
freqüentados por todas as idades. Diver-
são pura, com aulas a céu aberto sobre 
fauna e flora.

Um passeio imperdível é o do Macu-
co. A aventura começa com uma pequena 
caminhada no Parque Nacional do Igua-
çu até o salto do Macuco – uma queda 
d’água de 20 metros de altura. Ali os tu-
ristas entram em um jipe elétrico com 
visual militar, não-poluente, silencioso e 
percorrem três quilômetros selva aden-
tro. Os sons emitidos pelos animais agu-
çam a curiosidade quanto à sua origem 
em meio à densa mata nativa. Lá pelas 
tantas, o carro pára e começa a caminha-
da até o Rio Iguaçu. Só isso já pode pa-

recer muito para quem está habituado à 
vida cinzenta e barulhenta da cidade. Mas 
a emoção começa mesmo em um barco 
bimotor que espera no leito do rio. Crian-
ças e adultos acomodam-se com capas de 
chuva e coletes salva-vidas. A medida de 
segurança parece desnecessária diante da 
serenidade das águas, que dura até a pri-
meira curva.

Aí, a embarcação já começa a ser joga-
da aqui e ali em busca de aventura pelo câ-
nion que conduz até as cataratas. Da Gar-
ganta do Diabo, bem diante dos olhos, 
brota uma pequena chuva. O condutor 
desvia a rota do barco. Enquanto se tem 
a impressão de que a emoção ficou para 
trás, o piloto e o cinegrafista que regis-
tra o passeio vestem uma grossa capa de 
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Durante o passeio, aparecem surpresas 
aqui e ali. Pássaros, lagartos e até jacarés 
vez por outra se deixam fotografar. Os 
quatis são presença constante. Parecidos 
com os animais do filme Os Sem-Flores-
ta – em que bichos passam a correr atrás 
de comida dos homens depois que a flo-
resta deu lugar a um condomínio –, eles 
adoram roubar salgadinhos e tomam até 
refrigerante. São meigos e fazem a festa 
com a criançada. Outra presença cons-
tante no passeio são as borboletas. Incon-
táveis espécies. Elas chegam a grudar na 
pele para se alimentar de suor – tem gos-
to para tudo.

Parte da viagem pelo lado argentino é 
feita a bordo de um trem charmoso que 
percorre sete quilômetros – um alívio 
para quem não pára de andar em busca 
de novidades. Na Argentina, só tem um 
problema: tudo é muito caro. Ao lado da 
estação de trem, um picolé é vendido por 
10 reais.

De volta a Foz do Iguaçu, um roteiro 
que não exige muita caminhada é o Par-
que das Aves – são cerca de 150 espécies 
do Brasil, da Austrália, da África e da 
Ásia. Os viveiros são gigantes, tão gran-
des que o visitante nem se dá conta de es-
tar lá dentro. Alguns pássaros se deixam 
acariciar. No parque, pode-se conhecer 
o casuar – ave que emite um som seme-
lhante ao de uma onça. Ali vivem tam-
bém flamingos, um urubu-rei, papagaios 
ameaçados de extinção e borboletas de 25 
espécies. Sem contar jacarés, sucuris, ji-
bóias e os sagüis (faça um passeio virtual: 
www.parquedasaves.com.br).

Quem tem mais “bala na agulha” pode 
arriscar um passeio de iate pelos rios 
Iguaçu e Paraná, ou ir ao cassino no lado 
argentino, ou fazer compras na vizinha 
Ciudad del Este, no Paraguai. Fora da 
época de desova e reprodução, de ou-
tubro a março, as águas do Rio Paraná 
permitem aos mais sinceros pescadores 
encontrar grandes argumentos para suas 
histórias. Quem não tem paciência para 
tanto que preserve a disposição para a 
culinária local. Os pratos à base de pes-
cado – especialmente o dourado assado 
– fazem bastante sucesso. 

saiba mais
Telefone: 0800-451516
www.fozdoiguacu.pr.gov.br
www.portalfoz.com.br

chuva. E logo se sabe por quê. O bi-
motor avança contra a cachoeira. 
É de perder o fôlego. Pena que 
seja impossível manter os olhos 
abertos. Quem tem mais sede de 
aventura pode fazer esse mes-
mo caminho com botes infláveis 
impulsionados por remos, o famoso  
rafting, do qual nem mesmo os remado-
res de primeira viagem se arrependem.

Depois de ver as cataratas pelo rio, che-
ga a hora de conhecê-las do alto. Pouco 
antes de o Iguaçu encontrar o Rio Paraná, 
existem 275 saltos com altura média de 
60 metros. Destes, 19 são muito grandes 
– três no lado brasileiro e o restante no 
lado argentino. É preciso admitir: o lado 
dos hermanos é muito mais bonito.

Passeio de 
barco até 
o salto do 

Macuco

Parque 
das Aves

De trem 
elétrico, ou 
a pé, pelo 
Parque do 
Iguaçu
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Quati, 
presença 
constante
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Por Cláudia Motta (claudiamotta@revistadobrasil.net)Curta essa dica

O Desenvolvimento Socioeconômico de Rio 
Grande da Serra (Editora Publisher Brasil, 82 
páginas) resgata a história da formação da cidade 
considerada “prima pobre” entre as sete que 
formam o ABC paulista. A autora, Maria Rita 
Serrano, presidente do Sindicato dos Bancários 
da região e da Associação Cidadania e Vida, 
apresenta dados sobre a formação, emancipação 
política e os indicadores que demonstram a 
singularidade da cidade. A publicação é apoiada 
por entidades sindicais da região (bancários, 
metalúrgicos e químicos), pela Fetec-CUT, pela 
Associação de Pessoal da Caixa Econômica 
Federal e pela empresa Dura Automotive. 
Lançamentos em 24 de março em Santo André 
(16h, na livraria e editora Alpharrabio) e 31 de 
março em Rio Grande da Serra (16h, Associação 
Cidadania e Vida). R$ 15, com renda revertida a 
investimentos sociais na cidade.

A banda Delicatessen surgiu em Porto Alegre e 
gravou seu primeiro CD, o Jazz+Bossa, no ano passado. Produzido 
por Beto Callage e Carlos Badia – também violonista –, o disco 
conta com o baixista Edu Martins e o baterista Mano Gomes. A voz 
de Ana Krüger, afinadíssima, lembra o estilo intimista das grandes 
cantoras de jazz. Vale conferir! De R$ 13 a R$ 35.

Jazz às pampas

As histórias do menino Calvin e Haroldo, seu tigre, são lidas por milhões de jovens em 
todo o mundo. Desde 1985, quando foram criados por Bill Waterson, mais de 30 milhões 
de cópias de 17 álbuns foram vendidas. Agora, com O Mundo É Mágico (168 páginas), 
a editora Conrad inicia a publicação completa das tiras da dupla no Brasil. O dia-a-dia 
do hiperativo garoto de 6 anos e seu maior amigo é recheado de fantasia, sátiras sociais, 
políticas, culturais. R$ 17 a R$ 35.

O menino e seu tigre

Eles são fundamentais: o riso e os 
Doutores da Alegria. A ciência já 
comprovou os benefícios do primeiro 
como tratamento complementar na 
cura de doenças. Longe da depressão, 
conseqüência das longas internações, 
os pacientes são mais colaborativos e 
a cura fica mais próxima. Os Doutores 
da Alegria, por sua vez, não trazem 

a cura, mas conforto e riso sempre que é possível. O grupo foi 
criado em 1991 e virou organização sem fins lucrativos que realiza 
cerca de 50 mil visitas por ano em hospitais de São Paulo, Rio e 
Recife. O objetivo – levar alegria a crianças hospitalizadas, seus 
pais e profissionais de saúde – pode ser conferido no comovente 
e engraçado documentário Doutores da Alegria, o Filme, já 
disponível em DVD (direção de Mara Mourão, 96 minutos). 

Riso como remédio
Em especial exibido pela TV 
Globo em 1980, Paulinho da 
Viola apresenta sucessos de 
sua carreira e da história do 
samba com a Velha Guarda 
da Portela, os maestros 
Copinha e Radamés Gnatalli, 
além de Zezé Motta, Elton 
Medeiros, Jair do Cavaco, 

Anescarzinho do Salgueiro e Nelson Sargento da 
Mangueira. Está tudo no DVD Série Grandes Nomes 
– Paulinho da Viola (Gravadora Trama, R$ 56, em 
média). A propósito, vale recordar: a vida de Paulinho 
é contada e cantada num belo documentário escrito 
por Joana e Zuenir Ventura e Izabel Jaguaribe – Meu 
Tempo É Hoje (2003). De R$ 42 a R$ 55.

Grande nome

Rio Grande da Serra
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Depois de sete indicações para melhor 
diretor, enfim Martin Scorcese levou 
um Oscar. Os Infiltrados (The Depart) 
– que faturou também melhor filme, 
roteiro adaptado e montagem –, fiel 
ao seu estilo, sustenta do começo ao 
fim um refinado clima de suspense. Enquanto a lei mantém 
seus homens infiltrados para conhecer cada passo do chefão 
mafioso Frank Costello (Jack Nicholson), a organização 
criminosa também tem seus espiões no departamento 
policial. Nicholson, Leonardo Di Caprio, Matt Damon, 
Mark Wahlberg, Alec Baldwin e Martin Sheen dão show. 
O DVD já está nas locadoras e à venda. R$ 45 (duração de 
138 minutos, classificação indicativa de 18 anos).

enfim juntos, Scorcese e o Oscar

Martin 
scorcese

Matt 
Damon e 
Leonardo 
Di Caprio

Para quem gosta de livros em que a entrega é 
total, e se mergulha sem vontade de voltar à tona, 
Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos 
Lábios (de Marçal Aquino, Companhia das Letras, 
232 páginas) é prato cheio. Aquino é autor de O Invasor, 
que virou filme dirigido em 2001 por Beto Brant. Em As Piores 
Notícias, o narrador Cauby, fotógrafo, encontra o céu e o inferno 
ao lado de seu grande amor, Lavínia, numa cidade do Pará. A 
história se entrelaça no clima úmido e quente com a de outros 
personagens fundamentais na composição da trama. Maiores ou 
menores os dramas, não importa. Todos cumprem seu destino. E é 
disso que trata Marçal Aquino. R$ 39.

O livro nasceu de um programa de 
rádio francês que fez enorme sucesso ao 
divulgar com clareza e entusiasmo, para 
um público de não especialistas, o conteúdo de 
mais de 30 anos de pesquisas e reflexões acadêmicas. 
Minha História das Mulheres foi transformado em 
livro pela historiadora Michelle Perrot. Traduzido 
e publicado no Brasil pela Editora Contexto (192 
páginas), narra em cinco capítulos as alterações sociais 
na vida das mulheres. Retrato sensível da evolução do 
papel e do espaço da mulher na sociedade. R$ 35.

As mulheres e 
suas histórias

Os 80 anos que Tom Jobim 
faria em janeiro foi motivo 
de homenagem feita pelo 
compositor e arranjador Mário 
Adnet no álbum Jobim Jazz, 
distribuído pela Tratore. O 
repertório é equilibrado, com 
músicas de algum sucesso, 
como Tema Jazz, Só Danço 
Samba, e outras desconhecidas, 
entre elas Domingo Sincopado, 
Paulo Vôo Livre, Bate-Boca 
e Meninos, Eu Vi. Também 
tem Polo Pony, da trilha de 
um filme musicado por Tom 
no exterior (The Adventure, 
Inglaterra, 1970), e o Frevo de 
Orfeu, do filme Orfeu Negro 
(Brasil, França, Itália, 1959). 
Participações de Joyce, Hélio 
Delmiro, entre outros. 
De R$ 29,90 a R$ 35,90.

Homenagem 
ao Tom

Fantástico mergulho
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Por José Roberto ToreroCrônica

José Roberto Torero é escritor, roteirista de cinema e TV (Pequeno Dicionário Amoroso, Retrato Falado), 
colunista de Esporte na Folha de S.Paulo e blogueiro (blogdotorero.blog.uol.com.br)

Papo cabeça 
na internet
Fê: E aí?
Dado: Firmeza. E aí?
Fê: Show de bola. Fez o homework?
Dado: Que homework?
Fê: O que a profe pediu.
Dado: Putz, caraca! A de história, né?
Fê: Só.
Dado: Que saco, esqueci! Qual que era 
a bagaça mesmo?
Fê: Espera que eu vou ver.
...
Dado: Achou?
Fê: Espera, pô! Ah, tá aqui: diga por 
que o dia 31 de março mudou a história 
do nosso país.
Dado: Tem idéia?
Fê: Nadica.
Dado: Então a gente se fala tipo daqui 
a pouco. Bj.
Fê: Bj.
(Meia hora depois.)
Fê: E aí, foi no Google?
Dado: Fui. E vc?
Fê: Total. 
Dado: Matou a charada?
Fê: Matei.
Dado: Então fala aí, gata, por que o 31 
de março mudou a história do nosso 
país?
Fê: Se liga: no dia 31 de março de 1889 
a Torre Eiffel foi dedicada à cidade de 
Paris.
Dado: Bizarro. Mas o que isso tem a 
ver tipo com o Brasil?
Fê: Ah, sei lá! Antes não tinha a 
torre, entendeu? Aí os brasileiros 
não entravam numas de ir pra fora, 
conhecer o mundo. Fez a torre, aí abriu 
pra ir, visitar e os caras começaram a 

viajar. Por isso que tem tanto 
brazuca lá fora, tá ligado?
Dado: Louco.
Fê: Você achou algum treco?
Dado: Uma pá de coisa!
Fê: Fala uma.
Dado: Tipo, eu achei que 
nesse dia, em 1492, uns reis 
lá expulsaram os judeus da 
Espanha.
Fê: E aí? Onde que o Brasil entra nessa?
Dado: É que aí os judeus tiveram que 
ir pra Alemanha, o Hitler caiu em cima 
dos caras e eles vieram pra cá.
Fê: Pra Higienópolis?
Dado: Tudo a ver.
Fê: Sabe, cara, tô achando que pode ser 
outra coisa.
Dado: Tipo o quê?
Fê: É que eu também achei isso, ó: 
no dia 31 de março de 1900 saiu o 
primeiro anúncio de carro da história. 
Era uma firma da Filadélfia, meu, e eles 
publicaram o anúncio num jornal que 
chamava Saturday Evening Post. Vai ver 
é isso, porque aí os brasileiros acharam 
o anúncio o maior chique, começaram 
a comprar carro e acabou dando esses 
congestionamentos.
Dado: Sei não, nada a ver... Eu estou 
numa de que é uma coisa mais... sabe?, 
um troço mais zoado.
Fê: Mas, meu!, o quê?
Dado: Sei lá, um treco tipo guerra, 
entende?
Fê: Nadica.
Dado: Eu li num lugar aí que teve uma 
revolução aqui.
Fê: Aqui? No bairro? Xi, agora só vou 

sair na rua de capacete.
Dado: Pô, gata, é sério!
Fê: Rs, rs, rs, rs.
Dado: Olha só: parece que teve uma 
revolução mesmo, tipo um negócio 
com general.
Fê: Se liga, vc acha que teve guerra 
aqui? 
Dado: Pô, de repente teve, sei lá...
Fê: Com esse negócio de espião, 
granada, metralhadora? Você pirou! 
Daqui a pouco vc vai dizer que 
torturaram neguinho no Brasil.
Dado: Pode ser. Que nem fizeram no 
Iraque. Eu vi no YouTube.
Fê: Ai, meu, sei lá... pra mim isso é 
viagem sua.
Dado: Pô, a gente fica com o que, 
então?
Fê: Paris, meu. Relaxa que é aquele 
lance da Torre Eiffel.
Dado: Tá bom, vou na sua. Me atacha a 
sua pesquisa que eu colo no arquivo. 
Fê: Tá indo... Tá indo... Foi.
Dado: Valeu. Agora eu vou jogar umas 
duas horas de Mortal Annihilation.
Fê: E eu vou dar um rolê 
no Shopping. Blz?
Dado: Blz.  


