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Nosso povo
Gosto como o 
Ferréz se coloca 
diante do mun-
do, sua perspec-
tiva de luta, e das 
coisas que inci-
dem sobre nosso 
povo e são como 
uma guerra ci-
vil silenciosa. Ir-

mãos como ele sabem de que lado estão e 
falam por nós.
Don Perna, Belém (PA)
pernaabe@gmail.com

Tenho especial carinho pela Revista do Bra-
sil. Minha esposa e meus filhos também a 
lêem do início ao fim. Discutimos seu con-
teúdo e o saboreamos até a chegada da próxi-
ma. Mas a capa da última edição nos deixou 
chocados. A entrevista com Ferréz poderia 
sair lá dentro, sem tanta ênfase. Ele discri-
mina todos os outros do planeta que não 
estão no Capão Redondo. Para uma coisa 
a matéria foi ótima: ensinar a meus filhos o 
que não dizer. Continuem a fazer deste um 
canal de informação de qualidade.
Ocimar Bernardi, S. B. do Campo (SP)
ocimar.bernardi@otis.com

É inaceitável que alguém que se diz escri-
tor e fala como se soubesse muito da vida 
ache normal um indivíduo roubar outro. 
Não me admira, haja vista se tratar de um 
petista que não vê o atual governo com nojo 
e decepção. O que esse rapaz deve ensinar 
às crianças da periferia? Que um presidente 
omisso que dá esmolas em vez de trabalho é 
bom? Que o rico é ruim e se deve roubá-lo 
mesmo? A revista deve ser mais criteriosa 
na escolha dos entrevistados. No resto, está 
de parabéns.
Guacira Damiani Rosezweig
guacira.helena@uol.com.br

Até hoje eu não conhecia a revista. Cheguei 
ao site por acaso, quando pesquisava sobre 
o escritor Ferréz. Fiquei a tarde toda len-
do outras reportagens e edições anteriores. 
Achei uma forma diferente de enxergar o 
Brasil. É muito bom conhecer algo novo.
Mariana Machado Bonora, Bauru (SP)
marianabonora@yahoo.com.br 

Sem surpresas
O filho de um amigo é diabético e não ha-
via histórico familiar. Tenho filhos peque-
nos, pesquisei o assunto e achei a matéria 
“Diabetes, evite surpresas” (nº 18) muito 
explicativa.
Marcello Silva, Campinas (SP)
marcello_silva02@hotmail.com

Ponto de vista
O artigo de Mauro Santayana “O Senado e a 
República” (nº 17) é um modelo de sofisma 
ao se posicionar contra o voto aberto de se-
nadores e deputados, que exercem poder de-
legado pelo povo e devem prestar contas.
Geraldo Machado de Oliveira, Vila Velha (ES)
gemoliveira@hotmail.com

Santayana (“O que o Império teme”, nº 18) 
faz brilhante análise do desequilíbrio dos 
Estados Unidos e da posição do Brasil na 
política internacional.
Thiago José Torreão Chacon, Brasília (DF)
thiago.chacon@caixa.gov.br 

Democracia
Prezada Débora Lemos (mensagem “Cadê a 
Democracia?”, nº 18), sou leitor da revista e 
a considero tão democrática que publicou 
sua carta. Este projeto nasceu para se con-
trapor à falta de democracia.
Paulo Cavalcanti, São Paulo (SP)
oluapcavalcanti@yahoo.com.br

De mão em mão
Acompanho a revista desde o início. No nº 17, 
a equipe se superou. Meu exemplar é lido 
por meus irmãos e vizinhos. Ainda há mui-
tas pessoas que gostam de bom jornalismo.
Isa Maria Pavarini, Matão (SP)
isapavarini@uol.com.br

Correções
Diferentemente do que informou a seção “Resumo”, 
na edição anterior, a senadora Patrícia Saboya é do 
PDT-CE, e não do PSB. E CGTB é Central Geral dos 
Trabalhadores, e não “confederação”.

As mensagens para a Revista do Brasil 
podem ser enviadas para o e-mail acima 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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A cena acima é uma raridade: as publicações mais contestadoras, alternativas 
e independentes do país expostas em espaço nobre de uma banca – situada 
num pedaço também nobre da Avenida Paulista. São revistas que teimam em 
sobreviver num mercado editorial monopolista e conservador. E a Revista do 
Brasil também vai entrar nessa prateleira e engrossar a resistência a favor da 

ampliação do acesso à informação – passo essencial para o país aprofundar seu processo 
de mudanças e fortalecer a democracia.

O perfil do Brasil atual começou a ser modelado entre meados da década de 1970 – com a 
anistia, as greves no ABC, a volta de algumas liberdades – e de 1980, da fundação das centrais 
sindicais à de novos partidos, passando pela reconquista das eleições diretas. Nesse período, 
o país das desigualdades sociais andou ainda meio de lado. E, no auge do neoliberalismo 
tucano, de ré. Agora, engata uma marcha, ainda pouco acelerada, à frente. Avançamos nos 
direitos humanos das crianças e dos idosos. Nos mecanismos de combate às desigualdades 
de gênero, de raça, de renda. Em novas formas de energia e na consciência ambiental. Em-
presários saboreiam o vigor capitalista.

Mas no campo da comunicação social pouco evoluímos. Grande parte do público 
duvida da velha mídia. Até atores que protagonizaram essa história recente tiveram ex-
pectativa ingênua, aguardando mudanças que não vieram. Outros, porém, cansaram 
de esperar. Até aqui, para as dezenas de entidades que lançaram a RdB, a experiência 
tem sido grandiosa. O exercício de unidade e de superação de diferenças, com a inte-
gração de dezenas de entidades sociais em torno do projeto, é um feito histórico, mo-
vido pela convicção de que a informação é um dos serviços essenciais que devem a 
seus representados.

A chegada da Revista às bancas e a venda de assinaturas visando à expansão de seu pú-
blico, de sua capacidade de auto-sustentação, abrem uma nova etapa de um processo que 
ainda ganhará novos passos em direção a internet, rádio e TV. Nossa história e a de outros 
países mostram que ciclos bem definidos de mudança trazem também a reinvenção da 
imprensa. Então, em vez de reclamações, mãos à obra na construção de uma nova mídia, 
democratizando-a por conta própria. 
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A
o mandar que o presiden-
te Hugo Chávez calasse a 
boca, o rei Juan Carlos pres-
tou imenso serviço à causa da 
integração sul-americana. A 

grosseria escancarou a agressiva presença 
espanhola na economia do continente. Já 
antes – com a vitória dos espanhóis para 
a exploração de rodovias federais – o em-
presariado brasileiro protestara contra os 
subsídios que o governo de Madri oferece 
a quem queira comprar empresas ou lici-
tar serviços públicos no exterior. Frente 
à arrogância de Juan Carlos, somaram-se 
aos protestos dos empresários latino-ame-
ricanos as queixas de natureza política. Os 
espanhóis tratam os governantes do conti-
nente como se os quase 200 anos de inde-
pendência da maioria das antigas colônias 
tivessem sido intervalo ilusório.

Durante séculos a política européia gi-
rava em torno de Espanha, França e Ingla-
terra. As famílias dinásticas desses três rei-
nos casavam-se entre elas e intervinham, 
quase sem cerimônia, nos assuntos inter-
nos dos parentes. Essa convivência não 
impedia, no entanto, que chegassem à guerra. Não era de estra-
nhar nas famílias reais o assassinato entre irmãos, o parricídio, o 
uxoricídio e até mesmo o matricídio. 

Desde o início do século 19 a dinastia dos Borbón se dividiu ao 
meio, com a briga entre os irmãos Fernando VII e Carlos. Os fer-
nandistas levaram a melhor, e Juan Carlos pertence a esse ramo. 
Mas os carlistas nunca desistiram do trono: em 1969, Carlos Maria 
de Borbón y Austria, Duque de Madri, pretendente de turno, foi 
compelido ao exílio por Franco, pouco antes de este decidir que, 
com sua própria morte, a monarquia seria restaurada. E designou 
o futuro rei, na pessoa de Juan Carlos, neto de Alfonso XIII, último 
monarca da Espanha, destronado em 1931 com a proclamação da 
República. Com isso Franco usurpava o trono de dom Juan, Con-
de de Barcelona, de quem não gostava. 

Juan Carlos procedeu com discrição em questões políticas até 
1981. Naquele ano, militares a ele muito próximos patrocinaram 

a tentativa de golpe contra o Parlamen-
to, chefiada pelo tenente-coronel Tejero, 
da Guarda Civil. Na ocasião, Juan Carlos 
só se pronunciou para condenar o golpe 
quando toda a Espanha já se encontrava 
mobilizada nas ruas para a resistência.

A partir de então, o comportamento de 
Sua Majestade começou a trazer dúvidas. 
Em 2002, José Maria Aznar, o chefe de 
governo espanhol mais próximo de Juan 
Carlos, não teria dado ordens ao seu em-
baixador em Caracas para que apoiasse o 
golpe contra Chávez sem antes consultar 
o monarca. Sabe-se em Madri dos inte-
resses de Juan Carlos nas empresas espa-
nholas que operam na América do Sul.

Chávez não foi o único a denunciar, na 
recente reunião dos países ibero-ameri-
canos em Santiago, os processos de priva-
tizações e a arrogância de Madri. Ele, no 
entanto, abriu caminho para a articula-
ção da resistência ao novo desembarque 
colonial. Um empresário ibérico decla-
rou ao jornal El País (de 27 de novem-
bro) que a Espanha não tem como pres-
sionar o venezuelano, que nada deve aos 

estrangeiros. “Ele paga em dinheiro tudo o que compra.” O que 
também os incomoda, e muito, é que Chávez faz escola. Na Cor-
dilheira, saltando sobre a Colômbia – sob dissimulada ocupação 
norte-americana –, a palavra do mestiço ecoa no Equador, no Peru, 
na Bolívia. E os povos dos países maiores, como o Brasil e a Ar-
gentina, a respeitam.

Por outro lado, Juan Carlos se confronta com um movimento, 
já evidente, para a instauração do regime republicano e federalis-
ta na Espanha. Catalães, bascos, aragoneses, asturianos, galegos e 
andaluzes, sem falar nos intelectuais de Madri, se organizam em 
busca de uma república federativa. Fotos dos reis da Espanha fo-
ram recentemente queimadas em Girón. A monarquia pode ter 
sido importante para que a transição da ditadura de Franco para 
o Estado democrático se fizesse sem derramamento de sangue. 
Com a União Européia, a monarquia deixa de ser necessária para 
constituir um estorvo. 

Por Mauro Santayana

Mauro Santayana trabalhou nos principais jornais brasileiros desde 19��. Foi colaborador de Tancredo Neves 
e adido cultural do Brasil em Roma nos anos 80. É colunista do Jornal do Brasil e articulista de diversas publicações

A monarquia como estorvo
Ponto de Vista
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O que incomoda o rei da 
Espanha é que as reações 
da Venezuela a um novo 
desembarque colonizador 
de madri ecoam também 
no Equador, Peru, Bolívia 
– e têm o respeito do Brasil 
e da Argentina

Juan Carlos, rei 
da Espanha
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Por Paulo Donizetti de Souza e Vitor NuzziResumo
O mundo é um moinho

Reflexos da internaciona-
lização e da concentração do 
sistema financeiro foram deba-
tidos por mais de 200 dirigen-
tes sindicais de Brasil, Argen-
tina, Paraguai, Chile, Uruguai, 
Colômbia, Peru, Costa Rica, 
Panamá, Guatemala e Espa-
nha. Na 3ª Reunião Conjunta 
das Redes Sindicais de Bancos 
Internacionais – realizada em 
novembro na Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
do Ramo Financeiro (Contraf-
CUT), em São Paulo –, emer-
giram problemas semelhantes, 
como terceirização, desrespei-
to à jornada e danos à saúde 
física e mental decorrentes de 
metas abusivas e do assédio 
moral, mas em alguns países 
agravados pelo desrespeito à 
representação sindical.

No Peru, após a chegada de 
multinacionais que ameaça-
vam com dispensa quem não 
se desfiliasse, só restou um 
sindicato. No Chile, a tercei-
rização é arrasadora, acordos 
são impostos sem negociação 
e os estrangeiros, a pretexto 
de expandir a “bancarização”, 
querem abrir agências por 24 
horas sem contratar. Na Co-
lômbia e na Guatemala, diri-
gentes sindicais são vítimas de 
atentados e execuções. Argen-

tina, Brasil e Uruguai alcan-
çam um patamar superior por 
força dos acordos coletivos na-
cionais de trabalho. Mas ainda 
distante da Espanha, também 
com acordo nacional, onde a 
relação é mais próxima do ci-
vilizado, com nível de renda e 
de proteção social que permite 
um padrão de vida mais dig-
no. Em casos de fusão e incor-
poração, os trabalhadores con-
tam com poder de intervenção 
maior. 

Neblina
Em relação à recente aqui-

sição do ABN pelo Santan-
der, será enviado documento 
ao presidente mundial do gru-
po, Emílio Botin, e aos gover-
nos dos países em questão, em 
que os empregados reivindi-
cam diálogo e proteção con-
tra demissões imotivadas. No 
Brasil, o silêncio por ordem do 
comando espanhol tem mar-
cado as tentativas de negocia-
ção. Há cheiro de impasse no 
ar. Edição da revista Exame no 
mês passado levantou indícios 
de ausência de ventos para as 
naus espanholas. Em nota, o 
editor Marcelo Onaga aponta 
que por um suposto “descui-
do” ibérico a parte brasileira do 
ABN não caberia ao Santander, 

mas a um sócio na compra, o 
Royal Bank of Scotland (RBS) 
– impasse que estaria exigin-
do conversas mais sérias e pre-
ços mais altos. Estaria em alta 
também a tensão em torno do 

currículo de Fábio Barbosa, 
presidente do Real. Seria a sín-
drome de Márcio Cypriano, o 
ex-dirigente do BCN que aca-
bou papando a presidência do 
Bradesco, seu comprador?

Terceirização, 
desrespeito 

à jornada 
e danos 
à saúde: 

problemas 
em comum
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Durante o inquérito em torno do caso do padre Júlio Lancelotti, vítima de extorsão 
pelo ex-interno da Febem Anderson Batista, apurou-se que o rapaz tem envolvimen-
to em outros golpes. O mais recente, roubar o próprio carro de um estacionamento 
para enganar o seguro. O padre, da Pastoral do Povo de Rua e conhecido por acolher 
crianças com aids, sofreu ameaças de ser “denunciado” por Anderson por prática de 
pedofilia e por manter encontros amorosos com ele e outros jovens. Depoimentos de 
três parceiros presos do ex-interno estavam repletos de contradições e não se encai-
xavam nas acusações contra Lancelotti. Outras testemunhas importantes apontadas 
pelos acusadores inocentaram veementemente o padre. O inquérito está perto de 
confirmar sua inocência no caso. Resta saber se a imprensa estará disposta a repa-
rar os estragos causados à sua imagem enquanto as acusações garantiam espetáculo.

Notícias do padre Júlio Lancelotti

Padre 
Júlio
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Cadê o Cade?
Ao fechamento desta edição da Revista do 

Brasil, ávida por conquistar seu lugar nas ban-
cas, o mercado editorial estava em compasso 
de espera. O Conselho Administrativo de De-
fesa Econômica (Cade), ligado ao Ministério 
da Justiça, ainda não havia se pronunciado so-
bre a fusão das distribuidoras Dinap (da Abril, 
que fornecia 70% das revistas aos jornaleiros) e 
Fernando Chinaglia (que entregava os outros 
30%). Se isso não é monopólio, é o quê?

Menos pobreza
A Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (Ce-
pal), ligada à ONU, ajuda a enten-
der por que os governos da Amé-
rica Latina não perdem apoio 
popular. O relatório Panorama 
Social 2007 detectou a contínua 
diminuição da pobreza. Na Ve-
nezuela a pobreza caiu de 48,6% 
da população para 30,2%. Na Ar-
gentina, de 45,4% para 21%. No 
Brasil, de 37,3% para 33,3%. De 
acordo com o estudo, o Brasil está 
entre os países adiantados em di-
reção aos Objetivos do Desenvol-
vimento do Milênio para 2015. 

Melhor IDH
“O Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) do Brasil aumen-
tou em relação ao ano passado e 
permitiu que o país entrasse pela 
primeira vez no grupo dos países 
de Alto Desenvolvimento Huma-
no. O país ultrapassou a barreira 
de 0,800 (linha de corte) no índice 
– que varia de 0 a 1 –, considerada 
o marco de alto desenvolvimento 
humano.” A informação está no 
relatório anual do IDH, do Pro-
grama das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud), divul-
gado em 27 de novembro.

Outro termômetro da quali-
dade de vida global, uma enque-
te feita pelo instituto Invamer 
Gallup em 134 países, apurou 
que colombianos, brasileiros e 
venezuelanos se consideram os 
habitantes mais felizes da Améri-
ca, sentimento manifestado com 
base na percepção de bem-estar 
dos entrevistados.

Os dados da Cepal, do Pnud, do 
Gallup, sem contar os do IBGE e 
do Caged, que indicam desem-
prego em queda e elevação da 
renda e do trabalho formal, de-
vem provocar outras reações em 
cadeia. Quem acha que a aliança 
mídia/oposição pega muito pesa-
do com os governos do continente 
ainda não viu nada. 

Foi de discreta a constrangida a reper-
cussão da grosseria de FHC, que em evento 
de seu partido disse que quer “brasileiros 
melhor educados, e não brasileiros lidera-
dos por gente que despreza a educação, a 
começar pela própria”. Dessa vez os jorna-
lões preferiram esconder o preconceito que 
veio destilado errado. FH empregou “me-
lhor educados”, quando o bom português 
recomenda “mais bem-educados”. Quem 
não usufrui o direito de ficar calado acaba 
mordendo e ofendendo a língua.

¿Por qué non te callas?

Era uma vez a Fonte Nova
Construído nos anos 50, o estádio Octávio Mangabeira, mais conhecido como Fonte Nova, em 

Salvador, quase testemunhou o milésimo gol de Pelé. Lá o Bahia, campeão Brasileiro e da antiga 
Taça Brasil, festejava suas glórias. Mas a festa do último domingo de novembro, a do acesso à Série 
B, foi também a última para os sete torcedores que sucumbiram à podridão do concreto, graças à 
tradição brasileira de fechar as portas para as tragédias sempre com um pouco de atraso. E a Fonte 
Nova ficou mais perto da implosão do que da Copa de 2014.

Fernando Henrique: incontrolável preconceito 
e tropeço na língua que arroga defender
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previdência

N
o futebol, costuma-se dizer 
que um empate, muitas ve-
zes, é bom para os dois times. 
Em 31 de outubro, o minis-
tro da Previdência, Luiz Ma-

rinho, divulgou os resultados do Fórum Na-
cional da Previdência Social, que consumiu 
oito meses e 12 reuniões – e atingiu 31 itens 
de consenso. Mas algumas decisões consi-
deradas fundamentais ficaram de fora, o 
que deixou parte dos integrantes do fórum 
questionando se o empate foi bom. Entre os 
principais impasses estão as formas de finan-
ciamento do Regime Geral da Previdência 
Social (RGPS), as regras sobre idade mínima 
e tempo de contribuição e uma possível rea-
valiação de normas da pensão por morte.

Para Marinho, a preocupação de propor 
uma reforma mais profunda agora era ga-
rantir um novo sistema para a próxima gera-
ção. “Precisamos planejar, olhar para a fren-
te. Porque, se fizermos uma reforma daqui a 
30 anos, vai ser uma reforma dolorida, com 
mudanças fortes para quem está trabalhan-
do há 30 anos. A idéia é dar previsibilidade 
para as pessoas”, afirmou o ministro.

O secretário de Políticas de Previdência 
Social, Helmut Schwarzer, ressalta a impor-
tância de adaptar as regras à nova realidade 
demográfica. “Se você não faz isso, está au-
mentando o ônus da geração futura. Precisa-
mos nos preocupar com o efeito dessa tran-
sição sobre as políticas públicas”, afirma. “À 
medida que o tempo for passando, vamos ter 
de fazer ajustes cada vez mais duros.”

O Fórum da Previdência 
teve o mérito de reunir 
governo, empresas, 
trabalhadores da ativa 
e aposentados e de 
construir consensos 
importantes. mas 
restam ainda 
divergências que 
indicam: o jogo está 
longe de terminar
Por Vitor Nuzzi

Discussão empatada

SiSteMa para 
a nova geração
Marinho: “Precisamos 
planejar, olhar para a 
frente”
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Schwarzer não se sente frustrado com o 
resultado final. “Claro que gostaríamos que 
o fórum tivesse avançado mais. Mas ele foi 
inovador em vários aspectos. Mesmo na 
América Latina, a realização de um fórum 
com empresários e trabalhadores sobre a 
sustentabilidade do sistema é uma novida-
de”, diz. “Como toda novidade, o diálogo 
social nesse campo não é fácil de conduzir 
nem gera resultados imediatos. Um desses 
resultados pode ser a cultura da negocia-
ção”, pondera o secretário. 

O diretor executivo da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), José Augusto 
Fernandes, declarou-se frustrado. “Estamos 
criando um grande problema para as futuras 
gerações”, afirma. “O crescimento econômi-
co tende a superar alguns problemas, mas 
não é suficiente. A curva etária da população 
brasileira é totalmente diferente da dos anos 
80, e será mais ainda no ano 2030”, lembra. 

“Isso cria uma demanda muito forte por re-
visão.” Para ele, as centrais “não quiseram 
enfrentar o ônus” das reformas.

O presidente da CUT, Artur Henrique da 
Silva Santos, ressalta a importância da pró-
pria realização do fórum. “Pela primeira vez, 
os atores discutiram um assunto dessa com-
plexidade. Historicamente, isso nunca acon-
teceu. Os trabalhadores nem eram ouvidos”, 
observa. Em seguida lembra que a central 
conseguiu abrir a discussão sob um novo 
ponto de vista. “Era preciso participar e apon-
tar uma visão diferente. Havia um diagnós-
tico, por setores do governo, de que a Pre-
vidência está falida e vai chegar a um ponto 
insustentável; uma visão apenas de custos”, 
diz Artur. “Conseguimos inverter essa lógica 
de pensamento. É preciso trabalhar pela in-
clusão, via formalização. A Previdência é um 
instrumento importante de proteção social.”

Por que emperrou
Segundo Artur, o governo enfatizou a 

preocupação com o fato de que, em algu-
mas décadas, a população estará muito mais 
velha e vivendo mais tempo. Já os empre-
sários estariam defendendo a necessidade 
de mudanças imediatas. “E nós queríamos 
discutir o fator previdenciário, que é uma 
arma contra os trabalhadores, postergando 
ainda mais a aposentadoria”, explica.

Ele relativiza a ênfase do governo no au-
mento da expectativa de vida da população. 
“Se houver crescimento econômico, gestão 
eficiente e controle social, você pode chegar 
à conclusão de que não precisa ter refor-
ma”, explica. Por isso, o presidente da cen-
tral destaca, como um dos itens de con-
senso, a recriação do Conselho Nacional 
da Seguridade Social, a fim de fortalecer 
a gestão quadripartite do sistema. Outro 
item importante, de acordo com Artur, foi 

a possibilidade de o período em que o tra-
balhador fica coberto pelo seguro-desem-
prego ser considerado para efeito de apo-
sentadoria.

A discussão também teria travado na vi-
são do Executivo sobre uma nova contabi-
lidade para a Previdência. O governo tem 
adotado um novo critério de cálculo, que 
considera repasses da CPMF e renúncias fis-
cais. Com isso, o déficit – que a Previdência 
prefere chamar de “necessidade de financia-
mento” – de outubro, por exemplo, cairia de 
2,694 bilhões de reais para 836,2 milhões. 

“Os números demonstram que o maior 
desequilíbrio entre receitas e despesas está 
na previdência dos trabalhadores rurais, 
mesmo no conceito tradicional de contabi-
lidade”, diz o Ministério da Previdência. “Por 
esse conceito, a necessidade de financiamen-
to na área rural foi de 2,457 bilhões de reais 

em outubro, enquanto no mesmo mês do 
ano passado ficou em 2,378 bilhões.” 

Conforme dados divulgados no final de 
novembro, em outubro a Previdência teve 
receita de 11,711 bilhões de reais, cresci-
mento de 8,4% sobre o mesmo mês do ano 
passado, enquanto a despesa foi de 14,406 
bilhões, alta de 2,9%. De janeiro a outubro 
deste ano, a arrecadação líquida cresceu 
9,4%, atingindo um total de 110,452 bilhões 
de reais, enquanto a despesa subiu 6,6%, 
para 149,437 bilhões – com isso, o déficit 
em 2007 está em 38,985 bilhões, queda de 
0,5% na comparação com o mesmo perío-
do do ano passado.

Entre os consensos, o secretário Helmut 
Schwarzer destaca ainda o desafio de uni-
versalizar a cobertura. “É um imperativo 
ético, uma obrigação da sociedade brasilei-
ra.” Ele também ressalta a preocupação com 
políticas de saúde e segurança no trabalho. 

“A política de prevenção vai ser cada vez 
mais importante. Enfrentar essas questões 
vai ajudar substancialmente na manuten-
ção do sistema.”

Uma questão que ficou de ser detalhada 
é a desoneração da folha de pagamentos. A 
alíquota dos empregadores para contribui-
ção ao INSS é hoje de 20% – a perspectiva 
é de que haja redução gradual.

O ministro Luiz Marinho encaminhará 
as conclusões parciais do fórum ao presi-
dente Lula. “Se o governo decidir mandar 
um projeto completo ao Congresso, vamos 
ter de decidir sobre todas essas questões 
que não tiveram consenso”, observa. Ou 
seja, se e quando haverá um projeto con-
creto de reforma é uma decisão política tão 
importante como um pênalti a ser cobrado 
pelo presidente. E nem assim o jogo estará 
perto de terminar. 

Para José Augusto, da CNI, o problema tende a se agravar. Artur, da CUT, queria discutir o fator previdenciário, que retarda a aposentadoria
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N
os últimos meses, na roda 
de amigos do advogado 
Eduardo Madeira, o assun-
to são ações. Qual empresa 
pode se valorizar mais nos 

próximos meses? Qual pode ser uma fria? 
Eduardo até decidiu abrir uma conta em 
uma corretora para poder ele mesmo ne-
gociar ações na Bolsa de Valores de São 
Paulo (Bovespa). E não está sozinho. Cin-
co anos atrás, 82 mil pessoas físicas estavam 
cadastradas para comprar e vender papéis 
de empresas. Neste ano, já são mais de 300 
mil habilitados. O número ainda deve cres-
cer, impulsionado pela economia aqueci-
da. Cerca de 5% da poupança do país está 
atrelada a ações. Em dez anos, estima-se, 
serão mais de 15%. Mas a promessa de ga-
nho fácil e rápido está longe de ser certeza 
absoluta. Existem inúmeros perigos no ca-
minho e apenas uma certeza: a Bolsa não 

O mundo das ações é 
feito de interessados 
em uma boa poupança 
de longo prazo, que 
capitaliza o setor 
produtivo; e também 
de gente capaz de 
arrebentar economias 
em nome da ganância. 
Antes de entrar é 
preciso entender 
Por Roberto Rockmann

A 
Bolsa 
e a 
vida

economia
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sobe sempre. “Onde há rentabilidade maior 
existem riscos grandes, e a economia bra-
sileira e suas empresas ainda têm fragilida-
des”, afirma o economista da RC Consulto-
res Fabio Silveira.

Como a queda dos juros básicos reduziu 
a rentabilidade dos fundos de renda fixa – 
atrelados a papéis da dívida do governo fede-
ral e com rentabilidade diária –, um grande 
número de pessoas se interessou em correr 
mais risco. No início do ano, Eduardo come-
çou a aplicar recursos em fundos de inves-
timento ligados à Vale do Rio Doce e à Pe-
trobras. O sucesso das duas empresas, cuja 
valorização no ano supera 50%, fez com que 
o advogado buscasse diversificar. “Nos fun-
dos de investimento dos bancos, fico preso 
às ações que eles negociam. Com uma cor-
retora, fico mais livre e posso escolher como 
compor minha carteira”, diz.

Há também a razão tributária: o rendi-
mento de um fundo de investimento em 
renda variável recolhe 15% de imposto de 

renda. Se a mesma pessoa adquirir ações, a 
cobrança de imposto é diferente: são isen-
tas de IR operações mensais que envolvam 
até 20 mil reais. Ou seja, quem comprou 10 
mil reais de ações de uma empresa que se 
valorizou 100%, na hora da venda não terá 
imposto a pagar.

As mulheres também começam a romper 
o “clube do bolinha” do mundo das ações. 
Há cinco anos eram 15 mil investidoras. 
Hoje são mais de 65 mil. Em 2004 a eco-
nomista Sandra Blanco criou um clube de 
investimentos voltado exclusivamente para 
mulheres. Na época, apenas três se interes-
saram em ingressar no clube – que funcio-
na como um fundo de ações, mas não é ad-
ministrado por um banco. “Aos poucos fui 
mostrando que o mercado traz riscos, mas 
com estratégias podemos reduzi-los”, con-
ta. No fim de 2006 seu clube já reunia 60 
investidoras. Hoje são 103. “Temos partici-
pantes do Brasil inteiro, com perfil bastante 
heterogêneo, de estudantes a aposentadas”, 
afirma Sandra.

Olhar com prudência
Nos últimos cinco anos, a Bovespa se va-

lorizou mais de 450%, tornando-se o in-
vestimento mais rentável do período. Essa 
elevação significa que as empresas brasilei-
ras estão bastante capitalizadas. Com suas 
ações em alta, passaram a ter mais caixa 
para crescer no mercado interno e a bus-
car mais oportunidades de negócios no 
exterior. Com mais pessoas investindo na 
Bolsa, as empresas contam com o merca-
do acionário como opção de financiamen-
to para seus investimentos, outrora reser-
vado apenas ao BNDES. E passam também 
a incorporar conceitos importantes, como 
maior transparência nas informações ao 
público e ações sustentáveis.

Mas não há apenas fatores positivos: as 
ações mais líquidas (negociadas mais rapi-
damente) são de setores ligados a commo-
dities (produtos em estado bruto, de origem 
agrícola ou mineral, cujo preço é ditado 
pela oferta e procura internacional) e a par-
ticipação estrangeira no mercado brasileiro 
tem crescido com vigor, o que torna as cota-
ções das empresas brasileiras vulneráveis à 
ação externa. Boa parte da alta da Bovespa 
nesse período se deu pela elevação mundial 
dos preços das commodities. O minério de 
ferro subiu mais de 200%; o petróleo saiu da 
casa dos 35 dólares para se fixar em cota-
ção média superior a 65 dólares. Petrobras 
e Vale, que respondem por 30% das nego-

  Interesse
Evolução da participação  
de pessoas físicas na Bolsa

Fonte: Bovespa. *Até outubro
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ciações da Bovespa, subiram mais de 500%. 
Siderúrgicas e fabricantes de papel e celulo-
se também cresceram muito. Assim como a 
concentração bancária deu alegrias a seus 
acionistas: em 2004 as ações do Bradesco 
eram negociadas na casa dos 10, 12 reais. 
Agora se fixaram acima dos 50 reais. 

“Boa parte do sucesso da Bolsa se deveu 
à estabilidade macroeconômica e à ótima 
performance das commodities, mas esse 
cenário não vai perdurar para sempre”, diz 
Fabio Silveira. A crise nos Estados Unidos, 
decorrente do crédito ruim das hipotecas 
de casas, se agrava e começa a chegar à 
economia real. Bancos têm grandes perdas 
contábeis, consumidores americanos redu-
zem gastos e a retração do mercado imobi-

n Por que mexe com seu dia-a-dia
A Bolsa reúne um conjunto de empresas 
de capital aberto. é um termômetro da per-
cepção dos investidores sobre a economia. 
Quando a Bolsa sobe, significa que eles espe-
ram lucros nos próximos meses e, compran-
do papéis das empresas brasileiras, valorizam 
suas ações. As companhias captam recursos 
e fazem caixa para investir e ampliar seus 
negócios. Quando investidores ficam teme-
rosos quanto à capacidade das empresas de 
ter bons resultados e receiam que a econo-
mia não deslanche, vendem papéis, o que faz 
cair o valor das empresas e sua capacidade 

de investir e os rendimentos de quem detém 
suas ações.
n Como ingressar
Contatar uma corretora de valores ou seu ban-
co, que serão os intermediários das transações.
n Ganhos
Além da valorização do papel, algumas em-
presas pagam dividendos ao acionista quando 
anunciam seus resultados.
n Longo prazo
Oscilações bruscas são freqüentes. Algumas 
empresas chegam a ganhar 15% em um dia, 
mas a se desvalorizar o mesmo tanto. Sangue-
frio é fundamental para não se precipitar e ven-

der na baixa. Analisar o investimento como de 
longo prazo é fundamental.
n Imposto
Só se paga se a operação render lucro. Opera-
ções mensais de até R$ 20 mil são isentas.
n Taxas de administração
Nos fundos de ações geridos pelos bancos a ta-
xa de administração anual cobrada varia de 2% 
a 4%. Nas corretoras, não há tarifa anual de ad-
ministração; geralmente se paga uma taxa men-
sal de custódia das ações, de R$ 5 a R$ 20. Em 
cada operação de compra ou venda de papéis, 
dependendo do volume de transação, as corre-
toras cobram uma taxa.

A Bolsa passo a passo

liário cria prejuízos para as indústrias que o 
abastecem – como aço, materiais de cons-
trução e até de móveis e decoração.

Responsáveis por 25% do PIB mundial, 
os Estados Unidos devem enfrentar um 
2008 conturbado. “O Brasil é um destino 
de investimentos ainda interessante, mas as 
altas recentes dos últimos anos elevaram o 
valor das empresas, que estavam subvalo-
rizadas”, diz o consultor Paulo Ternani, do 
UBS. O banco suíço já recomendou a clien-
tes endinheirados aplicar recursos no Mé-
xico, já que as opções no Brasil começam 
a escassear.

A expansão da Bolsa de Valores guarda 
outra ameaça. Desde 2004 mais de 90 em-
presas abriram seu capital na Bovespa, bus-

Operadores 
da Bovespa
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cando recursos. Cerca de 70% dos compra-
dores desses papéis moram fora do Brasil. 
“Quando vem uma crise externa, os inves-
tidores internacionais fazem uma análise 
fria dos números e podem se decidir pela 
venda, o que traz instabilidade”, afirma o 
economista-chefe do Instituto de Estudos 
para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), 
Edgard Pereira. Por isso se diz que essa for-
te presença dos estrangeiros também tem 
caráter especulativo.

Sangue-frio
Investir em ações exige cuidados. É pre-

ciso antes medir a real disposição de entrar 
num mercado volátil e sujeito a variações 
bruscas. Em uma semana de agosto, ações 
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da Vale chegaram a perder 15% de valor por 
conta da crise nos Estados Unidos. Quando 
a siderúrgica Gerdau anunciou a aquisição 
de uma empresa americana em novembro, 
suas ações caíram 5% no dia da divulgação. 
Por isso, é fundamental olhar as aplicações 
como investimento de longo prazo, no mí-
nimo de um ano. O investidor deve tam-
bém julgar de que empresas deseja com-
prar ações, conhecê-las, entender o setor 
em que atuam, se priorizam sua produção 
para o mercado interno ou externo e se têm 
bom relacionamento com a sociedade e o 
meio ambiente.

Outra recomendação é buscar compor 
uma carteira de algumas empresas, para 
não ficar ligado às variações de um único 
papel. Por exemplo: uma mais voltada ao 
mercado externo; outra, ao mercado in-
terno; uma em que o Brasil tenha grande 
competitividade externa; outra que atue 
num segmento em que o país precisa in-
vestir com vigor nos próximos anos para 
aumentar sua inserção econômica. É pre-
ciso boa dose de sangue-frio. Vender pa-
péis na baixa é prejuízo. Ou seja, se baixar 
a cotação, não se desespere, espere. Inves-
tir em ações de empresas que pagam bons 
dividendos é boa opção. Além da valoriza-
ção de seus papéis, essas companhias dis-
tribuem lucros a seus acionistas, na forma 

de dividendos trimestrais ou anuais. To-
mada a decisão, o investidor deve buscar 
uma corretora de valores que tenha per-
missão para negociar na Bolsa. Feita a ins-
crição, ele poderá escolher os papéis que 
comporão sua carteira, analisar a evolu-
ção diariamente e decidir se vai comprar 
e vender.

Mesmo seguidos esses passos, trope-
ços no caminho são freqüentes. Há três 
anos, Lucas de Moura Gavião decidiu in-
vestir 500 reais em papéis da Gerdau Me-
talúrgica. A facilidade de fazer transações 
e acompanhar cotações pela internet cha-

mou a atenção do advogado paulistano, de 
29 anos. De lá para cá, vem comprando e 
vendendo papéis. “Estabeleci como meta 
que quando sobem 20% eu vendo, indepen-
dentemente do potencial de crescimento”, 
afirma. Ganhou bastante, mas perdeu tam-
bém. Durante a crise aérea Lucas observou 
que as ações da TAM e da Gol estavam em 
queda. Comprou da Gol. Uma semana de-
pois o acidente com o avião da TAM em 
São Paulo fez desabar ainda mais as ações 
do setor. “Perdi bastante, agora estou espe-
rando que subam um pouco, para ter me-
nos prejuízo.” 

O rápido crescimento da participação das 
ações na poupança do país traz também 
discussões sobre o papel dos jornalistas 
em relação ao mercado. Uma proposta da 
Comissão de Valores mobiliários (CVm), xerife 
do mercado, busca regular a divulgação de 
informações jornalísticas que possam ter 
efeitos sobre papéis de empresas. A CVm 
sugere que o órgão em que o jornalista trabalha 
siga determinadas normas de conduta. Por 
exemplo, deve informar com clareza, em 
reportagens sobre recomendações de papéis 
ou sobre setores, o que são fatos, o que são 
interpretações, estimativas ou opiniões. Deve 
usar fontes fidedignas ou, se houver dúvida 

sobre a credibilidade (uma fonte que estiver 
ligada a uma empresa pode ter interesses 
escusos), deixar clara essa dúvida no texto.

A proposta da CVm deverá ser discutida ao 
longo de 2008. Quando foi anunciada, jornais 
e revistas mostraram preocupação por temer 
“censura prévia”. Já o jornalista Luis Nassif 
aprovou: “Nos últimos anos proliferaram notas 
e matérias-espuma, com evidentes propósitos 
especulativos. A maioria dos jornalistas não fez 
por mal, nem aplica em Bolsa, mas pela ânsia 
do ‘furo’ e por não haver um código explícito 
sobre a matéria. Uma discussão sobre conduta 
ajudará a todos: a mídia, os jornalistas e o 
mercado”, escreveu em seu blog.

Mídia, ética e ações

afinadaS 
Sandra criou um clube 
de investidoras em 200�. 
Tímido no início, hoje conta 
com 103 sócias
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mídia

O Brasil ainda padece da falta de grandes 
jornais e outros meios de comunicação de 
massa independentes. Disputas políticas, 
ausência de anunciantes, menosprezo do 
governo federal e monopólio – da mídia 
comercial e da distribuição em banca 
– são barreiras a ser vencidas
Por Bernardo Kucinski

o desafio da esquerda
comunicação,

P
or que jornais e revistas de esquerda penam para de-
colar no Brasil? Boicote dos anunciantes? Sabotagem 
dos distribuidores? Incompetência dos profissionais? 
Falta do que dizer ou não saber como dizer? E, se for 
um pouco de tudo isso, como superar? O volume de-

ses jornais e revistas hoje é insuficiente – em circulação ou tira-
gem – para fazer frente à imprensa conservadora. É verdade que 
poucas atividades são tão arriscadas quanto o jornalismo. Ainda 
mais em tempos de revolução tecnológica. Anunciantes pesados 
desaparecem de um dia para o outro. Basta lembrar casos como 
Varig, Banco Santos, BRA. Os donos do dinheiro não investem no 
jornalismo impresso pela taxa de lucro, que é baixa; entram pelo 
prestígio, para fazer política, ou para mamar em verbas de publi-
cidades governamentais.

Mesmo assim, três dos maiores jornais brasileiros quebraram na 
última década. O Estadão virou refém de bancos credores. Gazeta 
Mercantil e Jornal do Brasil foram comprados por um empresário 
especializado em arrematar empresas na bacia das almas. 

A maior central sindical brasileira, a CUT, com milhares de sin-
dicatos filiados, em 24 anos de existência nunca conseguiu lançar 
um jornal ou revista de expressão nacional ou mesmo regional. O 
PT, um dos maiores partidos políticos do mundo, com 27 anos de 
vida e mais de 800 mil filiados, só mantém uma anêmica revista, 
Teoria & Debate, de 6 mil exemplares bimestrais. 

No Chile, as dificuldades do mercado jornalístico devem ser ain-
da maiores, porque a população é muito menor, mas o Partido Co-
munista chileno, com menos de 5% dos votos, leva às bancas seu 
jornal, toda semana. Na Bolívia, na Venezuela, na Argentina, em 
países da Europa, circulam jornais de diversos matizes de esquer-
da, que contestam as políticas dominantes. No Brasil, há meia dú-
zia de revistas de baixa circulação e nenhum jornal diário. A es-
querda brasileira parece não atinar para a importância estratégica 
da comunicação.

Uma das razões do fracasso de jornais e revistas declaradamente 
de esquerda é a dificuldade que bons projetos encontram para não 
sucumbir ao sectarismo ou a disputas internas. Essa característi-
ca enterrou quase toda a imprensa alternativa nos anos 70 e con- m
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tribuiu para a crise do Jornal dos Trabalhadores e do Brasil Agora, 
duas tentativas de vida curta de fazer circular um órgão oficial de 
informação do PT. 

Outro motivo dos fracassos é a linguagem, doutrinária, distante 
do cotidiano do povão. Muitos slogans, poucos fatos e pouca re-
portagem. É o que acontece, por exemplo, com o jornal do MST, 
o Brasil de Fato. A linguagem tem de ser contemporânea, aberta, e 
não refletir pensamentos que não se renovam. O novo Pasquim e 
a revista Bundas, por exemplo, que não eram de esquerda, mas de 
contestação, fracassaram porque seu humor envelheceu.

No mundo sindical, em que o lançamento de um jornal nacio-
nal poderia até mesmo economizar recursos, ao consolidar grande 
universo noticioso, ainda predominam a atomização, o atrelamen-
to da comunicação aos interesses políticos do grupo dirigente ou, 
na melhor hipótese, às lutas locais da categoria. São centenas de 
veículos que influenciam a base social, mas não conseguem rom-
per o monopólio dos grandes veículos oligárquicos de comunica-
ção de massa. 

Focos de resistência
Hoje, o barateamento dos custos levou a uma explosão de re-

vistas de pequena circulação, inclusive revistas temáticas de alto 
padrão editorial, em todos os campos do conhecimento e da ativi-
dade humana. Nos últimos dez anos, de 1996 a 2006, o número de 
títulos de revistas aumentou em quase 80%, apesar da circulação 
total ter caído 12%. A tecnologia tornou viáveis revistas de menor 
circulação. É a fragmentação do mercado. Mesmo assim é ínfimo 
o número de revistas novas de esquerda, centro-esquerda.

Algumas formas desse tipo de jornalismo, embora de circulação 
pequena, conseguem incomodar a grande imprensa. São empre-
endimentos diferentes, mas liderados por personalidades jorna-

lísticas fortes, que não entregam os pontos facilmente. Esse era o 
traço comum dos condutores dos jornais alternativos dos anos 

70. Três desses integrantes da “velha guarda” alternativa que 
permanecem ativos são Raimundo Pereira, fundador de 

Opinião e Movimento, que hoje dirige o projeto Re-
tratos do Brasil; Elmar Bones, um dos fundadores do 
Coojornal e atualmente diretor do mensal Já e de seu 

associado Jornal do Bairro, em Porto Alegre; e Sérgio 
de Souza, fundador do Bondinho, que há dez anos está à 

frente da revista mensal Caros Amigos. 
Caros Amigos, mesmo com sua imagem consolidada 

e indiscutível prestígio, recebe pouquíssima publicidade 
e não sobreviveria se dependesse dela. A solução é diversifi-

car. O site tem alguns anúncios e lojinha virtual. A editora, Casa 
Amarela, publica um fascículo paradidático e livros que “ajudam 
um pouco” a manter a empreitada, diz Sérgio de Souza. O site pro-
move a revista, que por sua vez promove o site, ambos vendendo 
livros e assinaturas.

Outro ingrediente forte de Caros Amigos, sua linha editorial, evi-
ta o ranço doutrinário e trata das questões mais pela ótica da con-
tracultura e dos valores. Também valoriza a reportagem. A edição 
de novembro, por exemplo, traz uma entrevista inédita com Harry 
Shibata, o médico que assinava atestados de óbitos fajutos das ví-
timas da ditadura. Nos últimos anos a revista assumiu mais cla-
ramente uma posição à esquerda, em sintonia com o que vem se 
passando no Brasil e na América Latina. Tira 40 mil exemplares e 
tem 10 mil assinaturas.
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Quase no extremo oposto, Retrato do Brasil é assumidamente 
doutrinário, embora não panfletário. São fascículos temáticos de 
qualidade que já circularam em banca e hoje são vendidos agru-
pados, na forma de enciclopédia. Já foram vendidas 6 mil coleções 
para bibliotecas. Está na segunda edição, revista, de 5 mil exem-
plares. É uma mostra da má vontade do sistema em relação a uma 
imprensa de contestação. “Apesar de sua qualidade editorial ter 
sido reconhecida por dirigentes do MEC, nunca foi incluída nas 
compras do governo para distribuir a professores e alunos”, recla-
ma Raimundo Pereira. A muito custo, vende coleções para algumas 
prefeituras, como as de São Paulo e Belo Horizonte, e governos es-
taduais, como Paraná e Pernambuco. 

No final de novembro, Raimundo foi surpreendido pela decisão 
da revista Carta Capital – a mais independente e progressista das 
semanais – de romper um convênio patrocinado pela Petrobras 
para publicar dez encartes temáticos de Retratos do Brasil. Estavam 
no quarto encarte. Raimundo atribui essa decisão a uma divergên-
cia editorial – ter “pegado pesado” em Al Gore e na moda das gran-
des empresas de se apresentarem como socialmente responsáveis, 
em conluio com a grande imprensa. Resultado: começa a passar 
por novo teste nas bancas, lançando 20 mil exemplares.

Viabilidade comercial
Dois projetos totalmente diferentes, o de Elmar Bones, em Porto 

Alegre, e o coordenado pelo jornalista Celso Horta, no ABC paulis-
ta, têm em comum a identificação com comunidades bem definidas. 
No entanto, ambos acabam de ter surpresas desagradáveis, o que 
mostra os perigos que rondam a imprensa alternativa. Celso Hor-
ta valeu-se do apoio de prefeituras numa região com forte presença 
de esquerda lançando o ABCD Maior, jornal que começou mensal 
e logo se tornou o quinzenal de maior circulação na região, com 70 
mil exemplares. Quando o jornal fazia planos para virar semanal, 
divergências políticas em torno das eleições municipais, em 2008, 
afetaram a publicidade. “Projetos não 
podem depender de apoio político”, re-
clama Celso Horta. “Ou se montam os 
projetos com base comercial, ou não so-
brevivem.” A mesma advertência é feita 
por Elmar Bones, do jornal Já, de Por-
to Alegre: “O que menos vale é contar 
com apoio do governo”, alerta. “A Caixa, 
por exemplo, de um contrato de publi-
cidade de 100 mil reais, até hoje só pa-
gou 20 mil.”

Além do alternativo mensal Já, com 
21 anos de existência e vencedor de vá-
rios prêmios jornalísticos, ele tem outra 
publicação perto também dos 20 anos. O 
Jornal do Bairro tirava quatro edições dis-
tintas, mas o Zero Hora, do grupo mono-
polista RBS, passou a publicar cadernos de 
bairro, solapando seu mercado. Hoje tira só 
uma edição de 10 mil exemplares, distribuí-
dos gratuitamente em dez bairros centrais 
de Porto Alegre, em que vivem 250 mil pes-
soas. Sobrevive de pequenos anúncios.

Com a recente aquisição do controle acio-
nário da petroquímica Copesul (60%) pela 

Braskem, foi suspensa toda a publicidade das duas empresas no 
Já. O Já vinha tirando 5 mil exemplares, dos quais vendia 2.500. 
Elmar também publica livros, com 30 títulos já lançados, e se vale 
da Lei Rouanet, de incentivo à cultura. Para sobreviver aos últimos 
golpes lançou o Já na forma de revista temática, com tiragem de 6 
mil exemplares em banca e mais 6 mil por mailing – remessa para 
cadastro de interessados. O modelo facilita a captação de anúncios 
e de apoio institucional, alem de ser mais durável. A publicação sai 
em formato de jornal, mais barato, mas sem periodicidade defini-
da, só quando surge algum assunto mais “quente”. Uma espécie de 
“guerrilha jornalística”. 

Um caso interessante de revista que teve de negar parte da iden-
tidade para sobreviver é o da Raça Brasil, mensal, que vende 
quase 700 mil exemplares. É um sucesso, mas já passou pelo 

pior, quando anunciantes não queriam associar sua ima-
gem à dos negros. A revista abando-
nou sua linha editorial de contestação, 
virando revista de moda e cosméticos 
para consumo de uma nova pequena 
burguesia negra. Lentamente, segundo 
seu fundador, Big Richard, anúncios co-
meçaram a chegar. Dez anos depois de 
lançada, repleta de anúncios dedicados 
à beleza, Raça Brasil só se distingue das 
revistas convencionais da Abril pela cor 
dos corpos que enaltece.

Furar o bloqueio
Um dos problemas da imprensa alterna-

tiva dos anos 70 era a distribuição. Para ter 
alcance nacional, como era o projeto políti-
co dos partidos que sustentavam alguns jor-
nais, era preciso imprimir 20 mil exempla-
res. Se vendia menos, como acontecia com 
a maioria, era prejuízo certo. Em reação à 
internet, os grandes grupos editoriais ten-
tam manter o domínio de mercado através 
do controle dos canais de comercialização, 
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guerrilha jornalíStica Elmar Bones, do jornal Já, de Porto 
Alegre: “O que menos vale é contar com apoio do governo”

coM aS própriaS pernaS 
Celso Horta, coordenador do ABCD Maior 
adverte: “Projetos não podem depender 
de apoio político. Ou se montam com base 
comercial, ou não sobrevivem”
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A solução na internet

como acaba de acontecer com a compra 
da segunda maior distribuidora brasilei-
ra, a Fernando Chinaglia, que tinha 30% 
do mercado, pela Dinap, do grupo Abril, 
então dona dos outros 70%. A Abril, que 
já concentra maioria esmagadora da publi-
cidade em veículos impressos, criou agora 
um monopólio na distribuição aos pontos-
de-venda e ganhou muito mais poder para 
complicar a vida dos concorrentes. 

Para o jornalista Renato Rovai, fundador 
da revista Fórum, já complicou: a nova em-
presa, Tree Log, exige agora tiragem mínima 
de 30 mil exemplares para distribuição nacio-
nal. Fórum nasceu do Fórum Social Mundial. 
Produto de uma geração de jornalistas contes-
tadores formada após a redemocratização do país, é assu-
midamente de esquerda e com muito custo e perseverança 
completou seis anos. Mas não tira ainda 30 mil exemplares. 
Os prejuízos são habituais. Quase sem publicidade, sobrevive graças 
à venda de cotas a entidades ligadas ao movimento e à receita obtida 
por outros produtos e serviços de sua editora, a Publisher Brasil.

Raimundo Pereira minimiza o problema da circulação, dizendo 
que algumas minidistribuidoras fazem o serviço miúdo de coleta 
e devolução do encalhe que as grandes rejeitam. Custa mais, mas 
é uma alternativa ao obstáculo. Elmar Bones também enfrentou 
problemas em banca. O papel do Já amarelava rapidamente e os 
jornaleiros tiravam da exposição. A tiragem de Caros Amigos está 
acima do mínimo, mas abaixo da escala em que ganharia mercado 
das revistas convencionais. Ajuda a boa base de assinantes.

Nilson Viana, do MST, está assustado com a formação do mono-
pólio de distribuição. Em entrevista ao site Observatório do Direito 
à Comunicação, ele diz que há um mês a Fernando Chinaglia co-
meçou a impor uma série de exigências novas como parte da nova 
gestão, inclusive “metas de venda”. É um caso claro de ameaça poten-
cial à livre circulação da informação. A fusão deveria ser impedida 
liminarmente pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade), autarquia subordinada ao Ministério da Justiça. Mas quem 
confia no Cade? Renato Rovai considera que uma solução seria acio-

nar os Correios. Para ele, o governo de-
veria instruir a estatal a criar um servi-
ço próprio de distribuição de revistas, 
para combater o monopólio ou ao me-
nos servir de parâmetro para as tarifas 
cobradas.

O problema é que o governo nem se-
quer tem uma política que estimule a 
produção alternativa de comunicação. 
Adormece em Brasília há quatro anos 
uma proposta de distribuição mais equili-
brada das verbas de publicidade, de modo 
a garantir uma cota que minimamente as-
segure os veículos alternativos – em res-
peito ao seu enorme público potencial e 
à democratização do acesso à informação. 
Além de deter o monopólio da audiência 
e da distribuição, as grandes emissoras de 
rádio e TV e a mídia conservadora comer-

cial ainda absorvem quase toda a receita publicitária dos órgãos 
públicos e das estatais. O monopólio na distribuição ameaça prin-
cipalmente as revistas que almejam circulação ampla, capazes de 
competir em escala com revistas da própria Abril, como é o caso 
desta Revista do Brasil, que já tira 360 mil exemplares distribuídos 
pelas entidades sindicais que a criaram e está começando a chegar 
às bancas (leia mais sobre o projeto no editorial, à pagina 5). 

Bernardo Kucinski é professor titular do Departamento de 
Jornalismo e Editoração da ECA/USP. Foi produtor e locutor no 
serviço brasileiro da BBC de Londres e assistente de direção na 
televisão BBC. É autor de vários livros sobre jornalismo

Se eu fosse hoje fazer um 
projeto de um jornal de influência 
nacional, optaria por um site 
na internet, de alto padrão 
jornalístico, capaz de gerar sua 
própria reportagem, com colunas 
analíticas e interpretativas e 
uma janela de TV Web, para 
debates. Uma espécie de UOL de 
esquerda.

O UOL anuncia que tem 1,7 
milhão de assinantes e 9 milhões 
de visitantes. Quase tanto quanto 
a tiragem total de todos os 
diários brasileiros. A internet é 
comunicação de massa e é a 
grande chance do campo popular, 
pelo seu baixo custo de produção, 

modernidade, facilidade de 
circulação e acesso. E não precisa 
de concessão do governo. Há no 
Brasil 40 milhões de internautas 
e 866 mil domínios, ou seja, sites, 
jornais e blogs com o final “br”. No 
mundo são 110 milhões de blogs. 
é um universo de comunicação 
totalmente interativo, dotado de 
grande capacidade de articulação 
dos movimentos sociais.

Carta maior, um dos mais 
importantes sites de debate 
político e ideológico no Brasil, 
é internet pura. Debates ao 
vivo pela sua TV Web atraem 
milhares de internautas numa 
única transmissão. Repórter 

Brasil é outro projeto internet 
pura. Quando foi lançado por 
Leonardo Sakamoto, dedicava-
se à denúncia de trabalho 
escravo e degradante. Hoje 
conta com 30 jornalistas, uma 
grande diversidade de projetos e 
muitas fontes de patrocínio. Um 
sucesso.

O site do ABCD Maior já é 

tão importante quanto o jornal 
impresso e se tornou o carro-
chefe do projeto local, que tem 
também um programa diário de 
rádio de 30 minutos, permitindo 
ao público intensa participação 
nos debates dos problemas da 
região. A esquerda já descobriu a 
internet, mas ainda falta entender 
seu potencial revolucionário.

Sakamoto, do 
site Repórter 
Brasil
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condenaram os 
jornais do PT 
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saúde

E
m junho passado, quando mo-
rava em Teófilo Otoni (MG), o 
estudante Lucas Cardoso Ra-
mos, 20 anos, contraiu dengue. 
Foram 14 dias de febre alta, do-

res intensas pelo corpo e vômitos. Emagre-
ceu e só não perdeu aula porque logo vie-
ram as férias. “Do comércio do meu pai, 
na frente do pronto-socorro, dava para ver 
o entra-e-sai de gente com dengue”, conta 
Lucas, que há dois meses mora em Cotia, na 
Grande São Paulo. A estudante paulistana 
Ivana Cabral, 23 anos, moradora de bairro 
de classe média da capital, viveu o mesmo 
drama. “Depois de duas semanas, estava tão 
fraca que não conseguia subir nem um de-

grau”, conta. Além dela, adoeceram o na-
morado, um tio e um primo. 

A epidemia, que neste ano afetou mais 
de 500 mil brasileiros e matou pelo menos 
121, é 50% maior que em 2006. O aumen-
to dos casos expõe falhas e limitações na 
prevenção focada no combate ao mosqui-
to transmissor, o Aedes aegypti. “Areia nos 
vasos e nada de pneus e garrafas no quintal 
ajudam. Só que as fêmeas põem seus ovos 
em poças deixadas pela chuva nas lajes das 
casas populares nas periferias, nas caixas 
d’água abertas e até na cobertura de pré-
dios em regiões centrais”, opina Pedro Luiz 
Tauil, professor e pesquisador do Núcleo 
de Medicina Tropical da Universidade de 

exclusão
malária, dengue, mal de 
Chagas, leishmaniose, 
tuberculose, entre 
outras doenças, afetam 
90% da população 
mundial, a maioria 
pobre. Ignoradas por 
laboratórios e governos, 
são alvo de apenas 
10% das pesquisas 
científicas
Por Cida de Oliveira 

a febre da
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Brasília. Vicente Amato Neto, do Depar-
tamento de Doenças Infecciosas e Parasi-
tárias da Faculdade de Medicina da USP, 
põe o dedo na ferida: “Para a maioria das 
pessoas com necessidades básicas e urgen-
tes para suprir, evitar a proliferação do Ae-
des não é prioridade”.

O consenso entre especialistas é que só 
a vacina pode barrar o avanço galopante 
da dengue. O Instituto Butantan, ligado ao 
governo estadual paulista, está testando um 
imunizante produzido em parceria com o 
Ministério da Saúde americano. Nos Esta-
dos Unidos, a vacina mostrou-se eficaz em 
macacos. No ano que vem, têm início os 
testes em humanos. Se tudo der certo, em 
2010 começará a vacinação. Obter um soro 
contra dengue é difícil. É preciso vencer os 
quatro tipos de vírus transmissores e, ao 
mesmo tempo, não causar reação imuno-
lógica que leve à febre hemorrágica – que 
pode matar. “Não faltaria conhecimento 
científico se houvesse estímulo financeiro 
para mais pesquisas”, diz o ministro da Saú-
de, José Gomes Temporão.

Negligenciadas
Do mesmo modo, malária, doença de 

Chagas, hanseníase, leishmaniose, esquis-
tossomose, elefantíase, doença africana do 
sono humano estão entre as incluídas na ca-
tegoria das doenças negligenciadas. Atin-
gem 90% da população mundial, debili-
tam, incapacitam para o trabalho e matam. 

Como as vítimas, em sua maioria, estão em 
regiões de extrema pobreza, sem dinheiro 
para comprar remédio, são ignoradas pelos 
centros de pesquisas, pelos laboratórios e 
pelo mercado. 

Estima-se que 10% das despesas mun-
diais com pesquisas focam o tratamento 
desses problemas, que, nas duas últimas 
décadas do século 20, foram beneficiados 
com apenas 1% das 1.393 novas drogas 
criadas no período. A estagnação é denun-
ciada pela organização humanitária inter-
nacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). 
Os fármacos para essas enfermidades são 
ultrapassados, ineficazes pela resistência 
bacteriana e cheios de efeitos colaterais. 

A malária é a doença parasitária tropi-
cal com maior impacto social e econômico 
em mais de 90 países, segundo a Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS). Em número 
de mortes perde só para a aids. Infecta 300 
milhões de pessoas todo ano, matando um 
quinto delas. No Brasil são registrados 500 
mil casos anuais. Aqui a doença não chega 
a matar 0,1%, mas traumatiza.

Sem trabalho, Kátia Silene Ataíde Lima, 
32 anos, deixou Belém rumo ao garimpo de 
Siquini, na Guiana Francesa, em 2006. O 
sonho de vida melhor logo virou pesadelo. 
A malária foi tratada sem acompanhamen-
to médico. Infectada pela segunda vez, vol-
tou a Belém e tratou-se no Instituto Evan-
dro Chagas (IEC), vinculado ao Ministério 
da Saúde e referência em doenças tropicais. 
Teimosa, retornou ao garimpo e adoeceu 
novamente. De volta ao IEC, recebe ali mes-
mo os medicamentos. Os efeitos colaterais 
são um sofrimento à parte. “Muita tontura, 
enjôos, diarréia e vômitos”, diz Kátia. 

O Instituto atende também casos de 
leishmaniose. Comuns no Nordeste, estão 
se espalhando pelas Regiões Norte e Cen-
tro-Oeste, chegando à periferia de Brasília. 
A pequena Ana Paula, de 6 anos, sentiu isso 
da pior forma. A ferida que surgiu no local 
da picada de um mosquito continuou au-
mentando mesmo com o uso de uma po-
mada receitada no posto de saúde. A do-
ença só foi controlada quando passou a ser 
tratada no IEC, época em que a menina teve 
muitas dores de cabeça e nas articulações, 
náuseas e vômitos como reações. A derma-
tologista Silvia Müller, que atende ali, diz 
que faltam na região médicos preparados 
para cuidar desses casos. Daí as complica-
ções e a subnotificação. “A cada dois dias 
aparecem sete novos casos de leishmanio-
se cutânea”, diz. 

deScontrole
Favela Igarapé 
do Tucunduba, 
na periferia de 

Belém, onde 
centenas de 

moradores 
contraíram 
dengue em 

abril passado

rede pública As Regiões Norte e Nordeste do Brasil são pródigas em doenças “esquecidas” 
e em falta de profissionais qualificados para reconhecê-las. Ana Lúcia contraiu hanseníase e 
Ana Paula, de 6 anos, leishmaniose. Depois de serem mal-diagnosticadas, ambas encontraram 
tratamento no Instituto Evandro Chagas, ligado ao Ministério da Saúde, em Belém
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Terapias limitadas
O Pará tem a maior média nacional de 

hanseníase. E, para piorar, jovens de 12 a 
18 anos estão adoecendo. Há dois anos, a 
agricultora Ana Lúcia Guedes Soares foi 
contaminada. Procurou um posto de saú-
de no interior paraense, onde morava, e 
continuou trabalhando na roça enquanto 
se tratava. As reações da medicação a fize-
ram desistir do tratamento. Com o avanço 
da doença, retomou-o na Universidade Fe-
deral do Pará. Ficou internada por um mês. 
A cura depende do coquetel de drogas. Po-
rém, se sua suspeita de gravidez for confir-
mada, terá de parar com os remédios, pois 
há risco de malformações fetais. 

Oitenta por cento dos casos de tuber-
culose no mundo estão concentrados em 
22 países, entre os quais o Brasil é o único 
americano presente, segundo a OMS. São 
estimados 110 mil novos casos por ano. A 
vacina BCG, que faz parte do calendário 
oficial, não imuniza contra todos os tipos 
da doença. O sanitarista belga Michel Lo-
trowska, do MSF, diz que a situação é gra-
ve. “O teste diagnóstico tem 100 anos, as 
drogas de primeira linha têm mais de 30 
anos, o tratamento leva de seis a oito me-
ses e há muitas reações. Quando há resis-
tência, a terapia dura um ano e meio”, rela-
ta. O pior, segundo ele, está a caminho: um 
tipo mais resistente da doença para o qual 
não há tratamento. A esperança está nos 
40 compostos em estudos que, na melhor 
das hipóteses, resultarão em dois remédios. 
“É necessário muito mais investimento em 
pesquisas”, diz. 

A jornalista Maria Antonieta, que não 
revela a identidade com medo do precon-
ceito, contraiu tuberculose há três anos no 
local de trabalho. Viveu um drama que 
nunca imaginou. “As pessoas me olhavam 
com cara de nojo. Foi preciso muita força 
de vontade para vencer também as reações 
ao tratamento”, lembra. 

O professor da Universidade Harvard, 
nos Estados Unidos, Madhuri Reddy – que 
pesquisa os obstáculos à longevidade hu-
mana –, disse à Revista do Brasil que falta 
conhecimento até mesmo sobre os medi-
camentos disponíveis. “Não sabemos quais 
devem ser as dosagens seguras e eficazes, os 
intervalos e a duração do tratamento para 
as especificidades de cada população. E 
muito menos como administrá-los em pes-
soas vulneráveis, como grávidas, lactantes 
ou crianças muito pequenas. Por isso tra-
zem tantas reações.” 

Lógica do mercado
A fria lógica de mercado faz com que as 

companhias privadas só pesquisem e pro-
duzam para quem pode pagar. “O setor 
público nacional e internacional foi, pro-
gressivamente, se afastando de suas respon-
sabilidades e transferiu ao setor privado a 
tarefa de produzir vacinas, medicamen-
tos e kits diagnósticos”, diz o ministro José 

tranSpondo 
a barreira de 
claSSeS
A paulistana Ivana 
está longe de ser 
uma excluída social, 
mas a dengue não 
poupa ninguém. 
Anos de descaso a 
transformaram em 
epidemia

teiMoSia Em busca de trabalho no meio 
da selva, Kátia foi vítima da malária três 
vezes. Agora está em Belém para fazer o 
tratamento adequado

Gomes Temporão. Michel Lotrowska, dos 
Médicos Sem Fronteiras, diz que há parce-
rias público-privadas gerando pesquisas de 
medicamentos, vacinas e diagnósticos. Mas 
faltam recursos para a fabricação, centros 
para testes clínicos onde as doenças são en-
dêmicas, e o acesso às pesquisas das mul-
tinacionais e das universidades esbarra na 
propriedade intelectual.

Um relatório da OMS diz que o atual sis-
tema de patentes, baseado no monopólio, 
impede o acesso das populações pobres 
aos fármacos. E cobra dos governos inves-
timentos em inovação e acesso. “Fora o go-
verno americano, o maior financiador de 
pesquisa e desenvolvimento é a Fundação 
Melinda & Bill Gates. Isso é inadmissível. 
A responsabilidade é dos governos”, dispa-
ra Lotrowska.

Em setembro, uma edição da revista 
americana Nature foi dedicada às doenças 
negligenciadas. Carlos Morel, coordena-
dor do Centro de Desenvolvimento Tec-
nológico em Saúde da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz), e sua equipe são autores de 
um dos artigos publicados. O texto apon-
ta o histórico desequilíbrio entre pesqui-
sa, desenvolvimento tecnológico e inova-
ção, a falta de investimentos em educação 
e de uma política que articule universida-
de, governo e setor produtivo, que resultam 
nesse quadro perverso.

Vinculada ao Ministério da Saúde, a Fio-
cruz é reconhecida mundialmente no com-

D
AV

ID
 A

LV
ES

G
ER

A
RD

O
 L

A
zz

A
RI



   2007    DEzEmBRO    REVISTA DO BRASIL     23 

bate às doenças parasitárias. “Em 2008 
vamos lançar um medicamento contra 
malária desenvolvido em parceria com a 
DNDi (Iniciativa de Medicamentos para 
Doenças Negligenciadas, na sigla em in-
glês)”, adianta Morel. Em julho a institui-
ção firmou acordo de cooperação científi-
ca com o laboratório americano Genzyme. 
A primeira fase prevê o desenvolvimen-
to de novos fármacos contra a doença de 
Chagas. A criação, em 2003, da Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estraté-
gicos do Ministério da Saúde é outra ini-
ciativa no combate à tuberculose, dengue, 
doença de Chagas e hanseníase. O orça-
mento da secretaria, então de 15 milhões 
de reais, é de 79 milhões em 2007. Para 
pesquisadores brasileiros, ainda é pouco, 
mas é um começo.

Em 1975 a OMS criou um departamen-
to específico para cuidar das doenças então 
chamadas tropicais. Em 2000 a ONU fixou 
os oito Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio, a serem cumpridos até 2015 pelos 
países signatários, entre eles o Brasil. Um de-
les é o combate a aids, malária, tuberculo-
se e o acesso a medicamentos essenciais (os 
outros sete são acabar com a fome e a misé-
ria; educação básica de qualidade para to-
dos; igualdade entre os sexos e valorização 
da mulher; reduzir a mortalidade infantil; 
melhorar a saúde da gestante; qualidade de 
vida e meio ambiente; e todo o mundo tra-
balhando pelo desenvolvimento).

Mais recentemente, a causa vem ganhan-
do adeptos entre celebridades. Ainda que 
por trás do discurso de solidariedade e jus-
tiça social esteja a urgência de conter as fe-

DOENçA SINTOMAS TRATAMENTO PREVENçãO

Dengue
Infecciosa febril aguda, aparece de 
forma branda ou grave. Depende do tipo 
do vírus, incidência anterior, doenças 
crônicas (diabetes, asma, anemia)

Febre, dores de cabeça, náuseas. Pode 
não apresentar sinal. Dor abdominal forte 
e contínua, vômitos, manchas na pele, 
sangramentos no nariz e gengivas podem 
indicar evolução para dengue hemorrágica.

Ingestão de líquidos. 
Não devem ser tomados 
remédios à base de ácido 
acetilsalicílico.

Eliminar criadouros 
do mosquito. Fêmeas 
põem ovos em locais 
com água limpa e 
parada.

Doença de Chagas
Causada por protozoários das fezes de 
mosquitos como o barbeiro, ou chupão. 
Provoca danos irreversíveis ao coração.

Inchaço no local da picada. Na fase aguda, 
o doente perde o apetite, tem mal-estar, dor 
de cabeça e nas articulações, alterações 
cardíacas, febre e calafrios.

Não existem drogas 
eficazes para adultos. Só 
para as crianças.

Não existe vacina. é 
preciso combater o 
inseto transmissor. 

Hanseníase
Infecciosa e contagiosa, sua evolução 
depende do sistema imunológico.  Afeta 
nervos, pele, olhos. Foram registrados 
49.506 casos em 2005.

Formigamento, fisgadas ou dormência nas 
extremidades dos membros, manchas brancas 
ou avermelhadas, geralmente com perda de 
sensibilidade a calor, frio, dor e tato, diminui a 
força muscular. 

Feito gratuitamente 
nos postos de saúde, 
com a administração de 
remédios.

Não há vacina. A 
qualquer alteração 
de sensibilidade 
na pele, deve-se 
procurar um médico.

Leishmaniose visceral
Infecciosa, não contagiosa, afeta fígado e 
baço. Pode aumentar volume abdominal. 
Transmitida por picada de inseto 
(mosquito-palha, birigüi, asa-branca, 
tatuquira) ou por cães infectados. Em 
2005 houve 3.220 casos, 223 mortes.

Febre, aumento do volume do fígado e do 
baço, emagrecimento, complicações cardíacas, 
apatia e palidez. Tosse, diarréia, respiração 
acelerada, hemorragias e sinais de infecções. 
Não tratada, pode levar à morte até 90% dos 
doentes.

Oferecido gratuitamente 
pelo SUS, à base de 
remédios, repouso e 
alimentação adequada.

Combate aos insetos 
transmissores e uso 
de repelentes.

Leishmaniose cutânea
Transmitida pela picada do inseto 
transmissor do protozoário leishmania. 
Há no Brasil sete espécies. Foram 
notificados 24.291 casos em 2005.

Lesões na pele e mucosas de nariz, 
boca e garganta. No nariz podem causar 
entupimentos, sangramentos, coriza e feridas. 
Na garganta, dor, rouquidão e tosse.

Oferecido gratuitamente 
pelo SUS, à base de 
remédios, repouso e 
alimentação adequada.

Combate aos insetos 
transmissores e uso 
de repelentes.

Malária
Infecciosa, é transmitida pela picada da 
fêmea de mosquito (carapanã, muriçoca, 
sovela, mosquito-prego, bicuda). E 
também por transfusão de sangue e uso 
de agulhas infectadas. Em 2005 foram 
597.907 casos, 95 mortes.

Febre alta, calafrios, suor excessivo e dor de 
cabeça, intermitentes.

medicamentos ou 
associações de fármacos, 
dependendo da espécie 
do protozoário. 

Não existe vacina. 
Evitar contato com 
o mosquito, usar 
repelentes e colocar 
telas nas janelas e 
portas.

Tuberculose
Causada pelo Bacilo de Loch, bactéria 
que afeta pulmões, mas pode atingir 
ossos, rins e meninges. Transmitida 
pelo espirro e tosse. Pessoas com aids, 
diabetes, insuficiência renal, desnutridas, 
idosos, alcoólatras, viciados em drogas e 
fumantes são mais propensas.

Pode não haver sinais, mas em geral no 
início aparece tosse seca. Presença de 
secreção por mais de 4 semanas provoca na 
maioria das vezes tosse com pus ou sangue. 
Cansaço excessivo; febre baixa geralmente 
à tarde; sudorese noturna; falta de apetite; 
palidez; emagrecimento; rouquidão; fraqueza; 
prostração. 

O tratamento deve durar 
no mínimo 6 meses, sem 
interrupção. São utilizados 
3 medicamentos. Quase 
todos os pacientes que 
seguem tratamento 
corretamente são 
curados.

Imunizar crianças 
de até 4 anos com a 
vacina BCG. Crianças 
soropositivas ou 
recém-nascidas com 
sintomas de aids não 
devem receber a 
vacina.

Fonte: Ministério da Saúde

bres da exclusão social – que rompem os 
bolsões de miséria, chegam aos países ri-
cos, rondam as mansões e os condomínios 
da classe média –, parece que os interesses 
de mercado, enfim, começam a se movi-
mentar. “É que sem tratamento adequado 
as doenças se alastram e não escolhem clas-
se social”, avisa a especialista Cléa Bichara, 
do Instituto Evandro Chagas. 

Colaborou Elielton Amador

Doenças negligenciadas no Brasil

Aedes aegypti, 
o mosquito 
transmissor 
do vírus da 
dengue
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V
ários pontos da “zona sul po-
bre” receberam manifestações 
da Semana de Arte Moderna 
da Periferia, uma vontade an-
tiga do idealizador do movi-

mento cultural Cooperifa, Sérgio Vaz. Ele 
ocupou uma fábrica em 2000 e começou 
a promover saraus. Veio o despejo, mas o 
pólo de cultura mudou de lugar e ganhou 
força. Transformou um bar em espaço artís-
tico oficial. Todas as quartas-feiras o Zé Bati-
dão acolhe algumas centenas de pessoas que 
querem declamar e ouvir literatura.

Os saraus, garante Vaz, ampliaram o ho-
rizonte de muitos jovens da região. Das ruas 
estreitas e íngremes brotou poesia. Quaren-
ta livros já foram lançados lá. Dessa efer-
vescência cultural surgiu a Semana de Arte 
Moderna da Periferia, um mix de literatura, 
artes plásticas, teatro, dança, música e cine-
ma made in periferia. Sete dias, 300 artistas 
e sucesso de público. A cada apresentação o 
microfone circulava em mãos ansiosas por 
mostrar versos românticos, de protesto, ou 
simplesmente retratar o cotidiano.

O nome e a identidade visual do even-
to aludiam à Semana de Arte Moderna 

Parecia reunião 
de família. 
Com pessoas 
espalhadas pelo 
quintal, zanzando 
sem cerimônia. 
Era uma 
celebração 
artística pra lá da 
ponte que liga o 
lado rico da zona 
sul de São Paulo 
à periferia 
Por Xandra Stefanel
Fotos de Mauricio Morais

Arte de mudar
cultura

batalhando  
eSpaço

As Capulanas: 
“Nós nos juntamos 

para falar dos 
marginalizados, e 

isso incomoda”

de 1922, mas, no lugar da árvore com ga-
lhos secos, a logomarca da semana da pe-
riferia traz um baobá, frondoso, repleto de 
frutos. “Somos abusados mesmo. Usamos 
o nome e o símbolo para chamar a aten-
ção, nos apropriamos de algo consagrado e 
burguês porque, se fizéssemos apenas uma 
‘Mostra de Arte da Periferia’, ninguém vi-
ria. A sociedade não olha para a periferia, 
muito menos para a arte produzida aqui”, 
explica Sérgio Vaz. Para ele, não adianta fi-
car reclamando. “Não somos coitadinhos. 
Além de tudo e apesar de tudo estamos de-
senvolvendo um belo trabalho de levar arte 

para o povo, não como uma maneira de sal-
var ninguém, mas para contribuir para a 
formação de um caráter e como garantia 
de um direito de todos, um complemento 
da cidadania.”

Priscila Preta, Débora Marçal, Flávia 
Rosa e Adriana Paixão, do grupo As Ca-
pulanas, se apresentaram no Espaço Gente 
Jovem da comunidade Monte Azul na sex-
ta-feira 9. As atrizes e dançarinas estuda-
ram juntas numa universidade particular 
de São Paulo e sofreram o preconceito por 
ser negras, pobres e do subúrbio. “Levamos 
chibatada, mas conseguimos mostrar o afo-
xé e mobilizar a universidade. Nós nos jun-
tamos para falar dos marginalizados, e isso 
incomoda. Mostrar nosso trabalho aqui é 
muito prazeroso”, declara Priscila, ofegante, 
depois do espetáculo que tinha como tema 
a mulher negra.

Na platéia estava a estilista Fernanda 
Coimbra, de 19 anos, grávida de oito me-
ses. Moradora do Casa Blanca, freqüenta os 
saraus da Cooperifa há dois anos e vez ou 
outra declama seus versos, apesar de não 
se considerar exatamente poeta. “Vejo que 
a Semana de Arte Moderna da Periferia é 

forMação do caráter Sérgio Vaz: 
“Estamos levando arte para o povo, um 
complemento da cidadania”
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motivo de crítica, de riso, mas é sempre as-
sim: quando a gente de alguma forma ultra-
passa a ponte, é vista como ameaça. Isso 
tudo é moderno para o nosso tempo e é his-
tória, porque vai ser contado para e pela mi-
nha filha, por exemplo. Estamos quebrando 
barreiras com a arte”, acredita.

Para todos
O diretor do espetáculo X, Robson Moi-

sés, convidado para participar da Semana, 
adorou. Acredita que está levando o teatro 
aonde ele geralmente não é visto. “Nossa 
companhia é da periferia e também tem o 
objetivo de levar teatro para quem não tem 
acesso. Já que o poder público não faz o pa-
pel dele, a gente se reúne e faz. É uma aula 
de produção independente, pois não tem 
patrocínio.”

No sábado 10, encerramento, foi dia de 
música na Casa de Cultura M’Boi Mirim, 
em Piraporinha. O ambiente, com famílias, 
jovens, catadores de latinhas e até um bêba-
do dançando em frente ao palco, era de festa 
comunitária e de paz. A cada apresentação, 
alguém subia ao palco para lembrar da bar-
reira invisível, do “outro lado da ponte”, o 
que chamam de segregação.

O funcionário público Reginaldo Barre-
to, 40 anos, veio do Rio de Janeiro só para 
acompanhar o evento. Gosta do que vê, 
mas com ressalvas. “Acho a idéia genial, 
mas esse discurso sobre ‘o outro lado da 
ponte’ é muito agressivo para quem vê de 
fora. Aparta ainda mais, ao invés de unir. Na 
minha opinião, tem de receber bem quem 
vem do outro lado. Foi isso que o funk ca-
rioca fez. Tem muita gente boa querendo 
vir”, afirma, enfatizando o que pensa de cul-
tura para todos. 

O ajudante-geral Décio Ferreira dos San-
tos, de 23 anos, estava indo para casa, a duas 
quadras do evento. Ouviu música boa e pa-
rou para conferir. Nem sabia do que se tra-
tava. Quando soube, disse que achava im-
portante. “Isso tem que ser valorizado para 
as pessoas associarem a periferia a coisas 
boas também. Tem muito mais coisas boas 
que ruins. A prova é isso aqui”, bradou, já 
que as caixas explodiam Saudosa Maloca, 
com o grupo Trio Porão, nascido ali ao lado, 
no Jardim Lídia.

Empolgada, logo à frente, dançava a as-
sistente contábil Iara Melo Gouveia, que 
morou muitos anos entre o Jardim Ân-
gela e o Capão Redondo, mudou-se, mas 
sempre aparece com o marido, André Luiz 
Gouveia, vocalista do Trio Porão, para os 

ensaios da banda e uma cervejinha com os 
amigos. “Isso é uma opção de cultura e lazer 
para as pessoas da periferia. É também um 
jeito de superar um pouco os problemas.” 
André disse que o trio nasceu num porão 
da periferia e conhece bem a dificuldade de 
propagar o trabalho de músico: “A elite fa-
vorece os artistas que interessam a ela. Nós 
temos CD gravado, participamos de vários 
projetos, mas é difícil conseguir espaço”.

Chapinha, músico e um dos idealizado-
res do tradicional Samba da Vela, roda de 
samba semanal feita lá mesmo, na zona sul, 
cantou seus sambas para outro público que 
não aquele que freqüenta a Casa de Cultura 
Santo Amaro às segundas-feiras. 

Uma quadra e um palco eram o cenário 
que foi “bombando” com o passar das ho-
ras. Os pés paulistanos são de samba e zi-
guezaguearam bonito. “A cultura está aqui. 
Na periferia está a matéria-prima, da me-
lhor qualidade. Cultura não é só orquestra 
sinfônica. É também. É por isso que tem de 
haver vontade política para trazer teatros 
e museus, pois, se tiverem acesso, as pes-
soas podem gostar. Mas é preciso valorizar 
o que já temos.”

Sambas, maracatus, hip-hop, soul. No 
ambiente era possível perceber que a Se-
mana de Arte Moderna da Periferia fica 
para a história. Pela ousadia de mostrar que 
dali vertem versos, notas musicais, cenas, 
gestos, grafites e pinceladas que vão muito 
além da importância que se dá à arte como 
moeda. Ali está o valor da mudança. 

pelo poSitivo Décio: “Isso tem que ser 
valorizado para as pessoas associarem a 
periferia a coisas boas também”

fraterno Reginaldo: “A idéia é genial, 
mas esse discurso sobre ‘o outro lado da 
ponte’ é muito agressivo”

futuro Fernanda: “Tudo isso é moderno 
para o nosso tempo e é história. Estamos 
quebrando barreiras com a arte”

fé na Moçada  
Chapinha: “Na periferia está 
a matéria-prima, da melhor 
qualidade”
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trabalho

Segredo das mãos
As folhas de fumo cultivadas no Recôncavo 
Baiano dão origem a caros e cobiçados 
charutos. O segredo da alta qualidade, além do 
solo fértil, são as delicadas artesãs, que, em vez 
de tentar a vida em Salvador, eternizam o ofício 
aprendido com as mães e avós 
Por Giedre Moura. Fotos de João Correia Filho
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arteSanato
“Linha de montagem” 

dos charutos na 
Dannemann: nada de 

mecanização
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P
or ali a Revolução Industrial 
não passou, muito menos a 
tecnológica, e nem sequer se 
dispõe de ferramentas para 
aumentar a produtividade. Há 

quem aposte que, justamente por isso, a 
qualidade não se perdeu. O cheiro do ta-
baco é forte, o trabalho é lento e minucioso 
e ao final do dia é possível observar que as 
pilhas de charutos que saem das mãos de 
grupos de mulheres são uniformes, nun-
ca iguais. No mundo da charutaria de alta 
qualidade não há espaço para mecanização 
e a mão-de-obra exclusivamente feminina 
sabe disso. Estamos falando de uma fábri-
ca cubana? Não, é um pouquinho mesmo 
de Brasil.

O cenário que remete a tempos antigos 
está cravado na região do Recôncavo Baia-
no. Em uma das mesas de madeira está Ro-
sália Silva, de 48 anos, na sede da fábrica 
Menendez & Amerino, na cidade de São 
Gonçalo dos Campos, a 100 quilômetros 
de Salvador. Rosália é sinônimo de controle 
de qualidade. É ela quem verifica charuto 
por charuto, lote por lote, para selecionar 
as 25 unidades que vão compor uma caixa 
de marcas como o Dona Flor.

Na fila de análise está o lote Marilúcia. 
Não, não é outra marca, mas sim o regis-
tro da trabalhadora que o confeccionou. As 
artesãs, depois de transformar folhas secas 
em charutos, anotam seu nome e deixam o 
lote para o crivo de Rosália. “Se encontrar 
algo fora do padrão, eu sei pra quem devol-
ver”, revela a artesã das folhas que, pela larga 
experiência, sabe exatamente o que os apre-
ciadores de charuto esperam ao abrir uma 
caixa. É simples, mas funciona. A cada 450 
charutos, apenas um é barrado no contro-
le de qualidade. A informalidade e a quase 
familiaridade observadas no interior da fá-
brica não tiram a hierarquia e a liderança: 
“As mulheres que trabalham na produção 
não podem reclamar comigo caso algum 
charuto precise ser refeito. É preciso sem-
pre muito capricho, e essa é a minha função. 
Todas respeitam”, explica Rosália. 

A supervisora é uma das 90 empregadas 
da fábrica, em cuja produção só mulher tem 
vez. Além do capricho, a presença feminina 
tem a ver com a tradição, desde os tempos 
em que charutos eram enrolados nas coxas 
das índias, desde os tempos em que o ta-
baco era utilizado como moeda na compra 
de escravos. E quando o assunto é charuto, 
ensinam os cubanos, a tradição pode ser o 
segredo do sucesso.

novata
Marilu Araújo: 
“Aprendi fácil, e 
minhas amigas 
dizem que é 
porque já está 
no sangue”

Montagem na 
Menendez

Seleção do
tabaco
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O cubano Félix menendez deixou a ilha em 1960, quando a revolução liderada por Fidel Castro 
estatizou a produção de charutos, negócio que por décadas garantira a riqueza de sua família. 
Seu pai, Alonso menendez, era dono da marca monte Cristo, considerada uma das melhores do 
mundo. Depois de viver na Espanha, menendez encontrou no Brasil terreno fértil. Apesar da fama 
dos charutos cubanos, ele é otimista em relação ao produto feito no Brasil, principalmente o baiano. 
“Felizmente, está perdendo força a idéia de que charuto bom é só charuto cubano. Temos aqui na 
Bahia produtos do mesmo nível”, afirma. Em Cuba, a tradição na montagem dos charutos está nas 
mãos dos homens. “As mulheres são mais concentradas e mais delicadas”, diz o empresário, que 
oferece uma das poucas alternativas de trabalho no pobre Recôncavo Baiano. “Infelizmente, em 
São Gonçalo não há muita oportunidade. A alternativa é ir para Salvador, mas as mulheres ainda 
preferem ficar na cidade de sua família.”  (João Correia Filho)

Lições de Cuba

Félix 
Menendez

Os vínculos com a ilha, aliás, são claros no 
Recôncavo. A Menendez & Amerino nasceu 
da união do baiano Mario Amerino Portu-
gal com o cubano Félix Menendez. A dupla 
trabalha há mais de cinco décadas com os 
charutos. Como e quando os pés de tabaco 
chegaram à Bahia não é certo, mas o fato é 
que a adaptação criou uma matéria-prima 
local e oportunidades de trabalho. Assim 
como em Cuba, a planta manhosa precisa 
de um microclima ideal para dar origem a 
folhas longas, inteiras, sem quebras, indica-
das para as capas dos charutos. O relevo, a 
fertilidade do solo, chuvas amenas e regula-
res, o Recôncavo é a Pinar del Rio brasileira. 
A região de Pinar, em Cuba, produz as fo-
lhas que dão origem aos caríssimos  Cohiba, 
Monte Cristo e Romeu & Julieta. 

Mas não são Menendez ou Amerino os 
pioneiros na produção baiana de charutos 
nem na idéia de empregar mulheres. Em 
1873 Geraldo Dannemann veio da Alema-
nha e deu início à primeira produção de cha-
rutos do Recôncavo, onde a fábrica, mesmo 

após sucessivas fusões, permanece em ati-
vidade. Se na Menendez o carro-chefe é o 
Dona Flor, na Dannemann a vitrine vem do 
Artist Line e, sob chuvas, ventos e terra per-
feitos, as melhores artesãs são selecionadas e 
nasce o cobiçado Artist Line Reserva. 

A presença da mulher é importante tam-
bém no cultivo, plantando, colhendo e de-
pois comandando um processo cuidado-
so de secagem, classificação e fermentação 
pois as folhas precisam ser sobrepostas para 
ressaltar sabores e aromas típicos das qua-
lidades Mata Fina e Mata Norte, cultivadas 
em cidades como Cruz das Almas, também 
do Recôncavo. 

Nas fábricas as charuteiras são trabalha-
doras em regime de carteira assinada, nas 
plantações as relações contratuais variam. 
Os produtores tanto mantêm campos pró-
prios como compram as folhas de tabaco de 
famílias e cooperativas, muitas delas cria-
das a partir de projetos de incentivo das 
próprias fábricas carentes de mão-de-obra 
de boa qualidade. 

Logo cedo as mulheres chegam para o 
cultivo, ora plantando, ora indo e vindo 
com as folhas que acabaram de cortar de 
forma cuidadosa, que serão penduradas e 
secas em grandes galpões. Nesse momen-
to a presença do homem pode ser notada. 
Com tetos altos, é preciso fazer “escaladas” 
para atingir a altura ideal de secagem, e ali 
o tabaco permanecerá em busca de cor e 
textura ideais. 

O tabaco já viveu períodos de ouro. Em 
meados do século passado chegou a uma 
produção anual de 250 milhões de uni-
dades. No final dos anos 1990 as fábricas 
voltaram a investir nas lavouras e, com a 
desvalorização do real frente ao dólar na 
ocasião, o mercado local venceu o pre-
conceito e começou a conquistar novos 
apreciadores. Foi aí que os fabricantes se 
aproximaram dos lavradores para treinar, 
fomentar e, por fim, comprar a produção. 
Só a Dannemann conta com 300 produ-
tores parceiros.

O fumo, caprichoso, tem várias manias. 
No campo, as mulheres revelam que a folha 
da parte baixa do pé tem sabor diferente da 
folha da parte alta, e é da mescla que surge 
o sabor do charuto. O processo continua na 
fábrica, pois, na hora de montar, as folhas 
não são pegas de forma aleatória; a mistura 
de tipos de folhagem é outro segredo desse 
negócio secular e artesanal.

Marilu Araújo, de 23 anos, é uma das no-
vatas da fábrica. “Aprendi fácil, e minhas 
amigas dizem que é porque já está no san-
gue. Minha mãe, que trabalhou aqui 27 
anos, era uma das melhores charuteiras da 
cidade.” 

pioneira A Dannemann começou a produção de charutos no Recôncavo em 1873
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entrevista

O cineasta Nelson Pereira dos Santos já pensa em co-
memorar seus 80 anos, em outubro de 2008, com a 
restauração de sua obra completa. Ao mesmo tem-
po dedica-se à divulgação do documentário Portu-
guês, a Língua do Brasil, que reúne depoimentos de 

19 imortais da Academia Brasileira de Letras (ABL), à qual ingres-
sou no ano passado, ocupando a cadeira número 7, cujo patrono é 
Castro Alves. Precursor do Cinema Novo, Nelson nasceu em São 
Paulo e se formou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. 
Foi revisor no Diário da Noite, Diário Carioca e Jornal do Brasil. 
Estreou como assistente de direção de Rodolfo Nanni em O Saci, 
de 1951, e na direção com o clássico Rio 40 Graus, de 1955. Au-
todidata, desenvolveu a generosidade de ensinar. Criou o primei-
ro curso de cinema do Brasil, na Universidade de Brasília, e mais 
tarde na Federal Fluminense. É membro do Conselho Superior 
da Escola de Cinema, de Havana, e lecionou nas universidades da 
Califórnia e da Colúmbia, em Nova York. Mas foi com Graciliano 
Ramos, Guimarães Rosa, Jorge Amado, Machado de Assis e Nel-
son Rodrigues que aprendeu a entender e a falar as várias línguas 
do povo brasileiro.

Qual foi sua preocupação na hora de realizar o documentário 
Português, a Língua do Brasil, com alguns imortais da ABL?

A idéia era realizar o filme com cada acadêmico em sua região, 
para, além dos depoimentos, haver um pouco das raízes de cada 
um. Como havia limitações, inclusive financeiras, o caminho foi 
cada acadêmico escolher um local da ABL para dar seu depoimen-
to, com a minha presença em cena – um acadêmico principiante –, 
que ajudaria a transformar o filme numa conversa informal e em 
algo mais espontâneo e desenvolto. Muitas pessoas têm a idéia de 
que a Academia é um lugar em que apenas se toma chá. Estou con-
tente de ter feito assim e ter contracenado com esses atores (risos), 
que sabem falar tão bem sobre as tantas coisas que dominam. Ao 
todo eram 19 acadêmicos falando por, no mínimo, meia hora. Aí 
entrou minha experiência de copidesque do Jornal do Brasil, de ex-
trair a idéia principal do pensamento. Recebia o discurso do presi-
dente com dez laudas e precisava transformar em uma e meia.

A língua portuguesa está presente de maneira muito forte em 
toda a sua obra cinematográfica. Em Como Era Gostoso o Meu 
Francês (1971), você mistura tupi com português e francês.

Era um projeto antigo mostrar o encontro do europeu que chega, 
principalmente na costa do Rio de Janeiro, com a cultura tupinam-
bá. Evidentemente que não é o tupi, digamos, autêntico, mas o idio-
ma do século 16, registrado pelos jesuítas e com o qual o Humberto 
Mauro trabalhou. Eu pedi que ele escrevesse os diálogos em tupi. E 
assim foi feito. Mesmo os índios não são de verdade (risos). É uma 
tribo de Ipanema.

Você foi um dos primeiros a registrar, em Rio 40 Graus e Rio Zo-
na Norte, a linguagem do morro carioca. De onde veio a idéia?

Na época, o cinema estava subordinado ao registro formal da lín-
gua, assim como o teatro. O Nelson Rodrigues rompeu com isso. 
Antes, os autores de teatro escreviam o português de Portugal e até 
os atores brasileiros tinham sotaque português. Rio 40 Graus, am-
bientado no morro, tem colocação pronominal popular. Isso deu 
verossimilhança àqueles meninos, falando no português habitual 
do ambiente. É o primeiro filme que busca essa linguagem parecida. 
Outra coisa foi ter um elenco afro-brasileiro de verdade. Antes, um 
ator como Grande Otelo só fazia papel cômico e, quando queriam 
fazer língua popular, era a gíria esculachada, caricatura.

A trilha musical também tinha muita importância.
O compadre Zé Kéti foi meu grande cicerone na verdadeira vida 

cultural carioca, porque eu sou paulista. Cheguei ao Rio em 1952, 
trabalhei como assistente de direção num filme e escrevi o Rio 40 
Graus. Um amigo meu, repórter e cronista policial, Vargas Junior, 
que foi ator nesse filme e em Rio Zona Norte e é também letrista 
de samba, me trouxe o Zé Kéti. A gente tomou chope na calçada e, 
quando ele cantou “Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo 
sim, senhor/ Quero mostrar ao mundo que tenho valor...”, eu dis-
se: “É essa aí”. Depois fui com ele em favela, escola de samba, Rádio 
Mayrink Veiga e onde os músicos se encontravam. O Rio Zona Norte 
é inspirado no Zé Kéti. Fiz um curta, Meu Cumpadre Zé Kéti (2001), 
de 12 minutos, que conta a história dele.

Nelson Pereira dos Santos explica como Graciliano, 
Rosa, Jorge Amado, machado e Nelson Rodrigues 
foram vitais para que seu cinema passasse a falar 
as várias línguas do povo brasileiro Por Guilherme Bryan

Todas as línguas do
cineasta
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Depois você adaptou para cinema outra linguagem 
carioca, a da zona norte, do Nelson Rodrigues?

Boca de Ouro foi o primeiro filme baseado em Nelson 
Rodrigues. O Jece Valadão me convidou para fazê-lo. O 
Nelson Rodrigues marcou muito minha formação quan-
do eu vi Vestido de Noiva (1943), com Ziembinski dirigin-
do e Maria Della Costa atuando. Foi um acontecimento na 
vida do teatro brasileiro. Eu e alguns amigos começamos a 
discutir muito a questão do falar, a criticar filmes da Vera 
Cruz. Diziam que eu era de esquerda – saí do Partido Co-
munista em 56 –, e os comunistas não gostavam do Nel-
son Rodrigues. Era proibido. O Boca de Ouro situa uma 
área interessante e sedutora da sociedade carioca. Criei no 
filme um prólogo, no qual coloquei todo o passado do bi-
cheiro para que, quando o espectador entrasse na história, 
já soubesse por que ele é o Boca de Ouro.

Em que a linguagem do Machado de Assis difere e 
se aproxima da sua e da de Nelson?

Machado é realmente a bíblia. Ele e Lima Barreto 
são dois escritores cariocas importantíssimos na minha 
formação. O Nelson Rodrigues é um carioca mais ou-
sado e com outro linguajar e outra temática. O Rio de 
Machado é um curta que fiz com a enciclopédia Barsa 
e o Jornal do Brasil. Está sendo restaurado para ser exi-
bido no ano que vem durante o centenário do escritor. 
Pincei o que ele escreveu sobre a cidade, como se fosse 
ele contando a relação com o Rio. E tem uma coisa im-

portante nesse filme: a narração de um grande escritor e 
poeta mineiro-carioca, Paulo Mendes Campos. A Mis-
sa do Galo é um média-metragem, inédito, com a Isabel 
Ribeiro, o Olney São Paulo e o Nildo Parente.

Dois marcos na sua filmografia são adaptações de 
Graciliano – Vidas Secas e Memórias do Cárcere.  

Meu primeiro filme profissional, do qual fui assistente 
de direção, é O Saci. O fotógrafo Ruy Santos me viu lendo 
e brincando de fazer roteiro de São Bernardo, por exercí-
cio. Perguntou se eu gostava do romance e se queria fazer 
aquele filme: “Eu falo com o Graça”, disse. O Ruy Santos 
pediu autorização e ele deu. Sentei para escrever o rotei-
ro, só que, lá pelas tantas, achei que a Madalena não devia 
morrer. Me apaixonei por ela (risos). Escrevi uma carta 
para o Graciliano, explicando, e ele respondeu: “Tudo 
bem, mas tira meu nome disso” (risos). Na segunda parte 
da carta, dirigida ao Ruy, falou que o mais importante do 
suicídio é que, sem ele, o Paulo Honório não escreveria 
um livro. Acabei não terminando o roteiro.

Mas continuou com o sertão na cabeça.
Em 1958 comecei a trabalhar com documentário e 

fui filmar em Juazeiro, na Bahia, onde teve uma gran-
de seca. Eu vi os flagelados que lia no Jorge Amado, e 
comecei a escrever um roteiro. Superficial, pois não ti-
nha condições de penetrar naquele universo. Foi quan-
do percebi que o que eu queria estava no meu livro de 

     Antes 
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Rodrigues, 
os autores 
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escreviam 
o português 
de Portugal 
e até os 
atores 
brasileiros 
tinham 
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consultas, Vidas Secas. Mas quando fui fazer o filme, 
começou a chover e o rio invadiu a cidade. Foi uma lou-
cura. Inventei então outro filme, chamado Mandacaru 
Vermelho (1961). Em seguida, fiz Boca de Ouro. Quan-
do terminei, o Herbert Richers me perguntou qual fil-
me eu gostaria de fazer. Nem assisti ao lançamento de 
Boca de Ouro. Fui direto para Alagoas, na fazenda que 
foi da família do Graciliano, onde estava o irmão dele, 
Clóvis, que aparece no filme. Isso me deu condições de 
conhecer mais aquela realidade. Entrei naquele mini-
malismo do sertão e do sertanejo. Eles falam com muita 
precisão, muito pouco e transmitem tudo.

E Memórias do Cárcere?
Em Memórias do Cárcere o Graciliano diz que tem 

uma história em sua cabeça que há dez anos está evitan-
do escrever e, o que é genial, que entre a gramática e a 
censura o escritor tem muito espaço. Ele afirma que con-
taria, baseado apenas em sua memória, acontecimentos 
vividos por muitos. Para isso, seria obrigado a utilizar 
um pronomezinho antipático, o “eu”, e algo como “pro-
meto me esconder atrás dele para melhor observar os 
outros”. O personagem do Graciliano está em todas as 
cenas, participando ou observando. Tem uma passagem 
engraçada em que, lá pelas tantas, o Carlos Vereza baixou 
no hospital, pois, absolutamente profissional, não comia 
e fumava sem parar (risos). Na primeira cena do filme, 
em Maceió, o assistente disse: “O Vereza não vai entrar 
em cena”. “Como? Por quê?” “A roupa dele não está com-
pleta. Ele quer a cueca de época.” “Por que isso?” “Porque 
na cena quinhentos e tanto ele chega à Ilha Grande e o 
cara pede para ele tirar toda a roupa e ficar pelado.” “Mas 
isso vai filmar daqui a um mês ou dois.” “Mas ele já quer 
sentir como é usar uma cueca de época” (risos).

Como foi o contato com a linguagem baiana de Jor-
ge Amado em Tenda dos Milagres e Jubiabá? 

Jorge Amado influenciou muita gente também. 
Quando eu cheguei ao Rio, não havia cineasta que não 
pensasse em fazer um filme baseado em Jorge Amado. 
No Rio 40 Graus, por exemplo, tem uma presença do 
Jubiabá, de Capitães de Areia, desses meninos da favela 
que vivem na cidade.

Em A Terceira Margem do Rio você passa para o 
Guimarães Rosa. Como foi o trabalho?

Fiz uma história linear com cinco contos. São poucos 
os momentos em que há fala. É mais a sensação. Eu re-
produzi tudo o que está no livro, e tive a sorte de contar 
com uma menina muito especial, que completou 4 anos 
durante as filmagens e decorava tudo. Até corrigia os 
outros atores. Cada história representa uma sociedade 
em que as leis vigentes estão ali, não escritas, e sem a 
presença de nenhuma autoridade. A sociedade brasilei-
ra é assim em qualquer lugar e em qualquer tempo.

Você também foi um dos primeiros a visitar a músi-
ca sertaneja, ao realizar Na Estrada da Vida (1980), 

com a dupla Milionário e José Rico.
Eu estava preparando um filme sobre Castro Alves 

(só lançado em 1998, com o título Guerra e Liberda-
de – Castro Alves em São Paulo), com uma equipe de 
pesquisadores da USP, e apareceu o convite: “Quer fa-
zer um filme sobre essa dupla sertaneja?” Rapaz, fui 
ao Parque São Jorge e tinha 50 mil pessoas assistindo 
a Milionário e José Rico. Pensei: “É um fenômeno”. Eu 
tinha um preconceito, mas me lembrei de meu pai, do 
oeste de São Paulo, e dos programas caipiras do rádio, 
e de meus irmãos e eu pedindo para mudar de estação. 
Segui a dupla por várias cidades do interior de São Pau-
lo, norte do Paraná e sul de Minas. Aonde chegavam 
tinha uma multidão, de todas as posições sociais. O 
Chico Botelho foi o fotógrafo. O Goulart de Andrade, 
o produtor. Então eu disse: “Olha, vamos escutar Mi-
lionário e José Rico até gostar, pois não podemos fazer 
algo sem gostar. E vamos entender”.

Em meio a tanta imersão cultural não havia como 
não chegar ao documentário Raízes do Brasil, uma 
Cinebiografia de Sérgio Buarque de Holanda (200�).

Quando comecei a filmar, a dona Maria Amélia (viúva 
de Sérgio Buarque) tomou conta e eu não poderia cortar 
o que ela estava contando. Tive a sorte de ter o neto dela 
como meu assistente, o Zeca Buarque, com quem ela con-
versava, enquanto eu filmava. E era tanta coisa sobre o 
Sérgio Buarque que dividi o filme em dois. Um é o retrato 
afetivo dele e o outro, o livro Raízes do Brasil. No retrato 
afetivo tive a sorte enorme de achar um filme que o Luiz 
Bonfá fez em Nova York quando a Miúcha casou com o 
João Gilberto, e o doutor Sérgio aparece de smoking, se-
gurando um cigarro e um uísque. Já para a outra parte, a 
Miúcha, a quem eu sempre fui muito ligado, encontrou, 
datilografada pelo Sérgio, uma cronologia da sua vida que 
tem muita ironia e é a história do Brasil no século 20. Em 
alguns momentos, a Sílvia Buarque (filha do Chico) faz 
uma rima com algumas frases conclusivas do Raízes.

E agora você está trabalhando com a Miúcha num 
documentário sobre o Tom Jobim? 

No “Tom Jobim” estou trabalhando com o mesmo 
pensamento: primeiro, um retrato afetivo, com os ami-
gos e a família, em três atos; e depois a obra. O primei-
ro ato vai ser contado pela irmã dele, Helena, e é mais 
ou menos baseado no livro dela (Antonio Carlos Jobim, 
1996). O segundo é o depoimento da Teresa, que acom-
panhou o Tom desde a juventude na praia até a separa-
ção. E o terceiro é contado pela Ana, que viveu a fase 
ecológica do Tom. Já a parte da obra terá seus três temas 
preferidos: Rio de Janeiro, mulher e natureza. 

Nesta entrevista faltaram o sul e o norte. Você pen-
sa em filmar essas regiões?

Eu quase fiz um filme sobre o Chico Mendes. Bob 
Redford me deu uma carta e 1 milhão de dólares para 
comprar os direitos da viúva, só que um produtor brasi-
leiro passou na frente, deu 100 mil reais e comprou. 
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cidadania

Vem aí a primeira emissora comandada por 
prostitutas. Em Salvador, a rádio das minorias quer 
combater o machismo, o racismo e a homofobia 
com programação de qualidade e até 
radionovela erótica 
Por Tom Cardoso. Fotos de Fernando Vivas 

zona fM

rádio daS 
MinoriaS
Maria de Fátima 
e Marilene Silva: 
“Se políticos têm 
rádio, prostitutas 
podem ter”
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E
ntre 1985 e 1990, o então presi-
dente José Sarney e o ministro 
das Comunicações, Antônio 
Carlos Magalhães, outorgaram 
1.028 concessões de emissoras 

de rádio e TV – 168 delas para veículos de 
parlamentares que ajudaram a aprovar a 
emenda que esticou o mandato presiden-
cial. A farra começa a mudar de lado e a 
chegar às mãos de gente mais nobre. A Rá-
dio Zona FM, comandada apenas por pros-
titutas, deve estrear em breve em Salvador. 
A concessão já foi prometida pelo governo. 
E nem o patrocínio do Ministério da Cultu-
ra (180 mil reais) deslumbrou as meninas: 
na Zona FM “coroné” não dá pitaco. “Será 
a rádio das minorias, vai combater o ma-
chismo, o racismo, a homofobia e a estig-
matização das prostitutas”, diz Fátima Me-
deiros, coordenadora-geral da Associação 
das Prostitutas da Bahia (Aprosba). “Se po-
líticos têm rádio, prostitutas podem ter.”

Maria de Fátima e Marilene Silva coman-
dam com mãos de ferro a associação, últi-
mo sopro de resistência contra a “Opera-
ção Limpeza”, liderada por Antônio Carlos 
Magalhães no início dos anos 90. ACM es-
colhera como principal bandeira política a 
revitalização do Centro Histórico de Sal-
vador. A ordem era, até o fim do manda-

to, ter o Pelourinho, sempre associado à 
marginalidade, transformado num grande 
shopping a céu aberto. Famílias inteiras fo-
ram despejadas na surdina, às vésperas do 
Natal de 1992 – os casarões foram lacra-
dos para ninguém voltar. Foram removidos 
95% dos moradores – entre prostitutas, tra-
vestis, músicos, capoeiristas e sapateiros.

Enquanto franquias da Benetton e do Bo-
ticário brotavam sobre as pedras cabeça-de-
negro no Pelourinho, Fátima e Marilene fa-
ziam faxina na delegacia, para onde eram 
levadas as que mantinham ponto no “novo” 
Centro Histórico de ACM. Muitas, cansa-
das do xilindró, foram pescar fregueses em 
outras bandas. Mas Fátima e Marilene deci-
diram se profissionalizar. Foram ao cartó-
rio mais próximo e fundaram, em 1998, a 
Aprosba. O tabelião se recusava a fazer o re-
gistro. As próprias prostitutas, lembra Fáti-
ma, não gostaram do nome – preferiam algo 
que não desse tanta bandeira. Um nome che-
gou a ganhar força, Associação das Mulhe-
res Profissionais do Sexo da Bahia, mas as 
fundadoras, avessas a eufemismos, bateram 
o pé: quem tivesse vergonha do ofício que 
arrumasse emprego no Boticário. 

A Aprosba iria se juntar a outras 24 as-
sociações de prostitutas pelo país. Uma das 
pioneiras, a do Rio de Janeiro, prestou re-
centemente “consultoria” para a atriz Ca-
mila Pitanga. “Foi a primeira vez que eu vi 
uma atriz fazendo uma puta de verdade. 
Antes era tudo muito falso. A Bebel pare-
cia as meninas aqui da Cidade Baixa”, elo-
gia Fátima, 41 anos. Foi justamente para lu-
tar contra velhos estereótipos que Fátima e 
Marilene deram o mais ousado passo des-
de que resolveram peitar o tabelião: abrir 
a primeira rádio do Brasil comandada por 
prostitutas.

O estúdio da Zona FM foi improvisado 
numa acanhada sala da sede da Apros-

ba, no quarto andar do Edifício Bon-
fim, na Rua das Vassouras, a poucos 

metros da Ladeira da Montanha. 
“Será uma emissora basicamen-

te de serviço, mas sem ser cha-
ta e séria demais. Teremos, 

claro, muito sexo, a radio-
novela erótica, encena-
da pelas próprias prosti-
tutas, promete, mas não 
vamos deixar, por exem-
plo, de fazer programas 
de prevenção à aids ou de 
denunciar abusos contra a 

nossa classe”, diz Fátima.

Dona do pedaço
A Ladeira da montanha é a Rua Barão 

Homem de mello, ligação entre a Cidade 
Alta e a Cidade Baixa. Lá começou o 
carnaval de rua mais famoso do país, em 
1951, quando Dodô e Osmar encheram de 
alto-falantes um forde-de-bigode e criaram 
o primeiro trio elétrico. Estréia solitária, 
já que nenhum “morador” tinha tempo 
para vadiagem. As meretrizes seguiam à 
risca a cartilha dos cafetões e policiais: 
nada de pôr o pescoço fora das janelas. 
Ali desfilava, segura do anonimato, gente 
da sociedade. Tabuletas às portas diziam: 
“Aqui família, favor não importunar”. Jorge 
Amado e o pintor Carybé eram talvez os 
únicos habitués que se faziam notar. A 
partir dos anos 60 a Ladeira da montanha 
seguiu a decadência do Centro Histórico. 
Casarões coloniais, os “castelos”, viraram 
cortiços. Raparigas antes discretíssimas 
passaram a disputar clientes a tapa. A 
cafetina maria da Vovó, dona do pedaço 
nos áureos tempos da Ladeira, culpou a 
classe pela esculhambação: “Depois que 
as ‘amadoras’ começaram a dar, este 
lugar não foi mais o mesmo”. Agora, duas 
forasteiras começaram a recuperar parte 
da dignidade perdida. “A Ladeira faz parte 
do Patrimônio Histórico das Prostitutas. 
Deveria ser tombada”, diz Fátima. E não 
duvide do seu poder de persuasão.

A Ladeira da Montanha não foi 
incluída no projeto de restauração 
do Pelourinho. As moças resistiram 
e continuam lá. Acima, Marilene 
distribui camisinhas à clientela
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Algumas mulheres estão fazendo cur-
sos técnicos em radiodifusão, mas nenhu-
ma até agora pretende largar a calçada para 
virar radialista, nem Fátima e Marilene. A 
primeira, paraibana criada em Natal, quase 
20 anos de Bahia, aprendeu a não depen-
der dos outros desde que ficou confinada 
nas mãos de um cafetão. De personalidade 
forte, é a última a dar a palavra na Apros-
ba. Enlouqueceu quando soube que uma 
das funcionárias da associação identificou-
se ao repórter como professora universitá-
ria. “Ela não faz mais programa, é verdade. 
Mas nunca vai deixar de ser puta. Existe 
ex-sapateiro, ex-pasteleiro, ex-encanador, 
mas, ex-puta, não”, diz Fátima, 41 anos – 
há 20, puta. 

A sergipana Marilene Silva tem estilo 
oposto. Circula com desenvoltura por to-
dos os pontos de prostituição do Pelouri-
nho. É a relações-públicas da Zona FM. Aos 
35 anos, 21 de profissão, segue firme na luta 
– cobra de 15 a 100 reais o programa de 
uma hora. O preço varia conforme o fre-
guês: quanto mais sujo, mais caro. Para o 
repórter, de banho tomado, ela faz por 20. 
O acerto, pelo mesmo valor, acabou sendo 
por outro serviço: bancar a guia no passeio 
que o repórter dará pela rua do meretrício 
mais famosa do centro de Salvador: a La-
deira da Montanha. Marilene, prevenida, 
não deixa de levar um pacotão com preser-
vativos doados pelo Ministério da Saúde. 
“As meninas ficam mais mansas quando a 
gente distribui.”

É impossível ficar indiferente quando 
se chega à ponta da Ladeira da Montanha. 

Evangelho? Não. “Menino, não mistura tra-
balho com religião.” Tem 40 anos de Ladeira 
da Montanha. O duro era enfrentar o Pro-
fessor Clóvis. Quem? “O delegado da Jogos e 
Costumes. Ô sujeito ruim. Fazia ronda a noite 
inteira e quando pegava alguma fazendo gra-
ça na calçada levava para o xilindró”, lembra. 
“Ele tinha essa raiva toda da gente porque sua 
filha era prostituta”, entrega.

Carmelita diz que sua história daria uma 
ótima radionovela. Em 1974 engravidou 
de um marinheiro sergipano. “Ele esperou 
meu filho nascer e sumiu com ele.” Depri-
mida, jogou-se do quarto andar. “Só que-
brei as pernas.” Hoje a vida está mais calma. 
Seus clientes têm entre 55 anos e 80 anos 
– de vez em quando aparece um de 40. A 
meretriz mais antiga da Ladeira da Mon-
tanha deseja sorte à Rádio Zona. E antes 
de se despedir pede algumas camisinhas. 
“Quantas?” “Vinte tá bom.” 

O contraste é inevitável: de um lado, à es-
querda, o esplendor da Baía de Todos os 
Santos, de outro, de frente, sem retoques, 
o cheiro nauseabundo da decadência. São 
900 metros de miséria humana: moradias 
condenadas pela Defesa Civil, bares imun-
dos e prostitutas ávidas por trabalho. Ma-
rilene distribui sorrisos e camisinhas, mas 
só ouve queixas. Uma pede a atenção do 
repórter. “Essa aqui só vem aqui para pe-
dir dinheiro para a Aprosba. Quem não dá 
não tem direito a nada.” 

O clima esquenta. Marilene e o repórter 
decidem pular de prostíbulo. Adiante, 
três moças fumam à porta olhando 
para o nada. O repórter quer sa-
ber qual é a puta mais antiga 
da Ladeira, que viveu o gla-
mour dos tempos de Ma-
ria da Vovó e o período 
de decadência. As três 
respondem: Carme-
lita! “Mas ela é ‘co-
bra morta’ (apo-
sentada), virou 
evangélica”, diz 
uma delas. “A Car-
melita parou  de  
dar? É ruim, hein!”, 
provoca outra.

Aos 59 anos, menos de 
um metro e meio de altura, 
rechonchuda, vestida toda de 
branco, Carmelita podia passar 
por uma vendedora de acarajé. O co-
lar com os dizeres “Disse Jesus: Eu Sou a 
Porta” seria uma prova de sua conversão ao 
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evangélica Carmelita tem �0 anos de Ladeira. Hoje seus clientes têm entre �� e 80 anos

Seriedade
Camila 
Pitanga teve 
“consultoria” 
da associação 
das prostitutas 
para interpretar 
Bebel e ganhou 
a admiração das 
profissionais
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O verbo “haver” ocupa lugar de destaque nas dúvi-
das dos leitores. “Havia” ou “haviam”, “haverá” ou 
“haverão”, “houver” ou “houverem” etc. De início, 
é preciso lembrar que o verbo “haver” tem muitos 
significados. Nos dicionários, uma das primeiras 

acepções que aparecem é “ter”, “possuir”, “estar na posse”. O Houaiss 
dá este exemplo do emprego de “haver” com o sentido de pos-
suir (considerado “antigo”): “Aquelas famílias houveram de tudo 
e hoje nada mais possuem”. Nas variedades formais da língua, há 
registros do emprego de “haver” com o sentido de  “obter”, “con-
seguir” (“Eles não haverão o perdão de suas dívidas”), “sair-se”, 
“comportar-se” (“Os rapazes se houveram bem na missão que 
lhes foi delegada”), “considerar”, “julgar” (“Os jurados o houve-
ram por inocente”) etc.

Por falar em “haver” com o sentido de “julgar”, “considerar” 
(que, por não ser freqüente, talvez cause estranheza), não cus-
ta lembrar a conhecida expressão “tido e havido”, que se vê, por 
exemplo, em “Ele é tido e havido como mágico”. Que significa a 
expressão “tido e havido”? Por acaso não significa “considerado”? 
Quando se diz que determinado jogador é tido e havido como “o 
salvador da pátria”, não se quer dizer que esse jogador é conside-
rado ou julgado “o salvador da pátria”? Bem, não custa lembrar 
que “havido” é o particípio de “haver”.

Nos exemplos que vimos no segundo parágrafo, o verbo “ha-
ver” é pessoal, ou seja, tem sujeito e com ele concorda, por isso é 
flexionado no singular e no plural. A roda pega quando o bendi-
to verbo “haver” é usado com o sentido de “existir” ou com o de 
“ocorrer”, “acontecer”, casos em que é impessoal, isto é, não tem 
sujeito e não sai da terceira pessoa do singular. É sempre bom 
lembrar que, quando dizemos “Há graves problemas sociais no 
Brasil”, usamos o verbo “haver” com o sentido de “existir” e o con-
jugamos na terceira pessoa do singular (do presente do indica-
tivo), ou seja, não o fazemos concordar com a expressão “graves 
problemas sociais”, que está no plural. Em outras palavras, não 

Por Pasquale Cipro Neto

Pasquale Cipro Neto é professor de Língua Portuguesa, idealizador  
e apresentador do programa Nossa Língua Portuguesa, da TV Cultura 

Para não haver erros
Pasquale

Havia muitas dificuldades; e não existiam 
boas soluções. Existem casos em que 
o verbo haver é pessoal e varia conforme 
o sujeito. E há casos que não existe  
sujeito, aí não varia

dizemos “Hão graves problemas sociais no Brasil”.
Pois bem, se no exemplo do parágrafo anterior o presente do 

indicativo for substituído por um dos pretéritos ou um dos futuros 
(do indicativo ou do subjuntivo), o que ocorrerá com o verbo “ha-
ver”? Não ocorrerá nada. O verbo “haver” continuará na terceira 
pessoa do singular: “Havia graves problemas sociais no Brasil”, 
“Houve graves problemas...”, “Haverá graves problemas...”, “Have-
ria graves problemas...”, “Caso haja graves problemas...”, “Se hou-
vesse graves problemas...”, “Quando houver graves problemas...” 
etc. Sempre singular.

Ficou claro para você que, em se tratando do padrão culto da 
língua, não se aceitam construções como “Haviam graves proble-
mas sociais no Brasil”?

E se trocarmos “haver” por “existir”? A história muda? Muda, 
sim. Anote aí, por favor: a particularidade é do verbo “haver”, 
quando ele, “haver”, é usado com o sentido de “existir”, ou com o 
de “ocorrer”, “acontecer”. Os sinônimos de “haver” não têm nada 
com o peixe, isto é, são flexionados no singular e no plural: “Exis-
tem graves problemas sociais no Brasil”, “Existiam graves proble-
mas...”, “Existirão graves problemas...”, “Caso existam graves pro-
blemas...”, “Se existissem graves problemas...”, “Quando existirem 
graves problemas...”

De uma vez por todas, quando é usado com o sentido de “exis-
tir”, “ocorrer” ou “acontecer”, o verbo “haver” não sai da terceira 
pessoa do singular, em qualquer tempo (presente, pretérito ou 
futuro) de qualquer modo (indicativo ou subjuntivo). Seus sinô-
nimos não têm nada com a história − são conjugados no singular 
e no plural. Usado com outros sentidos, o verbo “haver” também 
tem singular e plural, como vimos no início deste texto.  
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capa

eStrela Solitária
rogério ceni é símbolo do 
pentacampeonato de seu time e da 
situação do futebol verde-amarelo. 
foi o único brasileiro na lista de 
candidatos a craque de 2007. 
os outros dois foram o chileno 
valdivia, do palmeiras, e o uruguaio 
acosta, do náutico
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Bye-bye 
brasil

D
os 22 jogadores chamados pelo técnico Dunga para 
defender a seleção brasileira contra Peru e Uruguai, 
pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, 
nenhum pertencia ao campeão brasileiro da tempo-
rada. Apesar da escassez de craques em seu plantel, 

o São Paulo conquistou seu quinto título nacional com quatro ro-
dadas de antecedência e uma vantagem avassaladora sobre as ou-
tras 19 equipes da primeira divisão – a maioria delas com salas de 
troféus tão cheias quanto a do Morumbi. Ainda que se reconhe-
ça a competência do técnico Muricy Ramalho e de seus atletas, a 
baixa qualidade e a inexperiência dos elencos rivais contribuíram 
decisivamente para que os torcedores brasileiros assistissem a um 
passeio são-paulino.

A crescente saída de jogadores de futebol cada vez mais jovens 
para o exterior produz efeito devastador na qualidade dos jogos. 
Obrigados a escalar atletas inexperientes para a equipe titular, os 
treinadores padecem com erros primários de passes e chutes, des-
respeito a esquemas táticos e lances de pouca criatividade. E quem 
consegue cumprir minimamente os fundamentos da bola já entra 
na mira dos empresários. “Isso é negativo, porque perdemos joga-
dores que ainda não atingiram a maturidade certa. Terão de apren-
der a falar outra língua e estarão em clubes com mais 30 excelen-
tes jogadores. Por isso, nem sempre vão poder jogar e ficarão sem 
ritmo. Para o crescimento deles, seria importante que estivessem 
jogando”, afirma Dunga.

A sangria de jovens talentos atinge clubes de todos os estados 
brasileiros, independentemente do tamanho da torcida. Até no-
vembro deste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) con-
tabilizava 1.045 atletas profissionais negociados com equipes do 
exterior, a maior parte com menos de 25 anos. A lista não inclui 
as estrelas que vão embora antes mesmo de deixar oficialmente a 
categoria júnior, como o atacante Alexandre Pato, negociado em 
agosto para o Milan por cerca de 20 milhões de euros, aos 17 anos. 
A idade, aliás, foi um pequeno problema para o atleta, que fizera 
apenas 27 partidas na equipe principal do Internacional de Porto 
Alegre. Pelas regras do futebol italiano, um jogador só pode atuar 
como profissional depois de completar 18 anos, o que obrigou o 
garoto brasileiro a passar o segundo semestre apenas em treina-
mento na equipe européia.

Debandada
A lista de revelações exportadas em 2007 é extensa. O Grêmio 

vendeu o volante Lucas, 20 anos, para o Liverpool, rival do Man-
chester United, onde hoje joga o atacante Anderson, que foi para a 
Europa pouco depois de se tornar herói da equipe gaúcha na con-
quista do Campeonato Brasileiro da Série B, em 2005. Em Minas 
Gerais, o Atlético-MG negociou o goleiro Diego com o pequeno 
Almeria, da Espanha, com a promessa de compartilhar os lucros 
de uma futura venda para outro clube europeu. E o atacante Pau-
lo Henrique, de apenas 18 anos, foi embora para o holandês Hee-
renveen – mesmo clube em que joga o artilheiro Afonso Alves, até 
pouco tempo desconhecido da maioria dos brasileiros.

O Corinthians, que lutou para não ser rebaixado durante todo 
o campeonato, viu o meia Willian, 19 anos, ir para o ucraniano 
Shakhtar Donetsk pouco tempo depois de ter se firmado como 
titular e ser apontado como futuro ídolo. Na próxima tempo-
rada, quem pode se despedir é o atacante Lulinha, já assedia-
do pelo inglês Chelsea apesar de ter apenas 17 anos. O Palmei-

jogo de 
cintura

Muricy: onde 
faltaram 
craques 
sobrou 
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O país do futebol perde talentos 
cada vez mais cedo para o 
mercado global da bola. E, em 
terra onde não se pode mais 
manter craques, quem conserva 
um plantel razoável é rei
Por Cezar Martins
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Lúcio
Idade: 28 anos

Posição: Lateral-esquerdo
Time de origem: Grêmio
Time atual: Hertha Berlin 

(Alemanha)

Fellype Gabriel
Idade: 22 anos
Posição: meia
Time de origem: Cruzeiro
Time atual: Nacional (Portugal)

Diego
Idade: 22 anos
Posição: Goleiro
Time de origem: Atlético-mG
Time atual: Almeria (Espanha)

Wendel
Idade: 23 anos
Posição: meia
Time de origem: Corinthians
Time atual: Lask Linz (Áustria)

Edcarlos
Idade: 22 anos
Posição: zagueiro
Time de origem: São Paulo
Time atual: Benfica (Portugal)

Gladstone
Idade: 22 anos
Posição: zagueiro
Time de origem: Cruzeiro
Time atual: Sporting 
(Portugal)

Paulo Henrique
Idade: 18 anos

Posição: Atacante
Time de origem: Atlético-mG

Time atual: Heerenveen (Holanda)

Getúlio Vargas
Idade: 26 anos
Posição: Goleiro
Time de origem: Flamengo
Time atual: Westerlo (Bélgica)

Cássio
Idade: 20 anos

Posição: Goleiro
Time de origem: Grêmio

Time atual: PSV Eindhoven (Holanda)

Carlos Eduardo
Idade: 20 anos
Posição: Atacante
Time de origem: Grêmio
Time atual: Hoffenheim (Alemanha)

Carlos Alberto
Idade: 23 anos
Posição: meia
Time de origem: Fluminense
Time atual: Werder Bremen (Alemanha)

Josué
Idade: 28 anos

Posição: Volante
Time de origem: São Paulo

Time atual: Wolfsburg 
(Alemanha)

                        Atrás da grana
Jogadores brasileiros que se mudaram 
para gramados estrangeiros em 2007

Lucas
Idade: 20 anos
Posição: Volante
Time de origem: Grêmio
Time atual: Liverpool (Inglaterra)
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ras viveu situação diferente do arqui-rival 
na tabela de classificação, mas semelhan-
te em relação à sua mão-de-obra. O clu-
be, que lutou até a última rodada por uma 
vaga na Copa Libertadores da América, 
vendeu ainda no primeiro turno o jovem 
meia Michael para o Dínamo de Kiev, tam-
bém da Ucrânia, e depois teve problemas 
para acertar a equipe.

A debandada alviverde só não foi maior 
por causa de um projeto batizado de “ces-
ta de atletas”, lançado em junho, que per-
mitia aos torcedores investir uma deter-
minada quantia para ter participação na 
venda futura dos 15 atletas que aceitaram 

participar do pacote. “Queríamos arreca-
dar mais dinheiro para o clube de uma ma-
neira mais profissional e conseguimos. Se 
não fosse a cesta, teríamos vendido ou-
tros jogadores importantes antes do fim 
do campeonato”, admite o vice-presiden-
te de futebol, Gilberto Cipullo. Ao todo, o 
Palmeiras angariou cerca de 2,5 milhões 
de reais com os novos investimentos, que 
cessaram assim que Michael foi negocia-
do, para impedir que investidores retar-
datários tivessem prejuízo. O clube ain-
da estuda lançar uma segunda versão do 
projeto no próximo ano, com um registro 
feito na Comissão de Valores Mobiliários 

W
ER

D
ER

/D
IV

U
LG

A
ç

ã
O



   2007    DEzEmBRO    REVISTA DO BRASIL     �1 

Renan
Idade: 22 anos

Posição: Volante
Time de origem: São Paulo

Time atual: All-Ittihad (Arábia Saudita)

Denis Marques
Idade: 26 anos

Posição: Atacante
Time de origem: Atlético Paranaense

Time atual: Omya Ardija (Japão)

Ilsinho
Idade: 21 anos

Posição: Lateral-direito
Time de origem: São Paulo

Time atual: Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Alexandre Pato
Idade: 18 anos

Posição: Atacante
Time de origem: Internacional

Time atual: milan (Itália)

Michael
Idade: 24 anos
Posição: meia
Time de origem: Palmeiras
Time atual: Dínamo de Kiev (Ucrânia)

Caio
Idade: 20 anos

Posição: Atacante
Time de origem: Cruzeiro

Time atual: Atalanta (Itália)

Willian
Idade: 19 anos
Posição: meia

Time de origem: Corinthians
Time atual: Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

                        Atrás da grana
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para que as cotas de participação possam 
ser negociadas no sistema de oferta públi-
ca – como fazem as empresas que abrem 
seu capital na Bolsa de Valores.

Antena ligada
Criatividade e planejamento parecem ser 

a solução mais adequada para evitar a de-
bandada das revelações brasileiras. O São 
Paulo decidiu se adaptar ao mercado e, des-
de 2003, aplica uma série de medidas para 
impedir que o rendimento do time diminua 
com as constantes negociações de atletas. 
“Se um time consegue manter seu padrão 
de qualidade, como o São Paulo tem feito, 
e os outros vão caindo, a tendência é que 
os títulos venham cada vez mais cedo”, afir-

ma o ex-diretor de futebol João Paulo de 
Jesus Lopes. Uma das iniciativas é substi-
tuir os jovens brasileiros por veteranos em 
boa forma.

“Montamos uma diretoria de planeja-
mento, que trabalha em conjunto com a 
de futebol e acompanha o desempenho 
de diversos jogadores. Fazemos avalia-
ções pessoais, acompanhamos o noticiário 
da imprensa e ficamos atentos aos atletas 
que estejam em fim de contrato, em países 
da Europa e do Japão. Também olhamos 
para as revelações que surgem em países 
da América Latina, como Chile e Uruguai”, 
conta Lopes. Um dos jogadores que che-
garam ao Morumbi nessas condições foi o 
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zagueiro uruguaio Lugano, que hoje defen-
de o Fenerbahce (Turquia) e a seleção de 
seu país. 

Além disso, os são-paulinos entenderam 
que as categorias de base são um negócio 
lucrativo – a venda de atletas formados pelo 
clube gera um superávit médio de 6 milhões 
de dólares por ano – e importante para aten-
der a eventuais carências da equipe profis-
sional. O tricolor, aliás, ganhou dinheiro até 
com as categorias de base alheias. O lateral 
direito Ilsinho jogava pelo Palmeiras des-
de os 12 anos. Aos 20, o Parque Antárti-
ca vacilou com o término de seu contrato 
e Ilsinho foi parar no Morumbi e acabou 
campeão em 2006. No início deste ano, o 
Shakhtar Donetsk Ucrânia o levou embo-
ra. “Fizemos o preço de 10 milhões de eu-
ros e os ucranianos pagaram. O Ilsinho foi 

até a Europa conhecer a estrutura do clube 
e gostou, pediu para sair, então fechamos 
o negócio.”

Por trás da história do jovem lateral, es-
crevendo-a, estava a figura de um perso-
nagem cada vez mais presente na vida dos 
boleiros desde o momento em que calçam 
as primeiras chuteiras: o empresário. 

Para a próxima temporada, outro são-
paulino formado em casa que deve sair 
cedo é o zagueiro Breno, 18 anos, titular 
da equipe no Brasileiro, assediado por Fio-
rentina, Bayern de Munique e Real Madrid. 
Também podem sair, quando a época de 
negociações se abrir na Europa, o goleiro 
palmeirense Diego Cavalieri e seu com-
panheiro chileno Valdivia, o artilheiro do 
campeonato Josiel, do Paraná, e o meia 
Acosta, do Náutico.

Poder econômico
Autor do livro Pão e Circo: Fronteiras 

e Perspectivas da Economia do Entre-
tenimento, o professor Fábio Sá Earp, 
da Universidade Federal do Rio de Ja-

neiro (UFRJ), diz que a pressão sobre os clu-
bes brasileiros aumentou desde 1995, quando 
os jogadores nascidos em países da comuni-
dade européia deixaram de ser classificados 
como estrangeiros quando atuassem fora de 
seu país de origem. “Com a Lei Bosman, um 
jogador português não ocupa mais a vaga de 
um estrangeiro em um time espanhol. Com 
essa mudança, abriram-se vagas no futebol de 
lá e apareceram clubes intermediários, como 
o português Marítimo. Eles compram joga-
dores brasileiros medianos e testam por um 
período, para vender depois por um preço 
maior para as equipes de ponta. Essa prática 
agora se espalhou para equipes do Leste Eu-
ropeu e da Ásia”, comenta.

Com a pujança econômica dos times eu-
ropeus, os agentes de jogadores encontra-
ram um campo fértil para trabalhar e lu-
crar com as comissões que recebem a cada 
negociação. Nos últimos anos, tornaram-se 
freqüentes os casos de clubes que entraram 
em litígio com os procuradores por con-
ta de negociações traumáticas. O atacante 
Robinho, incentivado por seu empresário 
Wagner Ribeiro, ficou mais de dois meses 
sem treinar até que o Santos o liberasse para 
o Real Madrid, em 2005.

O ex-goleiro Gilmar Rinaldi, que agora 
assessora a carreira de atletas, diz que os ti-
mes estrangeiros investem pesado para an-
gariar talentos nacionais. “Os clubes euro-
peus mandam observadores ao Brasil para 
acompanhar os torneios e as categorias de 
base. Acho que o melhor momento para um 
jogador sair é quando já está com a carrei-
ra consolidada, mas também é uma ótima 
oportunidade financeira. O jogador vai vi-
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Luiz Guilherme, 

goleiro da sub-1�, 
está fazendo testes 

no Arsenal, da 
Inglaterra

negócio da ucrânia 
Ilsinho se formou no 

Palmeiras, mas foi o São 
Paulo quem lucrou com o 
jogador: € 10 milhões do

Shakhtar Donetsk, 
da Ucrânia
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ver uma nova fase na vida e, se souber apro-
veitar, terá benefícios para sempre”, opina.

A ação dos agentes é nítida em torneios 
menores. O técnico da seleção brasileira 
sub-15, Jorge Silveira, conta que o assédio 
sobre os meninos foi grande durante a dis-
puta do campeonato sul-americano da ca-
tegoria, no Rio Grande do Sul, em novem-
bro. “As arquibancadas estiveram lotadas, 
com pais e empresários. Nós impedimos 
esse contato dos agentes, porque os clubes 
deixam os garotos sob nossa responsabili-
dade. Mas muitos deles já chegam até nós 
com contratos de representatividade assi-
nados. Procuro não me intrometer muito 
nessa questão”, afirma.

O que Silveira tenta mostrar a seus me-
ninos é que na maioria dos casos a saída 
do país muito cedo não é um bom negócio. 
“Digo para eles que, dos mais de 800 joga-
dores com menos de 20 anos que deixam 
o Brasil por ano, apenas dois ou três fazem 
sucesso. Sair cedo não é interessante, por-
que um garoto com 16, 17 anos tem muito 
a aprender”, avalia o técnico, que faz a res-
salva do crescimento que pode ser ocasio-
nado ao jogador por conhecer a estrutura 
oferecida fora do país. “O meu goleiro, Luiz 
Guilherme, está indo fazer testes no Arse-
nal. Mas o time inglês tratou direto com 
o Botafogo, é um relacionamento mais de-
mocrático. Ele já foi algumas vezes para a 
Inglaterra e vai voltar, até a hora em que esti-
ver pronto para ficar lá”, exemplifica.

A ação predatória ocorre também em ou-
tros países da América do Sul, principal-
mente Argentina e Uruguai, cujos proble-

mas econômicos são parecidos com os do 
Brasil. Os uruguaios, porém, já sentem na 
carne os prejuízos dessa política. Campeã 
mundial em 1930 e 1950, a seleção celeste 
tem dificuldades, desde o início da década 
de 1990, para montar uma equipe com atle-
tas plenamente identificados com a torcida. 
De lá para cá ficou de fora de três das qua-
tro Copas do Mundo; desde 1988 um clube 
uruguaio não é campeão da América.

Quem estuda o assunto não chega a pre-
ver um futuro tão sombrio para a seleção 
brasileira. “O Brasil é um país muito grande 
e sempre será capaz de produzir um núme-
ro suficiente de jogadores para defender a 
seleção. A equipe nacional não deve sofrer 
por causa dessa debandada, porque sempre 
será possível chamar os astros que jogam na 
Europa. No final das contas, é péssimo para 
quem paga ingresso e vai até as arquibanca-
das”, aponta o professor Sá Earp, da UFRJ.

Uma das saídas para os clubes pode ser 
prestar mais atenção ao fanatismo do tor-
cedor, comprovado com o aumento de pú-
blico nos jogos mesmo com a queda na 

qualidade técnica do espetáculo e a ampla 
vantagem do São Paulo. A edição deste ano 
do Brasileiro registrou mais de 6 milhões 
de espectadores, contra pouco mais de 4,5 
milhões no ano passado. O Flamengo foi o 
clube que mais gente levou para as arqui-
bancadas – mais de 650 mil. “O torcedor 
foi obrigado a se acostumar com o espetá-
culo medíocre. Os cariocas, por exemplo, 
brigam para saber quem fica na frente dos 
outros conterrâneos, porque as chances de 
ser campeão são pequenas. Mas, apesar de 
tudo, o esporte ainda move o brasileiro”, re-
sume o especialista. 

riSco Jorge Silveira, da seleção sub-1�: “Digo para eles que, dos mais de 800 jogadores 
com menos de 20 anos que deixam o Brasil por ano, apenas dois ou três fazem sucesso”
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Incentivado por seu empresário, 
Robinho ficou sem treinar no 
Santos por dois meses até que o 
clube concordou em negociá-lo 
com o Real Madrid
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viagem

Que a magia não acabe

Surfista de areia 
faz manobras nas 

dunas da Joaquina

Lagoa da 
Conceição
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érias. Muitos brasileiros, espe-
cialmente gaúchos, catarinen-
ses, paranaenses e paulistas, 
elegem Florianópolis como um 
dos destinos mais especiais, as-

sim como argentinos, chilenos, uruguaios e 
paraguaios. Praias e tradições, história e na-
tureza, diversidade e perspectivas, gastro-
nomia e hospedagem relativamente barata. 
Tudo tão convidativo que além de turistas 
a ilha tem atraído muitos novos morado-
res. Tanto que o crescimento verificado nos 
últimos anos já deixa marcas. Se a cidade 
não quer repetir os erros de outras capitais 
brasileiras, precisa começar a enxergar já 
o seu futuro.

Floripa tem mais de 40 praias, da tran-
qüilidade do sul à badalação do norte. Do 
mar calmo de Jurerê e Canasvieiras às on-
dulações de Moçambique e Morro das 
Pedras. Na culinária, vale se programar 
para provar a abundante seqüência de ca-
marões, tradicional na região da Lagoa, as-
sim como a Costa da Lagoa convida para 
sua seqüência de frutos do mar.

Em locais como o Bar do Arantes, no 
Pântano do Sul, e o Mercado Municipal – 
berço do badalado Box 32 e do aconche-

Com todos os seus encantos, Floripa está hoje entre os principais 
destinos turísticos do país e de quem tenta uma vida melhor em uma 
nova cidade. Mas o crescimento desordenado pode castigar o paraíso 
Por Antonio Biondi

gante Spinoza –, a escolha fica ao gosto (e 
ao bolso) do cliente: peixe ao forno, ostras 
frescas ou casquinha de siri podem ser o 
desfecho de um dia perfeito – desde que não 
se abuse, claro, das boas cachaças da região, 
uma das tradições herdadas da colonização 
açoriana. Com um rico folclore, Florianó-
polis é um relicário de histórias e persona-
gens que valem a viagem e a prosa.  

No Caminho do Sertão do Ribeirão fica 
o Alambique do Zeca. O Zeca, aliás, corre o 
risco de ter de deixar o lugar, dentro do Par-
que Municipal da Lagoa do Peri – uma das 
principais áreas de abastecimento de água 
da cidade. Ele protesta. “Tenho escritura, 
pago imposto. Só saio se pagarem muito 
bem. Vou morar embaixo da ponte?”

Uma das opções para chegar ao Cami-
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Praia da 
Lagoinha 
do Leste
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nho do Sertão é a trilha que liga o parque 
ao Ribeirão. Ao final da trilha está o bar 
do Sertão – e uma cidade parada no tem-
po: pequenos sítios, criações de gado e fa-
mílias que ocupam há cerca de 200 anos a 
mesma área.

José Bernardino Vieira e sua mulher, Ma-
ria, vivem da roça e da criação. Às vezes, so-
bra algo para vender. Vieira não quer dei-
xar o local em que seus avós foram criados. 
“Tem de ter água para o povo. Mas também 
não pode maltratar as pessoas.”

Outra trilha que permite uma viagem 
pela história de Florianópolis é a Canto 
dos Araçás–Costa da Lagoa, com seus en-
genhos de farinha e sobrados do século 19 
e seus restaurantes à beira da Lagoa, orna-
mentada de garças e biguás.  

As praias de Naufragados e Lagoinha do 
Leste também têm belas trilhas, cercadas de 
vegetação exuberante, como um dos pou-
cos meios de acesso. No trajeto da praia da 
Solidão para Naufragados é possível obser-
var golfinhos. Entre Matadeiro e Lagoinha 
do Leste, com alguma sorte podem-se avis-
tar baleias-francas no mar.

Hoje, porém, o crescimento, a ocupação 

irregular e desordenada já não permitem 
realizar uma volta à ilha, como às que se 
lançavam ecoaventureiros até a década de 
1980, seguindo pelas praias e desbravando 
trilhas, costões e o mar. 

 De 1980 para cá, enquanto a população 
do Brasil cresceu 58%, a de Florianópolis 
mais que dobrou. Ao mesmo tempo, em 
pouco mais de duas décadas, o contingen-

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (Ibama), Maria 
Tereza Jorge Pádua mudou-se recentemen-
te para a cidade e logo percebeu “as casas 
subindo até o alto dos morros, descendo 
quase até o mar ou feitas em dunas, res-
tingas e mangues”. Para seu marido, Marc 
Dourojeanni, consultor do Banco Mundial 
na área ambiental, mesmo com a crescente 

que o certo é deixarem a área, mas afirma 
que “o problema não é só da gente”, e sim 
“de toda comunidade”.

 
Planos, cenas e olhares 

Floripa atualmente discute um novo Pla-
no Diretor (lei que traz as diretrizes para 
o desenvolvimento do município nos pró-
ximos anos). Universidade, entidades de 

te de turistas triplicou. Mas, se por um lado 
essas tendências não têm afetado a qualida-
de de vida na capital catarinense, por ou-
tro não dão sinais de reversão ou estagna-
ção, prenunciando problemas crescentes 
– e preocupantes.

A cena política de Florianópolis foi mar-
cada por conflitos em 2007. Em meio a ope-
rações da Polícia Federal, investigações do 
Ministério Público, cassação de vereadores, 
embargo de empreendimentos e escânda-
los constrangedores para o prefeito Dário 
Berger (PSDB), os moradores da cidade 
buscam reagir. Ex-presidente do Instituto 

consciência ambiental “o partido vencedor 
é o do lucro”.

Os baixos índices de saneamento são 
um dos mais graves problemas. Segundo a 
Companhia Catarinense de Águas e Sanea-
mento (Casan), a coleta e o tratamento de 
esgoto alcançam somente 50% dos domicí-
lios locais. A Casan espera, com o ingresso 
de recursos do PAC do governo federal, ele-
var o atendimento para perto de 70%.

A carência habitacional também é per-
turbadora. O Sinduscon (entidade patro-
nal da construção civil) aponta a existência 
de 63 favelas em Florianópolis e um terço 
dos moradores da capital vivendo em situa-
ção de risco. 

Nos Ingleses, a poucos metros da praia 
e encravada nas dunas, a comunidade do 
Arvoredo, mais conhecida como Favela 
do Siri, aguarda solução para as quase 200 
famílias que vivem no local. Vindas espe-
cialmente do interior catarinense, quase 
conquistaram a mudança para bairros pró-
ximos. Abaixo-assinados feitos nos bairros 
de destino, porém, impediram a mudança. 
Glauceli Carvalho Ramos Branco, a Gale-
ga, da associação de moradores, reconhece 

  Fora da ordem
Crescimento da população 
de Florianópolis

Fonte: IBGE

1980 1991 2007
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turiSMo inSuStentável O desmatamento ilegal e a ocupação intensa das praias do norte e das reservas de mata do interior assustam 
os moradores e comprometem o equilíbrio ambiental da ilha de Santa Catarina, onde está a maior parte da Grande Florianópolis

Praia dos
Naufragados
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classe e associações de bairros buscam es-
paço para intervir no plano. De acordo com 
Ildo Rosa, diretor-presidente do Instituto 
de Planejamento Urbano de Florianópolis e 
incumbido pela prefeitura de coordenar as 
discussões, o plano atual foi comprometi-
do, com mais de 350 alterações. “Projetou-
se uma cidade com 1,5 milhão de habitan-
tes, algo incompatível com a realidade da 
ilha. Será uma luta bastante renhida, mas a 
expectativa é de um plano mais restritivo, 
cidadão e humano.”   

Na década de 1980, casas recém-cons-
truídas na região da praia do Campeche (ao 
sul da ilha, entre Joaquina e Morro das Pe-
dras) lançavam esgoto direto no mar. Sur-
fistas, pescadores e moradores antigos re-
agiam, entupindo com jornais os canos de 
esgoto das novas casas. Segundo Telma Pia-
centini, professora aposentada da Universi-
dade Federal de Santa Catarina (UFSC), nos 

anos 1990 projetava-se um Campeche com 
mais de 200 mil habitantes. Seriam constru-
ídas duas grandes vias expressas, uma sobre 
as dunas. “Barramos todo o projeto”, conta. 
Para Telma, embora o “grande capital inter-
nacional” pareça encantar a prefeitura e o 
governo do estado, é possível o Campeche 
e Floripa se desenvolverem “de forma po-
sitiva e dentro de sua vocação”. 

O presidente do Sinduscon, Hélio Bar-
rios, chama a atenção para a ausência de 
um modelo que imponha regras e garan-
ta sustentabilidade à cidade, permitindo a 
proliferação de construções sem projeto, 
alvará nem habite-se, em ritmo de multi-
plicação só superado pelo de moradias de 
baixa renda. Para Barrios, o Plano Diretor 
e os de ordenamento náutico e de geren-
ciamento costeiro devem induzir Florianó-
polis a exercer sua “vocação”, especialmen-
te em relação ao “turismo de alto padrão, 

com a implementação de píeres, marinas, 
campo de golfe e porto turístico”.

Para o padre Wilson Groh, que atua nas 
comunidades carentes do Maciço do Mor-
ro da Cruz, estão em jogo na Grande Flo-
rianópolis dois grandes projetos: “Um de 
internacionalização da ilha e outro de uma 
cidade inclusiva, humana”. Por isso, obser-
va o analista do Ibama Paulo Benincá, é pre-
ciso se preocupar com quem dará as cartas 
finais do Plano Diretor e quem financiará a 
campanha de quem nas eleições. “O gran-
de problema ambiental de Florianópolis é 
político”, alerta. 

vá além
Comer bem – Diversidade e estrutura: 
Lagoa da Conceição, Barra da Lagoa, Ingleses, 
Canasvieiras e Beira-mar. Tranqüilidade e 
simplicidade: Ribeirão da Ilha, Santo Antônio de 
Lisboa, Pântano do Sul, Sambaqui. Bons preços 
e fartura: Floripa continental e cidades vizinhas, 
como São José e Palhoça.
Onde ficar – Há opções de hotéis, pousadas 
e locações residenciais para todos os bolsos. 
Alugar casa ou apartamento é sempre mais 
barato e versátil. Há bons campings em Rio 
Vermelho, Campeche e Lagoa. A mobilidade 
fica mais prejudicada na alta temporada, pense 
nisso ao decidir onde se hospedar.
Sites – Prefeitura: www.pmf.sc.gov.br 
– informações sobre hospedagens, estrutura, 
redes de apoio, história, folclore e tradições.
Fortalezas e passeios a barco: www.fortalezas.
ufsc.br.
Mirantes – Lagoa, Praia mole, morro das 
Aranhas, morro da Cruz.
Navegantes – Conheça por barco os locais 
mais retirados, como a Ilha do Campeche, a 
Costa da Lagoa e as praias de Naufragados e 
Lagoinha do Leste.



Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta essa dica
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O Brasil do século 17 é o tema da exposição Coleção Brasiliana: Versões e Narrativas, na Pinacoteca do Estado, em São Paulo. 
Trabalhos dos pintores Johann Moritz Rugendas, Jean Baptiste Debret – que com sua arte “fotografavam” o Brasil a serviço dos 
portugueses – e do cartógrafo João Teixeira Albernaz revelam diferentes épocas. Uma delas é o mapa do país durante o período 
em que parte do Nordeste estivera sob domínio dos holandeses. Até outubro de 2008, de terça a domingo, das 10h às 18h. 
R$ 4 e grátis aos sábados. Informações: (11) 3324-1000.

Colonização na Pinacoteca

Até janeiro Brasília será a capital da fotografia. 
O Festival Foto Arte 2007, um dos principais 
do Brasil e da América Latina, vai reunir 130 
exposições em mais de 60 espaços diferentes, 
algumas internacionais e inéditas no Brasil. Entre 
elas, está a Heróis, de Luiz Garrido, censurada no 
Congresso Nacional por exibir a transformista 
Rogéria vestida apenas de camisa e gravata (no 
alto, a foto sem a parte de baixo). As mostras 
ocuparão os espaços culturais tradicionais e 
alternativos, como bares, shoppings e restaurantes. 
Mas em dois meses dá para ver muita foto, não?  
Informações: www.fotoartebrasilia.com.br

Maratona 
fotográfica

Na década de 40, um alemão que foge da guerra 
encontra um brasileiro que foge da seca. O que eles 
têm em comum? O sertão nordestino como cenário 
de seu teatral comércio da milagrosa aspirina que 
tudo cura. Condições difíceis e histórias que foram 
contadas ao diretor de Cinema, Aspirinas e Urubus 
(Europa Filmes, 2005), Marcelo Gomes, pelo avô. Uma história sobre a 
amizade. O filme foi sucesso de crítica e público, ganhou o Prêmio da 
Educação Nacional concedido pelo governo francês no Festival de Cannes, 
foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro em 2007, e acabou desprezado 
pelas salas exibidoras. Vale conferir o DVD.

História de amizade

Os 
atores 
João 
Miguel 
e Peter 
Ketnath

Revista das tropas destinadas a 
Montevidéu (1816), de Debret



A historiadora Rosa Maria de Araújo e o jornalista e crítico Sérgio Cabral lançaram em CD e 
agora em DVD a compilação de marchinhas Sassaricando – E o Rio Inventou a Marchinha. A 

pesquisa nasceu com a primeira, Ó Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, 
inspirada no cordão carnavalesco do bairro do Andaraí, Rosa de 
Ouro. O DVD tem direção de Cláudio Botelho e apresenta um desfile 
de 100 marchinhas. Cabral afirma que poucas manifestações refletem 
com tanta exatidão a criatividade do compositor do Rio e o espírito 
carioca. “Verdadeiras crônicas, elas contam a história da cidade e as 
qualidades e os defeitos do seu povo, quase sempre sem abrir mão do 
deboche e da malícia.” Relembre Lamartine Babo, Ary Barroso, João 
de Barro, Haroldo Lobo, Ary Monteiro, Hervê Cordovil, entre outros. 
DVD R$ 42 e CD duplo R$ 38.

As histórias de Harvey Pekar, cara mal-humorado, malsucedido 
no trabalho e nos relacionamentos e com uma vida chata de dar 
dó, inspiraram Robert Crumb a criar um famoso personagem de HQ (American Splendor) 
e o canal HBO a produzir um filme. Anti-Herói Americano (HBO/Warner, 2003) mostra 
que uma vida medíocre pode ser bem complexa. O filme, já em DVD, alterna cenas com 
o ator (Paul Giamatti) emoldurado e desenhado, como em quadrinhos, com depoimentos 
de conhecidos de Pekar. Não deixe de ver os extras do DVD, e checar o mau humor do 
verdadeiro Pekar. 

Anti-herói

As vidas 
que não 
viram 
notícia são 
o foco da 
jornalista 
gaúcha 
Eliane 
Brum no 
intenso e 
delicioso 

livro A Vida Que Ninguém Vê 
(Arquipélago Editorial, 2007). 
Ela conta histórias como a de 
um carregador de malas de um 
aeroporto que nunca tinha saído do 
chão, do enterro de pobres e a do 
homem que tentava ganhar a vida 
mastigando vidro e se machucava 
profundamente com a indiferença. 
Eliane as reuniu enquanto ainda 
era repórter do Zero Hora, em 
Porto Alegre. O livro mostra que 
de bons personagens a terra está 
repleta. Basta reverenciá-los com a 
delicadeza de um bom texto. Para 
ler de uma vez só ou degustar cada 
história isoladamente. 
R$ 32, em média.

Garimpo de 
boas histórias

O ápice das festas foi compilado pelo DJ Tony Hits na antologia Samba Rock Vol. 1 
(Humbatuque). São 15 músicas ligadas ao movimento de música negra que surgiu nos anos 

50 e teve seu auge nos 70 e 80. O suingue fica por conta de Jorge Ben Jor 
(um dos precursores do movimento), Toquinho, com a clássica Carolina 
Carol Bela, Noriel Vilela, com 16 Toneladas, Erasmo Carlos (Estou Dez 
Anos Atrasado) e Reginaldo Rossi (No Claro ou no Escuro), entre outros 
menos conhecidos, como Cléo Galante e Chocolate da Bahia. O ouro 
do CD vai para a deliciosa (e politicamente incorreta) versão de Eu Bebo 
Sim, com Elizeth Cardoso, em gravação de 1973. R$ 30, em média.

Para dançar

Carnavais inesquecíveis

Jorge 
Ben 
Jor

Paul Giamatti 
em cena com 

Hope Davis
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Por Mouzar Benedito

motim a bordo

V
i nos jornais que um vapor voltou a navegar no Rio 
São Francisco, levando turistas, num percurso de 210 
quilômetros, entre Pirapora e São Romão, no norte de 
Minas. Lembrei-me das viagens que fiz pelo Velho Chi-
co, quando a navegação era de Pirapora até Juazeiro 

(Bahia) e Petrolina (Pernambuco), percorrendo os 1.371 quilôme-
tros em sete dias, rio abaixo, ou doze dias, rio acima. A última das 
minhas viagens foi há uns 30 anos e a população local, tão presen-
te nas viagens anteriores, já estava meio sem condições de encarar 
uma primeira classe, destinada aos turistas que podiam pagar mais. 
O preço da primeira havia se multiplicado, sobrando para a popu-
lação local e turistas mais pobres a parte de baixo, entre as cargas, 
a lenha e a fornalha, dormindo em redes ou no chão. 

O amigo e colega de viagem Marinho e eu, duros, fomos na “se-
gundona”, que era mais divertida, tinha sempre alguém tocando 
sanfona, cantando. Mas na hora de ir ao bar, no andar de cima, vi-
mos que as mudanças tinham sido radicais: o pessoal da segunda 
não podia mais subir, usar o bar. Os passageiros da primeira po-
diam descer, andar por onde quisessem, mas nós não podíamos 
nem ir até o bar. Ficamos injuriados. Vimos que os demais passa-
geiros do andar de baixo também estavam e propusemos subir na 
marra. Ninguém topou. 

Encontrei um marinheiro que conheci numa das viagens ante-
riores e me lembrei de uma cachaça que ele preparava e vendia. 
Perguntei se ainda vendia cachaça com casca de umburana, ele 
disse que sim. Comprei três litros. Começamos a servir essa ca-
chaça pra todo mundo, enquanto o Marinho puxava um samba 
de Ataulfo Alves, Abaixa o Braço, feito durante a Segunda Guer-
ra. Era uma música contra Hitler, que ele pronunciava Adolfítler, 
como o próprio Ataulfo:

Abaixa o braço, 
Deixa de teima.
Lugar de palhaçada
É no cinema.
Seu Adolfítler 
Pra que tanta valentia
Se nós queremos
É democracia.

Seu cumandante,  
pra que tanta valentia?

Mouzar Benedito, mineiro de Nova Resende, é jornalista e geógrafo. 
Publicou vários livros, entre eles o Anuário do Saci (Editora Publisher Brasil, 2006), ilustrado por Ohi

O pessoal foi ficando animado, entrando no samba, e o Marinho 
começou a adaptar a letra à nossa situação, trocando Adolf Hitler 
pelo comandante, que nós chamávamos de “cumandante”. Acabou 
a cachaça, comprei mais um litro, a gente falando mal do cuman-
dante, e todo mundo já estava cheio de coragem, depois de tanta 
pinga. Propusemos então subir na marra. E subimos, levando tudo 
de roldão. Tomamos o vapor. Motim a bordo, em pleno São Fran-
cisco. Os marinheiros de água doce eram poucos, não havia como 
impedirem – e, exceto o cumandante, nem faziam questão. 

Quando subimos e ocupamos o bar, o comandante correu para 
seu camarote e se trancou lá dentro. Os passageiros da primeira 
também correram para os camarotes, com medo da gente. Menos 
um casal, muito simpático, que veio beber cerveja conosco, e fica-
mos conversando. O “motim” começou junto com a tarde e con-
versamos até as dez da noite. Eles foram dormir. Nós também. 

Só nessa hora fui saber o nome do rapaz e da moça com quem 
nos entrosamos de cara, únicos passageiros da primeira a nos 
apoiar. Ele apresentou a mulher, Assunção, disse seu nome, Ru-
bem Grilo, e eu abri um sorriso enorme:

– Rubem Grilo? O Grilo que faz as capas do jornal Movimento 
e fazia do Opinião?

– Sim – disse, tímido.
– Caramba! Eu ia te procurar qualquer dia no Rio. Sou jornalista 

do Versus e queria ver se você topava colaborar com a gente.
– Eu quero colaborar no Versus!
Baita coincidência. Assim conheci o Grilo, um dos maiores xi-

logravuristas do mundo. Mineiro, morando no Rio, havia se ca-
sado há pouco com a Maria Assunção e faziam uma viagem de 
lua-de-mel, por isso estavam na primeira. Nascia ali uma grande 
amizade. 

Crônica




