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Gol
contra
Maior montadora do país derrapa 
na administração e põe em risco 
milhares de empregos
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A capa desta edição já estava fechada quando o Brasil foi eliminado pela 
França. O “gol contra” do título de abertura, portanto, nada tem a ver 
com a decepção dos brasileiros na Copa. A chamada denuncia a con-
duta de algumas multinacionais no Brasil. Na última semana de junho, 
a Volkswagen do Brasil evidenciou o desinteresse pelo estrago que 

pode causar ao país. Depois de seis dias e 26 horas de negociações, a montadora 
ignorou tudo o que os representantes dos empregados propunham para evitar o 
extermínio dos empregos em três de suas fábricas no Brasil.

Por omissão dos grandes canais de informação, o Brasil mal sabe o que se passa 
na cabeça desses executivos – nem para se dar o direito de escolher com mais rigor 
a marca do seu próximo automóvel. Aprofundar o entendimento do que acontece, 
de fato, no país não é mesmo o forte das grandes redes de comunicação.

Por exemplo, em um quadro do programa Fantástico, com o nome A Copa do Pla-
nalto, o presidente Lula e seu oponente à presidência, Geraldo Alckmin, apareciam 
em cartuns animados, trocando insultos, sopapos e gritarias. Um “xinga” o outro de 
Croácia, Japão, Austrália. No cartum e na campanha, só um deles é o Brasil. O qua-
dro não tem charme nem graça, mas sugere uma reflexão a respeito da disputa: uma 
troca de insultos. Na TV, no rádio, em jornais e revistas, salvo honrosas exceções, a 
política é apresentada como novela, mistura de intrigas, golpes, traições.

Em meio a essa pancadaria apresentada como política, o que está, mesmo, em 
jogo? Ao fazer essa pergunta, a Revista do Brasil quer contribuir para um processo 
de clarificação das idéias. Para nós, a política existe para construir uma nação. 
É com o olhar na construção de uma nação que as dezenas de entidades que dão 
suporte à Revista do Brasil apostam nesse projeto. 
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Violência

 por bia barbosa e gilberto Maringoni,  
    da carta Maior

N
o dia 15 de maio, a segunda-feira em 
que São Paulo parou na onda de vio-
lência iniciada pelos ataques de uma 
facção criminosa, M.T.S., trabalhador 
autônomo de 25 anos, foi preso em 

Francisco Morato, município da região metropo-
litana de São Paulo. Ele corria atrás da filha de 3 
anos, quando uma viatura da polícia passou e o le-
vou preso. Na delegacia, M.T.S. teria apanhado e 
sido obrigado a assinar confissão de um crime que 
não cometeu: assaltar e incendiar um ônibus. Desde 
então, ele está encarcerado em Franco da Rocha, 
acusado de assalto à mão armada, porte ilegal de 

arma e destruição do patrimônio público. Apesar de 
não ter passagem pela polícia, seu pedido de liber-
dade provisória foi negado e ele será ouvido somen-
te no final de julho. “Meu filho vota, trabalha, paga 
impostos, nunca roubou e está preso como o pior 
bandido. Dói o fato de ele ter apanhado para assinar 
algo que não fez e nem ter a chance de se defender 
da Polícia Militar”, lamenta S.S., mãe do acusado.

M.T.S. não é o único inocente detido em meio aos 
“suspeitos” dos crimes da fatídica semana de 12 a 
20 de maio. Também não é uma situação restrita a 
esse período e circunstâncias. O problema da segu-
rança pública no estado de São Paulo – e no Bra-
sil – tem contornos, causas e conseqüências muito 
mais complexos. Mas precisou de uma explosão 
para voltar à cena.

Na ausência de prevenção e de 
inteligência, o Estado transforma ações 
repressoras da polícia em espetáculo 
para exibir uma política de segurança 
pública que não existe

Correndo 
atrás do 
próprio 
rabo
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Até recentemente, o problema da segurança públi-
ca era compreendido como algo relacionado apenas 
ao governo estadual. Na última década, passou a en-
volver a União e os municípios. Em nível federal, o 
país viu a criação de órgãos como a Secretaria Na-
cional de Segurança Pública e o Conselho Nacional 
de Segurança Pública, além da elaboração do Plano 
Nacional de Segurança Pública. Ao mesmo tempo, 
os municípios criam ou ampliam Guardas Civis com 
planos locais de segurança.

“O objetivo de uma política de segurança pública é 
trabalhar para que haja um menor número de crimes 
e de violações de direitos. A questão é: o que é mais 
eficiente em termos de políticas públicas para alcan-
çar este objetivo?”, questiona José Marcelo Zacchi, 
coordenador institucional do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. “A resposta clássica e presente 
no imaginário das pessoas é a de que é preciso ter 
um sistema de justiça criminal que reaja aos crimes 
de forma pronta, pois isso iria inibir novas práticas 
de violação. Porém, mais do que reagir a um crime, 
é preciso ser capaz de se antecipar a ele. Prevenção 
deveria ser o pilar da política de segurança”, afirma. 

policiamento e delitos
Existem no país experiências localizadas, esta-

duais e municipais, que começam a alcançar êxito 
com programas de segurança que privilegiam a pre-
venção. Entretanto, no estado de São Paulo ainda 
prevalece a visão tradicional de enfrentamento e o 
foco da política de segurança se resume à ação re-
pressora da polícia. Por mais que, com base em es-
tatísticas duvidosas, o governo estadual comemore 
a queda na taxa de homicídios, outras modalidades 
de crime relacionadas a roubos, golpes e tráfico não 
dão o menor sinal de arrefecimento.

“Os índices que seguem altos dependem de inteli-
gência, mapeamento e prevenção nas áreas de maior 
de incidência. Os setores essenciais da inteligência 
policial estão abandonados e há um sucateamento 
da polícia técnica. O Instituto de Criminalística e o 
Instituto Médico Legal sobrevivem da caridade das 
prefeituras”, critica o deputado estadual Renato Si-
mões (PT), ex-presidente da Comissão de Direitos 
Humanos, relator da CPI do narcotráfico e membro 
da Comissão de Segurança Pública da Assembléia 
Legislativa de São Paulo. “Ao mesmo tempo, o Di-
pol, que é o departamento de inteligência, tem uma 
concepção voltada para os métodos da ditadura mi-
litar. Há várias denúncias contra o próprio Grupo 
de Repressão e Análise dos Delitos de Intolerância, 
que foi uma experiência de inteligência, de agir 
como um grupo de extermínio”, completa.

De 2001 a 2005, a Polícia Técnica de São Paulo, 
por exemplo, recebeu apenas 0,9% dos investimen-
tos realizados na Segurança Pública. No Plano Plu-RI
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informadas, polícias 
e bandidos tentam 

mostrar quem pode 
mais no meio da 

população inocente
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rianual 2004-2007 e na Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2005, não havia ações e metas previstas 
para inteligência policial no estado de São Paulo. 

Ao deixar a inteligência policial para o segundo 
plano e exceder no foco à repressão, dizem especia-
listas, elevam-se os custos do policiamento sem di-
minuírem os riscos nas grandes cidades. “A polícia 
tem competência para agir antes, durante e depois 
do crime. Quando fica refém da repressão, deixa de 
exercer seu mandato e está sempre correndo atrás, 
enxugando gelo e desgastando esse recurso de for-
ça. O recurso repressivo é fundamental, mas não 
pode ser aplicado de maneira ordinária”, avalia a 
professora da Universidade Cândido Mendes e de 
diversas escolas superiores de polícia, Jacqueline 
Muniz, que foi diretora da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública e coordenadora de Segurança, 
Justiça e Cidadania do Rio de Janeiro. “Você vai 
sempre precisar de mais repressão e será sempre a 
polícia do depois. Pode comprar viatura, armamen-
to e munição à vontade. Os crimes vão continuar 
crescendo e a população só vai ter uma percepção 
maior do medo e do terror”, completa.

o crime também reage
A política repressora provoca uma reação crescente 

do lado da criminalidade à ação policial, desgasta a 
imagem da polícia e reduz a confiança da população 
nos agentes públicos. Ou seja, a polícia tende a usar 
cada vez mais força para produzir o mesmo resultado 
e a conseqüência é um círculo vicioso de violações. 
“Em vez de prevenir o crime, o policial passa a lu-
tar contra o crime. Nesta luta, elimina pessoas, como 
aconteceu recentemente em São Paulo. Isso não faz 
parte do Estado Democrático de Direito”, afirma Hé-
lio Bicudo, presidente da Fundação Interamericana 
de Defesa de Direitos Humanos.

“Hoje, na periferia, todos os pobres são tratados 
como criminosos pelas forças policiais, até provar 
que não são criminosos”, emenda o coordenador do 
Movimento Nacional de Direitos Humanos, Ariel 
de Castro Alves. “Esse policiamento meramente re-
pressivo e direcionado acaba gerando casos de pes-
soas que são assassinadas para serem investigadas 
depois, quando deveria ser o contrário.”

As ações repressoras transformam a polícia em es-
petáculo. Na avaliação da professora Jacqueline Mu-
niz, essa é a forma mais fácil de marcar a presença 
de uma política de segurança pública que não existe. 
“Num mundo repressivo, a polícia precisa que o cri-
me aconteça para se justificar. Vai ter, portanto, que 
fabricar prisões e apreensões para manter as estatísti-
cas. Mas não há como ganhar este jogo”, diz.

“A Secretaria de Segurança Pública não tem ne-
nhuma interlocução com a sociedade civil organi-
zada, não permite acesso a dados. A falta de trans- FE
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a falta de 
inteligência e 
cooperação entre 
as polícias deixa 
o crime confiante. 
policiais são mortos 
e postos da pM são 
atacados em plena 
luz do dia
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parência revela uma política do faz de conta, em 
que os realmente envolvidos no crime organizado, 
situados no ápice da pirâmide do crime, jamais são 
presos”, critica Alves.

José Marcelo Zacchi, do Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, aponta ainda outro sintoma da não-
inteligência: “A falta de comunicação prejudica os 
setores da segurança pública como um todo. A au-
sência de mecanismos institucionais de rotina e de 
trabalho articulado entre as instituições faz do com-
bate à criminalidade um desafio maior”. Segundo ele, 
há uma agenda pendente no país, a do Sistema Único 
de Segurança Pública, que seria a criação de meca-
nismos institucionais para se ter instâncias diferentes 
de poder e de ação trabalhando de maneira mais inte-
grada no dia-a-dia. “A idéia é trabalhar no âmbito da 
federação, com cooperação dos estados e municípios 

como um ponto de partida, sem centralizar o sistema, 
mas, sim, articulá-lo institucionalmente”.

atacar as causas
Guaracy Minguardi, diretor científico do Instituto 

Latino Americano das Nações Unidas para a Preven-
ção do Delito e o Tratamento do Delinqüente (Ila-
nud), engrossa o coro dos especialistas que reprovam 
o foco do confronto e da repressão como política de 
segurança. Para Minguardi, que foi secretário de Se-
gurança de Guarulhos (SP), a ação policial é “impor-
tantíssima, mas só ataca os efeitos do problema”. De-
senvolver mecanismo de prevenção é fundamental e 
entre esses mecanismos estão as mudanças urbanas 
(iluminação, reurbanização de favelas etc.) e a redu-
ção dos problemas sociais. “Senão vamos ficar como 
o cachorro correndo atrás do rabo.”
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“Você vai 
sempre 
precisar 
de mais 
repressão 
e será 
sempre a 
polícia do 
depois. 
Pode 
comprar 
viatura, 
armamento 
e munição 
à vontade. 
Os crimes  
continuam 
crescendo 
e entre a
população 
vai haver 
uma maior
percepção 
do medo e 
do terror”
Jacqueline 
Muniz
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A análise dos 492 laudos de mortos 
em São Paulo por arma de fogo entre 
12 e 20 de maio dificilmente terá 
efeito conclusivo. Os laudos são mal 
feitos e faltam os respectivos boletins 
de ocorrência. Até o final de junho, 
foram analisados 126 casos, dos quais 
em 70% há indício de execução. “A 
legítima defesa tem limite. Depois que 
atirou uma vez e imobilizou o agressor, 
não há necessidade de o policial 
continuar atirando”, afirmou o defensor 
público do Estado, Pedro Giberti, ao 
jornal O Globo em 27 de junho. Cada 
um dos mortos na semana do terror 
recebeu, em média, 6,9 tiros e 53% 
tinham até 25 anos de idade.

Para Clóvis Ferreira de Araújo, 42, 
delegado de polícia, supervisor do 
Grupo de Operações Especiais (GOE), 
a crise da segurança em maio foi 
combatida rapidamente pela ação 
policial. “O que houve foi confronto 
entre a polícia e os bandidos”. 
O GOE, criado em 1995, atua em 
situações de crise e conta com 
um efetivo de 200 policiais, cinco 
unidades operativas de 30 policiais 
cada e uma divisão de inteligência. 
Araújo compara o órgão que dirige a 
“uma espécie de Swat da cidade de 
São Paulo”, em referência às forças 
de elite da polícia estadunidense. 
“Somos uma das melhores unidades 
táticas do mundo, tanto em 
efetivo quanto em equipamentos”, 
ressalta ele. Abaixo, trechos de sua 
entrevista à Revista do Brasil, no 
início de junho. 

na semana de 12 a 20 de maio, 
foram mortos cerca de 40 agentes 
de segurança e quase 500 civis. Há 
evidências de que muitos desses 
mortos eram pessoas inocentes. 
O que tenho certo é que foram 
mortos 41 agentes de segurança em 
diversos níveis. O que ocorreu depois 
foram situações de confronto entre 
bandidos e policiais. Temos de tomar 
um pouquinho de cuidado quando 
examinamos a questão. Há muitos 
bandidos que alegam ser do PCC para 
mostrar superioridade e intimidar 
parceiros do crime. Há também 
bandidos que podem ter se aproveitado 
do momento para ir à forra com rivais. 
Sobre os inocentes, isso tem de ser 
apurado para ver se eram mesmo 
inocentes ou se estavam em confronto.  

Há indícios da atuação de grupos 
de extermínio? 
Podem ter existido grupos dessa 
natureza. Mas daí a dizer que seriam 
compostos por policiais, vai uma 
grande distância. É possível que seja 
uma falácia. Podem ser grupos de 
extermínio montados por bandidos. 
Quando há, por exemplo, a prisão 
de um grande traficante, há uma 
elevação do número de homicídios 
no local. As quadrilhas começam a 
brigar entre si para disputar o ponto 
de tráfico. 
 
a segurança no estado entrou em 
colapso? 
O que é segurança? É uma sensação. 
Você tem a sensação de estar 
seguro. Hoje, o cidadão que vive em 
São Paulo tem uma sensação de 
segurança maior do que há cinco ou 
dez anos atrás. Garanto a você. Nós 
já chegamos a ter uma quantidade 
de homicídios muito maior do 
que agora. Hoje temos um índice 
semelhante ao de qualquer país 
evoluído.  
 
Há a possibilidade de um novo 
ataque? 
Temos de trabalhar com o 
imponderável. Seria uma insensatez 
alguma pessoa da área pública dizer 
que não haverá mais atentados. Nós 
temos planos de contingência. É bom 
que se diga que a crise não durou 
uma semana. Ela teve um ápice e a 
ação policial a reduziu.

“a seguRança é uMa sensação”

delegado clóvis: “o que houve foi 
confronto entre polícia e bandido”

Segundo o economista Marcio Pochmann, pro-
fessor da Unicamp e ex-secretário de Desenvol-
vimento, Trabalho e Solidariedade de São Paulo, 
houve queda sensível nos indicadores de violên-
cia e evasão escolar nos bairros beneficiados pelo 
maior programa de transferência de renda, em ní-
vel municipal, da América Latina, desenvolvido 
pela Prefeitura de São Paulo, entre 2001 e 2004, 
no governo Marta Suplicy. Foram atingidas, em 
quatro anos, cerca de 490 mil famílias, benefi-
ciando indiretamente 20% da população paulis-
tana. Pochmann esmiúça esses programas no es-
tudo Políticas de Inclusão Social – Resultados e 
Avaliação, (Editora Cortês, 2004). O conjunto de 
orientações adotadas consistia de projetos redistri-

butivos (Renda Mínima, Bolsa-Trabalho), inicia-
tivas emancipatórias, como capacitação profissio-
nal, e delineava planos de desenvolvimento locais. 
Executados de maneira combinada com ações de 
repressão ao crime, esses programas conseguiram 
combater a exclusão e a violência.

“Atingimos especialmente a população jovem 
que havia deixado de ser vista como portadora de 
um projeto de futuro, deixado de apostar em qual-
quer ação coletiva para mudar suas histórias”, re-
lembra Pochmann. Apesar de as possibilidades de 
o município ter políticas de desenvolvimento serem 
limitadas – “é papel da União” – a realidade pode 
começar a mudar a partir das cidades: “Em pouco 
tempo, obtivemos resultados surpreendentes”. 
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De crise em crise, nada se fez

N
as últimas duas décadas, 
mais de meio milhão de 
pessoas foram assassina-
das com armas de fogo. 
Jovens, homens, negros 

e pobres, moradores de favelas e pe-
riferias das grandes cidades são as ví-
timas preferenciais. A chance de um 
jovem ser vítima de arma de fogo é 
quase cinco vezes maior que no resto 
da população. Entre os moradores de 
alguns bolsões da periferia, o risco é 
centenas de vezes maior do que o vi-
vido por um cidadão da elite que cir-
cula pelas ruas dos bairros incluídos. 
A morte segue o caminho da desigual-
dade, mas o medo, como aponta Luiz 
Eduardo Soares, é absolutamente de-
mocrático. Nos ataques que atingiram 
São Paulo em maio, a violência e o 
pânico tomaram conta da população. 
Foram assassinados 40 policiais e 
guardas municipais e quase 500 civis. 
O choque desencadeou uma onda de 
discursos histéricos. “Especialistas” 
prometeram medidas duras e imedia-
tas. E até agora nada se fez.

Problemas complexos como a cri-
minalidade exigem políticas públicas 
desenhadas com precisão e eficiência, 
a partir de diagnósticos profundos e 
com metas concretas de curto, médio 
e longo prazo. É básico. Infelizmente, 
no Brasil, a discussão sobre seguran-
ça pública se faz de crise em crise, em 
momentos de grande comoção social, 
onde se exigem medidas radicais que 
caibam em 30 segundos de discurso e 
prometam resultados em 24 horas. Se 
o crime bárbaro atinge formadores de 
opinião, a resposta é raivosa, mas o 

problema é esquecido rapidamente.
A população brasileira tem a obri-

gação de negar este discurso, apro-
fundar o debate sobre segurança pú-
blica e exigir planos que ataquem as 
causas do problema, apontem de onde 
e como virão seus resultados e sejam 
duradouros. Exemplos possíveis de 

ser seguidos existem, no exterior e 
dentro do país. E nem de longe pas-
sam pela intensificação da violência 
do Estado, imaginando que “assus-
tar” criminosos deixará a sociedade 
mais segura.

O crime organizado é acima de 
tudo inteligente. É de uma polícia 
inteligente que precisamos para aca-
bar com ele. Precisamos investir, sim, 
na repressão qualificada, que isole e 
garanta e incomunicabilidade das li-
deranças de quadrilhas, e não inunde 
o sistema prisional de pessoas que 
cometeram crimes banais para servir 
como massa de manobra de facções 
criminosas. Melhor tratamento nas 
prisões não é passar a mão na cabe-
ça do criminoso nem garantir privi-
légios, mas evitar o desperdício de 

recursos públicos, a reincidência e 
que as prisões sejam escolas do cri-
me. Quando o Estado não garante o 
básico, alguém o faz. E aquele que 
cometeu um crime menor vai se tor-
nar devedor do grande criminoso e 
trabalhar para suas causas.

E do lado de fora das grades, de 
nada adianta intensificar o número de 
ações policiais dispersas e mal plane-
jadas que geram a prisão de soldados 
do tráfico, quando existe um exército 
de outros jovens, prontos a entregar 
seu “currículo” e ocupar aquele pos-
to. Investir pesadamente em preven-
ção é privilegiar exatamente públicos 
e áreas mais afetados pela criminali-
dade: jovens moradores das perife-
rias. Precisamos de investimentos em 
infra-estrutura na periferia que criem 
opções de lazer e convivência, esti-
mulem valores e lideranças. Inverter 
a lógica e o ciclo da criminalidade 
para garantir a cultura da paz, não a 
da violência.

A sociedade não criminosa tam-
bém tem de repensar suas condutas. 
Corromper um policial ou um fiscal é 
formar uma polícia e um Estado cor-
ruptos e ineficientes. Sonegar impos-
tos contribui para a falta de recursos 
para investir nestas políticas. Quando 
se rouba dinheiro público ou se é co-
nivente com isso, contribui-se para o 
desmantelamento e o descrédito do 
Estado. Combater a criminalidade 
requer racionalidade e não desespero. 
Intensificação, e não supressão, de 
direitos. Sejamos radicais, atuemos 
com toda a urgência, na construção 
deste caminho. 

 por denis Mizne

Se o crime bárbaro atinge 
formadores de opinião, 
a resposta é raivosa e o 
problema é esquecido 
rapidamente. Combater 
a criminalidade requer  a 
intensificação, e não a 
supressão, de direitos

denis Mizne é diretor-executivo 
do instituto sou da paz
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Os italianos Antonio Negri e Giuseppe 
Cocco filosofam em dueto: as conquistas 
dos trabalhadores provocam o capital 
a criar novos meios de exploração; que 
provocam novas formas de organização; 
e assim por diante...

D
os primeiros passos na Juventude Italiana de Ação Católica, ainda 
na adolescência, aos dias de hoje, o filósofo italiano Antonio Ne-
gri acompanhou as transformações do século 20 dos mais diversos 
ângulos. Acusado de liderar ações “extremistas” da organização 
Autonomia Operária e das Brigadas Vermelhas, nos anos 70, ficou 

preso por mais de 10 anos e exilado por 14. É autor de livros críticos à globa-
lização, entre eles Império (2000), Multidão (2004) e, mais recentemente, 
Glob(AL): Biopoder e a luta em uma América Latina globalizada. Este 
último foi escrito em parceria com o cientista político Giuseppe 
Cocco, italiano radicado no Brasil, coordenador do Labo-
ratório Território e Comunicação da Escola de Serviço 
Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Negri e Cocco assinalam que a América Latina 
vive um momento de ruptura em relação às di-
mensões do comando mundial. E consideram que 
a precarização do trabalho impulsiona um novo 
ciclo social, em que as lutas trabalhistas rompem 
as fronteiras das empresas e se incorporam à luta 
pela cidadania, tendo como base as necessida-
des locais onde estão inseridas. Negri e Cocco 
falaram com a equipe da Revista do Brasil 
momentos antes de palestra da dupla no últi-
mo Congresso da CUT, no Anhembi, no dia 
6 de junho. Leia os principais trechos.

Longe do 
paraíso



  2006   )   julho   )   Revista do Brasil   ( 11 

Qual é a importância das transformações po-
líticas que ocorrem no brasil e na américa la-
tina e como movimentos sociais, sindicatos 
e governos podem atuar de maneira interde-
pendente nesse processo?
Antonio Negri – O que é fundamental, de uma pers-
pectiva democrática, é que organizações sociais 
mantenham sob pressão o governo. As decisões de 
governo serão frutos de compromissos lançados em 
respeito às relações de força da sociedade. 

se a precarização do trabalho inibe a reação 
coletiva dos trabalhadores, como ter organiza-
ções fortes e atuantes nesse ambiente?
Negri – Há uma grande dificuldade. O sindicato tra-
dicional nasce quando há pleno emprego e, numa 
situação onde a flexibilização, a mobilidade, a pre-
carização tornam-se problemas centrais, não há 
políticas de desenvolvimento para contrastar com 
essa situação. Mas não podemos pensar que isso é 
algo decisivo. É algo que deve começar a mudar 
porque a própria idéia de trabalho está mudando. 
O trabalho não é mais simplesmente autoral, feito 

em fábrica, mas sim uma atividade social 
organizada. Por exemplo, na França, de-

pois dos conflitos (de março) – ainda 
que as ideologias que os provocaram 

sejam muito antigas – o problema 
dos direitos do cidadão se torna-
ram fundamentais.

Giuseppe Cocco – O verdadei-
ro desafio é pensar o traba-

lho para além da questão 
emprego/desemprego. Por 

exemplo, o que estava 
acontecendo no 

ABC paulista nos 
anos 90, e que 

continua hoje, é 
uma transforma-
ção na base pro-

dutiva. Em 
dez anos, o 

emprego 
industrial 
passou de

50% para algo como 24% na região. Só que grande 
parte desse setor de serviços, ainda é vinculada à pro-
dução. Há uma nova contradição: de um lado está o 
medo do desemprego, da precariedade – que fragmen-
ta as comunidades, os coletivos operários e se trans-
forma quase numa nova forma de escravidão; de ou-
tro, criam-se novas singularidades produtivas que não 
passam necessariamente pela subordinação salarial.

assim, a organização das pessoas por melhor 
qualidade de vida rompe as questões reivindi-
catórias, trabalhistas?
Cocco – O Celso Daniel (ex-prefeito de Santo An-
dré) foi genial na criação da Agência de Desenvol-
vimento do Grande ABC – no meio da pior crise 
de emprego dos anos 90. Ele associou a hegemonia 
social e política constituinte dos sindicatos a um 
projeto territorial de desenvolvimento, algo mais 
avançado do que o orçamento participativo. O or-
çamento participativo pega o fundo público, produ-
zido pela relação de capital, e tenta discutir como 
gastar parte desse fundo. Na proposta do Celso Da-
niel, a partir da mobilização regional com base na 
hegemonia sindical, você vai discutir como produ-
zir o fundo público, não apenas como gastá-lo.

esse avanço na organização social não está 
sendo acompanhado, contraditoriamente, de 
retrocessos no mundo do trabalho? por exem-
plo, um trabalhador que conquistou leis e acor-
dos trabalhistas é impelido a se transformar em 
prestador de serviço em condições inferiores.
Cocco – Esse tipo de empreendedorismo não pode 
ser visto como uma alternativa aceitável, pois cor-
responde à ideologia neoliberal, segundo a qual 
cada um é o empreendedor dele mesmo. Essa ideo-
logia propõe que o Estado de bem-estar social não 
funcione, propõe o mercado com outro padrão de 
distribuição de direitos, por meio da competição 
dos indivíduos empreendedores. Para isso funcio-
nar, todo mundo tem de ser produtivo sem estar 
dentro da relação salarial, precisa ser precarizado.

não existe conflito de trabalho que não leve 
a crise?
Negri – A Volkswagen jogava aqui o que tinha de 
mais obsoleto na Europa, porque as relações de for-
ça eram melhores para ela. O que a obriga a mudar, 
e o que obrigou o Brasil a mudar – abrir o merca-
do e fazer uma política neoliberal –, foram as lutas 
operárias. O ABC, por exemplo, paraíso para as 
multinacionais, tornou-se problemático – do ponto 
de vista das empresas. Elas reencontraram lá lutas 
operárias como as que já haviam experimentado em 
seus países de origem. Essa dinâmica forte entre lu-
tas e desenvolvimento – nos Estados Unidos, antes 
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negri e 
cocco 
(acima): 
américa 
latina vive 
momento 
de ruptura 
em relação 
ao comando 
mundial
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É preciso se preocupar 
com a educação, com 
a formação da cabeça 
das pessoas. O partido 
fascista francês tem 
grande influência sobre 
a classe operária e 
estimula o racismo 
entre o operariado 
francês

da Segunda Guerra, e na Europa, depois – não tira o fato de que a crise desse sistema 
vem das lutas operárias. A autonomia operária destruiu o sistema disciplinar que susten-
tava esse mecanismo nos países centrais. O pessoal lutava contra a fábrica.

desejar que o trabalho seja um meio para se chegar à qualidade de vida, ao 
bem-estar, e não um fim em si mesmo, é pecado? é lutar contra a fábrica?
Cocco – Quem luta contra o trabalho assalariado? São os sindicatos dos operários. Por que 
os sindicalistas nunca voltam para a fábrica? Porque o trabalho assalariado é uma prisão, 
é uma forma de subordinação. Lembra o filme A Classe Operária Vai ao Paraíso (Itália, 
1971, de Elio Petri), em que o personagem principal, Lulu, perde um dedo? (risos) É um 
clássico! Mostra que os operários lutavam para diminuir o trabalho e contra a disciplina. 
Depois da luta, eles continuavam ali dentro da fábrica, mas a disciplina não funcionava 
mais. Então, a crise da relação salarial não é desenhada pelo capital, é desenhada pelas 
lutas. O capital vai se reorganizando e tentando impor um sistema adequado ao fato de que 
agora ele não controla mais as fábricas. Então, ele transforma as fábricas, e passa a exigir a 
mobilização de toda a sociedade. Nisso, você tem retrocessos, como o relativo enfraqueci-
mento da dinâmica sindical, mas você tem também uma nova potencialidade ilimitada.

então, o retrocesso – a deterioração do trabalho assalariado – seria decorrente 
do avanço das lutas operárias?
Cocco – A questão não é raciocinar em termos de retrocessos ou avanços, mas qual é 
o tipo de conflito. Não adianta a gente pensar que a Volkswagen vai empregar de novo 
milhões de pessoas e que vai, junto com a Fiat, criar o pleno emprego e o Estado de 
bem-estar. Isso não funciona mais nem nos países em que o pleno emprego existia. No 
Brasil nunca existiu.

é um impasse: houve uma evolução, conquista de direitos e agora as empresas 
querem usar isso para punir os trabalhadores.
Negri – É uma situação terrível. Faz um mês eu estava no Canadá, próximo ao lago On-
tário, onde tem uma siderúrgica que já teve 130 mil operários e hoje, 5 mil. As cidades 
estavam destruídas, mortas, não se via mais ninguém. A resposta não pode ser outra: 
educação e transformação da cabeça das pessoas. Deve-se estar atento para isso. Em 
Paris, por exemplo, o partido fascista francês estimula o racismo institucional em grande 
parte da classe operária.

do ponto de vista sindical, a organização por ramo de atividade pode ser uma 
saída para que os trabalhadores consigam se organizar mesmo com terceiriza-
ções e transferências de atividades para prestadoras de serviços.
Negri – Eu acredito que isso já está profundamente ultrapassado.
Cocco – Eu estava na Itália, em 1975, quando houve a primeira grande ofensiva da rees-
truturação. Como os sindicatos na Itália estavam organizados em bases territoriais, a gente 
– estudantes, associações de bairro, moradores etc. – ia para o sindicato organizar a luta em 
torno dos serviços que atendiam a região. Recusávamos o aumento das tarifas dos serviços 
de transporte, água, luz, telefone, e não pagávamos as faturas e o sindicato pagava só o 
preço que você achava correto, depositava numa conta. Isso, dentro do sindicato. 

e o que dizer das redes de trabalhadores que tentam se articular internacionalmente?
Negri – As articulações internacionais seguem a iniciativa capitalista da globalização, 
participam, tentam acompanhar esse tipo de desenvolvimento. São, portanto, necessá-
rias, mas não são decisivas. Na Europa, os operários do setor de transportes já conse-
guem ter uma articulação continental, mas ela está associada a questões locais e a rei-
vindicações associadas a regimes públicos, formas de cooperação. Quando se trata das 
grandes multinacionais de nível global, isso é quase impossível.
Cocco – Durante o governo Lula, a CUT realizou duas marchas muito importantes em 
favor do salário mínimo. Eu acho que essa é uma experiência interessante. Foi uma mo-
bilização cidadã. Eu acho que isso foi uma experiência interessante. O fato de haver essa 
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A comunicação 
política no Brasil 
está vencendo. O 
resultado das ações 
de governo tem sido 
mais eficiente do que 
a desinformação ou a 
pretensão (da mídia) 
de configurar a opinião 
pública

outra perspectiva já é um avanço importante. Parar de pensar o Bolsa Família como uma 
coisa legal, mas não a ideal. Tem que pensar uma saída para essas famílias, que no Brasil 
nunca entraram em lugar nenhum. Tem que ter Bolsa Família para mais gente, muito 
maior e de maneira estável. Distribuir renda é a questão fundamental.
Negri – Um outro elemento da onda latino-americana seria juntar a dinâmica dos gover-
nos à dinâmica dos imigrantes hispânicos e brasileiros nos Estados Unidos. É uma onda 
única, no coração do imperialismo. O Chávez, em parte, é isso.

de certa maneira, não deixa de ser uma articulação internacional?
Cocco – Ele faz isso na medida em que tem política de distribuição do petróleo dentro 
dos Estados Unidos para regiões mais pobres, ele se articula diretamente com essas co-
munidades. Então é uma política pós-nacional. 
Negri – Aliás, a participação dos movimentos populares na Venezuela é fundamental.
Cocco – Eles organizam ao mesmo tempo a alfabetização, a milícia territorial, a organi-
zação popular, a saúde. Há uma reconstrução do Estado e de uma história democrática. 
De um modo geral, o Chávez entendeu que, para sobrevivência da experiência bolivaria-
na, a Venezuela é membro fundamental do processo de integração continental. Quanto 
mais integração, quanto mais interdependência na América Latina, menor será o risco de 
um curto-circuito de uma agressão militar. É uma perspectiva pós-nacional.

Falando em pós-nacional, o mundo está preparado para a fase de crescimento em 
que se encontra a china, por exemplo, do ponto de vista ambiental e econômico?
Negri – Os chineses estão crescendo a um ritmo tão intenso que, se aumentarem, os que 
estão dentro do esquema de desenvolvimento terão que comer os que permanecem fora. 
Seria bom se os chineses aumentassem um pouco o crescimento e distribuíssem o resul-
tado. Primeiro, internamente. Eles terão que começar a discutir isso, mas não sei se eles 
conseguirão manter esse ritmo de desenvolvimento.

os governos de esquerda da américa latina têm conseguido se comunicar com 
a sociedade e furar a mídia convencional?
Negri – A América Latina está vivendo o momento de uma ruptura que ainda está por se 
anunciar. Uma ruptura em relação às dimensões do comando mundial. É um momento 
excepcional. Qualquer forma de governo popular tem necessidade absoluta da comunica-
ção como elemento fundamental. Não consegui compreender porque em todo esse longo 
período de governo Lula não foi realizada uma alternativa ao centro da comunicação. 
Cocco – A comunicação tende estar entre os projetos que fazem parte da dinâmica de 
integração – tanto quanto as questões de infra-estrutura, energéticas e das relações in-
ternacionais.

o combate à fome foi considerado prioridade no início do atual governo. Hoje, em 
algumas regiões, em 95% das famílias que recebem o bolsa Família as crianças estão 
fazendo três refeições por dia. e parte da mídia vê esse tema apenas como “trunfo 
eleitoral”. os meios de comunicação estão sendo superados pela realidade?
Negri – Eu diria que a comunicação política venceu. No processo democrático, de forma 
positiva, o resultado das ações de governo tem sido mais eficiente do que a desinforma-
ção ou a pretensão de configurar a opinião pública. 

a aprovação do governo e a possibilidade de reeleição de lula viriam, então, do seg-
mento menos suscetível a essa desinformação, ou seja, a população mais excluída?
Negri – Na eleição anterior, o Lula não foi eleito pelos excluídos, mas majoritariamente 
pelas classes médias. Agora o voto do primeiro turno vai ser dos pobres, os que estão me-
nos excluídos do que estavam antes e que são mais indiferentes a esse debate entre juros 
e inflação e mais atentos à questão de ter acesso à universidade, ao ProUni, ao Pronaf, ao 
Bolsa Família e a um salário mínimo mais valorizado. 

entrevista a cláudia Motta, eduardo souza, Krishma carreira e paulo donizetti de souzaFO
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inTeRnacional

Para dar a volta

Os países da América do Sul precisam 
superar diferenças e ter a integração na 
veia de suas políticas de governo

por cima
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 por Marco aurélio Weissheimer,  
    da carta Maior

A decisão do governo de Evo Morales, 
na Bolívia, de nacionalizar as reservas 
de gás e petróleo do país trouxe a po-
lítica externa para a linha de frente do 
noticiário no Brasil – ainda que o de-

bate tenha sido contaminado por uma fumaça de 
desinformação e preconceito em torno dos projetos 
que envolvem a América do Sul, onde a situação de 
desigualdades social e econômica é muito parecida 
entre os países do continente. A superação dessas 
desigualdades passa pela forma como se conduz a 
política, interna e externamente.

Segundo o embaixador Samuel Pinheiro Guima-
rães, secretário-geral do Ministério 

de Relações Exteriores, um dos 
principais objetivos da política 

externa do governo Lula é en-
frentar essas desigualdades e 
reduzir as vulnerabilidades 
sociais, econômicas e tec-
nológicas do país. O Bra-
sil é hoje uma das nações 
com maior concentração 
de renda do mundo, com 
cerca de 14 milhões de 
pessoas convivendo com 
a fome, e mais de 72 

milhões vivendo em 
situação de inseguran-

ça alimentar – com 
 nutrição inade-

quada em quantidade e qualidade. Ao mesmo tem-
po, o país possui a segunda maior frota de aviões e 
helicópteros particulares do mundo.

Esse quadro de disparidades é um dos principais 
problemas que prejudicam o desenvolvimento so-
cial do país. Em seu livro recém-lançado, Desafios 
Brasileiros na Era dos Gigantes (Editora Contra-
ponto), Guimarães define assim a orientação es-
tratégica da política externa brasileira: “Os quatro 
grandes desafios do Brasil são a redução gradual e 
firme das extraordinárias disparidades sociais, a eli-
minação das crônicas vulnerabilidades externas, a 
construção do potencial brasileiro e a consolidação 
de uma democracia efetiva, em um cenário mundial 
violento, imprevisível e instável”. 

Outras vulnerabilidades definidoras do que o Bra-
sil é hoje, acrescenta o secretário-geral do Itamara-
ty, são a econômica e a tecnológica. “As viagens 
do presidente à África, ao Oriente Médio e a outras 
regiões tem entre seus objetivos justamente redu-
zir a vulnerabilidade a choques externos através da 
diversificação dos nossos mercados”, afirma Gui-
marães. O embaixador cita o caso da febre aftosa, 
que voltou a atingir o Brasil em 2005. O impacto 
da doença só não foi maior na economia brasileira 
pelo fato de a carne não estar entre os principais 
produtos de exportação e também pela diversifica-
ção da pauta de exportações e dos seus respectivos 
mercados. 

potencialidades brasileiras
Do ponto de vista tecnológico, Samuel Guima-

rães cita o recente caso da venda de aviões Su-
per-Tucanos para a Venezuela, inviabilizada pelo 
governo dos Estados Unidos, que impediu em-
presas norte-americanas de fornecer certas peças 
vitais para o avião. Se a indústria brasileira não 
tivesse déficit tecnológico, a pirraça dos norte-
americanos com o país de Hugo Chávez não teria 
melado um negócio de aproximadamente US$ 
250 milhões. “Uma das condições para evitar 
a repetição de casos como este é o desenvolvi-
mento das potencialidades brasileiras”, defende 
o diplomata. Essas potencialidades são raridade 
– quinto maior território do globo, décima maior 
população, um dos onze maiores PIBs. Apenas 
três países reúnem essas características: Estados 
Unidos, China e Brasil.

O desenvolvimento desse potencial também de-
pende do cenário internacional, caracterizado por 
um ambiente de crescente violência e desrespeito 
às regras do direito internacional. “Os países mais 
fortes acham que têm não somente o direito, mas o 
dever de impor suas idéias e interesses aos demais, 
dizendo como eles devem se organizar e se com-
portar. Os princípios da autodeterminação e da não-

lula, Kirchner 
e chávez: 

integração sul-
americana é 
alternativa a 

um mau acordo 
dentro da alca

samuel 
guimarães: 
“os países 
mais fortes 
acham que 
têm não 
somente o 
direito, mas 
o dever de 
impor suas 
idéias e 
interesses”
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A tese de que as 
dificuldades da integração 
na América do Sul devem 
ser abordadas a partir 
dos efeitos devastadores 
das políticas neoliberais 
dos anos 90 foi defendida 
pela professora Ana Maria 
Sanjuán, da Universidade 
Central da Venezuela, 
na Conferência de Porto 
Alegre. O evento foi 
realizado no início de junho 
pelas fundações Perseu 
Abramo (Brasil), Jean-Jaurès 
(França), Friedrich Ebert 
(Alemanha) e Pablo Iglesias 
(Espanha). Episódios como 
a implosão da Comunidade 
Andina de Nações, a 
nacionalização do gás e 
do petróleo na Bolívia e os 
conflitos entre Argentina 
e Uruguai em torno da 
construção de fábricas 

de celulose são, em boa 
medida, desdobramentos 
de sucessivas crises que 
enfraqueceram os Estados 
sul-americanos. 

Segundo o assessor 
especial de Política Externa 
da Presidência da República, 
Marco Aurélio Garcia, a 
integração da América do 
Sul é “parte do projeto 
nacional de desenvolvimento 
do Brasil” e o Mercosul 
sempre enfrentou crises. 
“Enfrentamos hoje o 
problema das assimetrias 
regionais que não podem 
ser resolvidas por meio 
de uma simples união 
comercial. Entre os passos 
que precisamos dar agora, 
destacam-se a articulação 
produtiva, a criação 
de cadeias de valor, os 
investimentos em infra-

estrutura e a implementação 
do parlamento”, defendeu 
Garcia. Um projeto de 
criação da Comunidade Sul-
Americana de Nações, está 
pronto para ser analisado 
pelos chefes de Estado.

O desmantelamento 
de estruturas públicas já 
precárias lançou os países 

da América do Sul a mais 
uma corrida contra o atraso. 
Os obstáculos enfrentados 
na busca pela integração 
articulam problemas de 
política interna e externa. 
“Os países andinos precisam 
ser integrados internamente 
primeiro”, exemplifica 
a professora Ana Maria 
Sanjuán. Mas o argentino 
Eduardo Sigal considera 
que não há tempo: “Há 
coisas que não terminam de 
desaparecer e outras que 
não terminam de nascer”. 
Para ele, essa confluência 
permanente entre velhos 
e novos problemas leva 
à compreensão de que 
a integração não virá por 
força de um destino, mas 
de projetos. Exige escolhas 
e decisões políticas para se 
efetivar.

integração não virá por força de um destino, mas de projetos

intervenção não são aceitos por estes países e o que 
vemos hoje é um processo de enorme concentração 
de poder em nível internacional. A força militar dos 
Estados Unidos hoje equivale à força dos dez países 
seguintes somados”, assinala Samuel Pinheiro Gui-
marães. E os problemas não se reduzem ao poder 
político e militar.

Do total de patentes registradas anualmente no 
mundo, cerca de 90 mil, as empresas norte-ameri-
canas registram em torno de 44 mil, quase a meta-
de. Isso resulta numa vantagem competitiva muito 
grande, pois as patentes significam, entre outras 
coisas, capacidade de produzir a um custo mais 
baixo. Um dos resultados do aprofundamento 
dessa distância entre os proprietários de patentes 
e os demais é o crescimento da concentração dos 
mercados, com a formação de oligopólios. Assim, 
assiste-se hoje a um imenso progresso científico 
e tecnológico no centro do sistema e a uma luta 
desigual dos países periféricos para diminuir essa 
distância. A política   externa tem de buscar um 
melhor posicionamento do Brasil no sistema in-
ternacional. 

necessidade regional
A emergência de um mundo multipolar – capaz 

de ampliar a possibilidade do país de desenvolver 
alianças com outras nações – interessa muito ao 

celso amorim: 
“Mais que 

um desejo, a 
integração é uma 

necessidade”
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implementação de 
um parlamento sul-
americano
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Brasil. O mundo tem hoje demarcada a formação 
de importantes pólos: América do Norte e América 
Central, capitaneado pelos EUA; a União Européia 
(estrutura que já conta com uma burocracia de 30 
mil funcionários, moeda, parlamento e legislações 
próprias); e os países da Ásia, com destaque para 
a China, que há 20 anos vem crescendo a uma taxa 
média de 10% e já se constitui na quarta potência 
econômica.

A América do Sul ainda não conseguiu cons-
truir um processo de integração física. “Mais do 
que um desejo, a integração é uma necessidade”, 
defendeu o ministro das Relações Exteriores, Cel-
so Amorim, ao falar no 9° Congresso Nacional da 
Central Única dos Trabalhadores (CUT), no início 
de junho. “É importante que construamos esta in-
tegração pelo investimento comum, pela tecnolo-
gia, pela cultura, senão ela virá pelo contrabando, 
pelo narcotráfico e pelo crime organizado. Temos 
de pensar nisso com uma visão de longo prazo”, 
defendeu o chanceler.

A integração física da América do Sul é uma das 
prioridades da política externa do governo brasilei-
ro, que tenta investir em iniciativas nessa direção: 
a construção da primeira estrada bi-oceânica, que 
vai possibilitar o escoamento da soja brasileira pelo 

Pacífico (via Peru), a construção da terceira ponte 
sobre o rio Orinoco (na fronteira com a Venezuela) 
e o projeto do Gasoduto do Sul, impulsionado por 
Brasil, Venezuela e Argentina. A decisão de apostar 
no Mercosul e na integração sul-americana colocou 
na geladeira a proposta de criação da Área de Li-
vre Comércio das Américas (Alca), defendida pelo 
governo dos EUA. “É melhor não ter um acordo 
do que um mau acordo, que nos causaria grandes 
prejuízos para reverter”, explicou Celso Amorim, 
referindo-se à Alca. 

A construção da integração envolve um processo 
repleto de obstáculos. Em uma conferência reali-
zada em Porto Alegre, para discutir a integração 
regional na América do Sul, o subsecretário de 
Integração Econômica do Ministério de Relações 
Exteriores da Argentina, Eduardo Sigal, defendeu 
que esses problemas derivam das quase duas dé-
cadas de políticas neoliberais no continente, que 
enfraqueceram os Estados e as economias da re-
gião. “Houve competição na América Latina para 
ver quem precarizava mais as relações de trabalho, 
quem flexibilizava mais a economia, quem abria 
mais os seus mercados”, resumiu. “Ou unimos es-
forços e trabalhamos juntos, ou não iremos a lugar 
nenhum”, concluiu. 

em suas 
viagens ao 
exterior uma 
das missões 
de lula é 
procurar 
reduzir a 
dependência 
do país e 
diversificar 
os mercados.
na foto 
acima, ele 
acompanha 
a cúpula 
do g-8, na 
escócia, com 
os primeiros-
ministros 
da Índia e 
do Japão e 
o chanceler 
alemão
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FuTebol

O título acima, 
com treze letras, é 
para lembrar que a 
sorte nem sempre 
acompanha quem 
despreza o talento, a 
arte e a eficiência do 
trabalho em equipe

Caídos 
sem 
show

 por paulo donizetti de souza

A goleada brasileira foi um prêmio ao fu-
tebol-espetáculo dos brasileiros. A de-
fesa esteve impecavelmente protegida 
por Emerson e Zé Roberto. Kaká, Ro-
binho e Ronaldinho Gaúcho deram um 

banho de habilidade e juventude; se movimentavam 
tanto que não davam chance para a marcação adver-
sária. Cicinho, pela direita, e Gilberto, pela esquer-
da, apoiaram o ataque como há muito tempo não se 
via na seleção. E Adriano foi implacável nas finali-
zações. O Brasil deu show na Alemanha e alcançou 
um resultado histórico: pela primeira vez, faturou 
um título em cima da Argentina em solo europeu.

A final de Copa descrita no parágrafo não é delírio: 
realmente aconteceu. Em 29 de junho de 2005, o Bra-
sil venceu a Argentina por 4 a 1 – com gols de Adria-
no (2), Ronaldinho e Kaká –, conquistou a Copa das 
Confederações e o favoritismo absoluto para chegar 
ao hexa, na mesma Alemanha. Na ocasião, o time não 
tinha Cafu, Roberto Carlos e Ronaldo.

“A conquista da Copa das Confederações e a go-
leada sobre a bastante desfalcada Argentina nessa 
competição foram uma ilusão. O mundo achou que 
o Brasil tinha uma seleção maravilhosa, que ganha-
ria fácil o Mundial”, escreveu Tostão, em sua colu-
na veiculada em vários jornais do país, no dia em 
que o Brasil perdeu da França e deu adeus ao mun-
dial mais cedo do que todos esperavam. “Parreira é 
o responsável pela escalação do time e pelo esque-
ma tático, mas não é o único culpado. Ele cometeu 
vários erros, principalmente o de não dar condições 
para que as estrelas do time jogassem como nos 
seus clubes”, escreveu o craque.

A eliminação da seleção poderia valer um “bem 
feito!” aos jogadores, torcedores e à imprensa ba-
bona, sobretudo a que monopolizou as transmis-
sões e reportagens nos bastidores da seleção, que 
exageraram na festa sem nenhum espírito crítico. 
Um oba-oba que durou do primeiro dia da tem-
porada de diversões em Weggis, na Suíça, até as 
16h de 1º de julho – quando a seleção dos buro-
cratas apáticos começou a sucumbir, sem volta, ao 
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as FRases Que conTaM uM pouco do Que Foi a copa de 2006

anTes

Tranqüilidade inquietante 
“Perguntei ao Tostão, que esteve 
na Suíça, se as perspectivas da 
seleção eram boas. São boas demais, 
respondeu o Tostão. O problema é a 
falta de problemas... Precisa-se de 
uma crise, com urgência, na seleção, 
qualquer coisa maior do que uma 
bolha... Na entrevista de ontem, 
Parreira disse que tem dormido bem. 
Só o fato de estar dormindo bem já 
deveria tirar o sono do Parreira.”
Luís Fernando Verissimo, 2/6/2006, uma 
semana antes da abertura da Copa 
 
bom demais
”Depois do treino de ontem Ronaldinho 
e Rogério Ceni ficaram vendo quem 
acertava o travessão de fora da área 
mais vezes. Quase não erraram. Tudo 
está bom demais!”
Idem

duRanTe

o que é show
“Em Copa do Mundo, show 
de bola é ganhar!”
Carlos Alberto Parreira, 
técnico da seleção brasileira, 
em 21/6/2006, rebatendo as 
críticas de que o futebol do 
Brasil não era convincente, 
após as vitórias sobre 
Croácia e Austrália

Maus presságios
“Para mim, o melhor 
brasileiro do primeiro tempo 
foi Lúcio, o que é mau sinal. 
Se continuarmos assim, 
serão os últimos 45 minutos 
da seleção na Alemanha.”
José Roberto Torero, cronista, 
em 1º/7/2006, no intervalo do 
jogo Brasil x França, com o 
placar ainda em 0 x 0

depois

despreparado
“É um momento muito difícil, duro, 
quando a seleção é eliminada nas 
quartas-de-final, para o qual eu não me 
preparei e ninguém da delegação estava 
preparado.”
Carlos Alberto Parreira, em 2/7/2006

de einstein para parreira 
“Insanidade é fazer sempre a mesma 
coisa várias e várias vezes esperando 
obter um resultado diferente.”  
Lembrado por Juca Kfouri, 3/7/2006 

bota feio nisso
“Quis o destino – ah, o destino prega 
muitas peças – que nesta Copa de 2006, 
sob a batuta dos mesmos Parreira e 
Zagallo, o Brasil perdesse jogando feio... 
e bota feio nisso... É por isso que, aqui 
do meu cantinho, modestamente, prefiro 
jogar bonito. A gente perde, como perdeu 
em 82, mas fica aquele orgulhosinho 
interior de ter apresentado um futebol 
decente, que agradou a platéia e até hoje 
é lembrado. E de quem perde jogando feio 
como agora? Que lembrança teremos?”
Fernando Calazans, 3/7/2006, em O Globo

era dunga
“Da derrota para a França, ficará para a 
história do futebol a atuação de Zinedine 
Zidane, seu jogo bonito, clássico, eficiente, 
elegante. Ficarão seus dois lençóis 
memoráveis, não como exibicionismo, 
mas como solução de jogada... Ficará a 
arte de jogar bem... Ah, que bela lição 
deu a França de Zidane à Era Dunga dos 
técnicos, jogadores, torcedores e dos 
jornalistas.”
Idem 

talento francês. Pena que, do lado de cá, o 
festival de falhas causou tristeza em muita 
gente inocente. E fúria, também, naquela 
fatia dos torcedores que sabia que, com um 
pouquinho mais de trabalho sério – para o 
bem do futebol – o resultado poderia ser 
sido outro.

Como toda regra tem sua exceção, veja 
nestas páginas uma seleção de frases que 
compõem, um retrato fiel do ambiente antes, 
durante e depois da derrota. PA
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MÍdia

 por bernardo Kucinski

É notável a orquestração 
da grande imprensa nas 
últimas semanas em 
torno de temas da eco-
nomia muito difíceis 

de serem entendidos pela maioria 
dos leitores. Os jornais, em coro, 
estão pegando pesado contra in-
vestimentos do governo, que cha-
mam de “gastos públicos”, e no 
aumento do salário mínimo. Exi-
gem, por exemplo, “ajuste fiscal 
de longuíssimo prazo” e “autono-
mia do Banco Central”. 

O Globo fala em “farra fiscal” 
e atribui “gastos” do governo à 
proximidade da eleição. O Estado 
de Minas aterroriza seus leitores 
com a advertência que os “im-
postos ainda podem aumentar” 
devido aos gastos públicos e que 
“a culpa é do governo federal”. A 
Folha de S.Paulo destaca que o 
“superávit primário recorde deste 
ano esconde 39 bilhões de reais” 
de contas não pagas pelo gover-
no. No Estadão, o economista 
do Ipea Fábio Giambiagi manda 
o governo parar de aumentar o 
salário mínimo. Até o jornal Va-

lor, normalmente mais sério que 
os outros, entra na ciranda, acu-
sando estatais de investir 29% a 
mais este ano sem ter orçamento 
aprovado – enquanto o correto 
seria elogiar as estatais por terem 
conseguido investir mais que no 
ano passado, mesmo com a opo-
sição boicotando a votação do 
orçamento no Congresso.

Os principais objetivos dessa 
orquestração são:
1) A grande imprensa tenta criar 
uma nova agenda de debates que 
assuste o eleitor com palavras 
difíceis e previsões catastrófi-
cas. O motivo é que o candidato 
de sua preferência, Geraldo Al-
ckmin, nada tem a dizer sobre o 
presente. É difícil reclamar dos 
programas sociais do governo, a 

A grande imprensa insiste em tratar de temas 
distantes do dia-a-dia da população e força a 
barra para que o país siga a cartilha dela

Quem entende   o
economês?

Como caiu 
por terra a 
tese de que 
aumentar 
salário 
causa 
inflação, a 
mídia tenta 
outros 
argumentos
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queda nos preços dos alimentos, 
o barateamento dos materiais de 
construção ou o crescimento do 
emprego. Também é difícil com-
parar a atual gestão com a de 
FHC, porque todos os índices de 
comparação favorecem Lula. 
2) Colocar uma camisa de força 
no próximo governo, cobrando an-
tecipadamente autonomia do Ban-
co Central e ajuste fiscal de longo 
prazo. Impõem um debate hege-
mônico a fim de ditar a agenda e o 
programa do futuro governo.
3) Reinventar argumentos contra 
aumentos reais do salário míni-
mo e as ações de transferência 
de renda, depois que a realidade 
desmoralizou a velha tese de que 
causam inflação. Depois do rea-
juste do salário mínimo de abril, 
o principal índice de preços, o 
IPCA, caiu de 0,2% para 0,1% 
ao mês. O grande economista 
brasileiro Ignácio Rangel (1914-
1994) já havia demonstrado que, 
quando o consumo deslancha e 
a demanda aumenta, os preços 
caem em vez de subir; as empre-
sas de bens de consumo passam 
a produzir e vendem mais com 
os mesmos custos fixos, já que 
sempre têm enorme capacidade 
ociosa. O resultado é que podem 
baixar preços ao consumidor sem 
prejuízo no lucro. 
4) Acabar mesmo com os aumen-
tos reais do salário mínimo e com 
as transferências de renda para os 
mais pobres, independentemente 
de quem ganhar as eleições. Em 
artigo de enorme destaque no Es-
tadão, Fábio Giambiagi, do Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (Ipea), chega a dizer 
que aumentos reais do salário 
mínimo desde o início do Plano 
Real “custaram 250 bilhões de 
reais para o setor público, o equi-
valente a 12,1% do PIB de 2,2 
trilhões estimado para 2006”. 

Ora, como ele pode comparar 
fluxos de mais de dez anos com 
o valor do PIB de um único ano? 
Giambiagi só considera o que 
chama de “gastos” com salário 

seMeando conFusão

mínimo, não considera os ganhos 
trazidos aos cofres públicos com 
esses aumentos, como maior re-
colhimento direto ao INSS. Nem 
o efeito positivo desse aumento 
de renda para a economia, geran-
do mais impostos. 

A campanha contra os aumen-
tos reais para o salário mínimo 
comete outro erro conceitual ao 
ignorar que salário é renda – por-
tanto, é parte do próprio PIB. 
Quanto maior o salário, em es-
pecial o salário mínimo, maior o 
PIB. E quanto maior o PIB, me-
nor a proporção dos déficits do 
INSS e outras dívidas do governo 
em relação ao PIB.

O coro da mídia culpa cini-
camente os trabalhadores pelos 
juros altíssimos cobrados pelos 
bancos, através de um raciocínio 
tortuoso. “A relação entre a dívi-
da pública e o PIB – o ponto mais 
vulnerável da macroeconomia do 
país atualmente – seria hoje de 
37,9%, e não de 50%, se não ti-
vessem sido concedidos aumen-
tos reais ao salário mínimo desde 
dezembro de 1994, acarretando, 

assim, aumentos no valor das 
aposentadorias pagas pela Previ-
dência”, diz Giambiagi. 

Ele inverteu a lógica dos fatos. 
Ocultou que a principal despesa 
do governo são os juros, que re-
alimentam a dívida pública, fa-
zendo com que o peso da dívida 
em relação ao PIB cresça como 
bola de neve (e quem usa o limite 
do cheque especial sabe o que é 
isso). Bastou o Conselho de Po-
lítica Monetária (Copom) baixar 
a taxa de juros repetidamente 
nos últimos meses para a rela-
ção dívida-PIB parar de crescer, 
mesmo com aumento do salário 
mínimo. Diz Giambiagi: “Sem 
os aumentos, os investidores per-
ceberiam menos riscos no Brasil 
e os juros reais poderiam ser bem 
mais baixos”. Outra desonestida-
de intelectual. Até o risco Brasil 
caiu, depois do aumento do salá-
rio mínimo. 

bernardo Kucinski é professor 
licenciado da Faculdade de 
Jornalismo da escola de 
comunicações e artes (eca/usp)  
e autor de livros sobre jornalismo

o Valor acha ruim estatais conseguirem 
investir apesar do orçamento emperrado. 
a Folha mistura alhos com bugalhos e o 
Estadão considera investimento em 
melhoria da renda como “gasto”

O Estadão, 
“sugere” 
que o 
governo 
deveria 
parar de  
aumentar 
o salário 
mínimo
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capa

 por Krishma carreira

A indústria automobilística do 
Brasil bateu em maio um re-
corde de produção para o mês: 
245 mil veículos. As vendas 
aumentaram quase 15% sobre 

maio de 2005 e as exportações cresceram 
16,7%. Os números são da Associação Na-
cional dos Fabricantes de Veículos (Anfa-
vea) e sinalizam que o setor tem tudo para 
ampliar a capacidade produtiva e a oferta 
de empregos diretos e indiretos, melho-
rar os salários, as condições de trabalho 
e as ofertas para os consumidores, certo? 
Errado, no que depender da mentalidade 
de executivos como os da Volkswagen ou 
da General Motors. A montadora alemã 
anunciou no início do exuberante mês de 
maio a pretensão de dispensar até 6 mil 
empregados em três de suas cinco fábricas 
no país – São Bernardo do Campo e Tau-
baté (SP) e São José dos Pinhais (PR) – até 
2008. Alguns dias depois, a GM também 
revelou o desejo de cortar 960 postos de 
trabalho em São José dos Campos (SP).

“A Volkswagen do Brasil exporta 42% 
de tudo o que produz. A deterioração do 
câmbio em 33% nos últimos três anos 
colocou a empresa em uma situação di-
ferente”, alega Nilton Júnior, gerente de 
Relações Trabalhistas da Volks no ABC. 
Por trás do argumento econômico está a 
intenção das multinacionais de reestrutu-
rar sua produção no mundo.  A GM pre-
tende demitir em São Paulo para contratar 
praticamente o mesmo número de traba-
lhadores em Gravataí (RS). Em um semi-
nário na capital paulista, o presidente da 
General Motors do Brasil, Ray Young, ex-
plicou que a troca vai ser feita por causa da 

diferença entre os salários pagos nas duas 
regiões. No sul, a mão-de-obra do carro 
custa 600 dólares – a menor da América 
Latina. Mas a referência de Young é ainda 
mais dura – a China, onde a mão-de-obra 
sai por 150 dólares por veículo.

Especialista em engenharia de produção, 
o professor da Escola Politécnica da Uni-
versidade de São Paulo, Mauro Zilbovi-
cius, explica que as montadoras, nos últi-
mos anos, estão submetidas integralmente 
à lógica do mercado financeiro. “Você tem 
economistas que pensam no grupo como 
um todo. A montadora é apenas uma par-
te de um complexo. Então, eles são pagos 
só para descobrir como obter mais lucros. 
Eles não entendem nada de produção, nada 
de indústria automobilística.” 

O pacote de maldades da Volkswagen vai 
além das demissões. A empresa quer fazer 
um novo plano de carreira com redução 
salarial de 35%. Quer aumentar o plano 
de saúde em 200%. Quer que um trabalha-
dor “pague” oito horas extras de graça por 
semana por erro na produção. “Isto quer 
dizer escravidão moderna”, acusa o soció-
logo da Unicamp, Ricardo Antunes. Para o 
presidente do Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC, José Lopez Feijóo, a Volkswa-
gen quer fazer com que “os trabalhadores 
do século 21 voltem a ter as condições de 
trabalho do século 18, esquecendo total-
mente qualquer melhoria adquirida”. A 
Volks também quer repor apenas 85% da 
inflação nos salários, apesar de ter assina-
do acordo que prevê reposição integral e 
aumento real de 1,3%. E ainda quer acabar 
com as pausas de quem trabalha na pintu-
ra – necessárias para proteger a saúde do 
trabalhador, que veste roupa pesada e atua 
em área insalubre. 

Linha de 
desmontagem

Setor automotivo ameaça empregos e 
direitos no Brasil. A cada vaga cortada 
numa montadora dezenas de outras da 
cadeia produtiva correm risco
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o pacote de maldades da 
Volkswagen quer fazer 
com que os trabalhadores 
do século 21 voltem a ter 
as condições de trabalho 
do século 18
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José tinha 9 anos quando 
começou a trabalhar na roça, 
com o pai e os irmãos, no 
Paraná. A família mudou-se 
para o ABC e o pai se tornou 
operário da Volks. Em 1980, 
José cursou o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai) dentro da própria 
Volkswagen. O jovem de 15 
anos se tornaria ferramenteiro. 
“O salário era alto e eu podia 
ajudar minha mãe e meu 
pai. A gente morava nos 
fundos da casa da minha avó. 
Pude ajudar a comprar um 
apartamento para a família”, 
conta. Dois tios de José, o 
irmão e um primo também 
entraram na Volks.

José comprou seu primeiro 
carro – um Fusca. Hoje, tem 
um Gol. Seu filho, Sandro, 
está no Senai e também 
esperava sua chance. Não 
sonhava com carreira na 
montadora, mas esperava 
poder cursar uma faculdade. 
Sandro não será efetivado. 
Aos 17 anos, o sonho terá 
que ser adiado. “A firma não 
quer mais compromisso com 
os funcionários. Eu gosto 
muito do que faço. Não 
sei o que vou fazer ser for 
demitido”, lamenta José. O 
ferramenteiro sustenta cinco 
pessoas e cortou qualquer 
tipo de gasto extra. “Não dá 
mais para fazer dívida.”

duas geRações eM Risco
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A montadora alemã também 
não vai contratar – pela primeira 
vez em 40 anos – os 30 aprendi-
zes do Senai formados agora em 
junho. E novas demissões devem 
acontecer em breve, pois a em-
presa quer “investir” na terceiri-
zação, nos moldes da fábrica de 
Resende (RJ) – onde só 500 são 
contratados pela Volks, enquanto 
outros 3.500 são terceirizados.

No Brasil, os sindicatos que 
representam os trabalhadores da 
Volkswagen – ligados à CUT e 
Força Sindical – decidiram que 
só vão negociar em conjunto, 
já que a fábrica tenta quebrar o 
movimento com ofertas de con-
dições diferenciadas.

Os sindicalistas também que-
rem envolver representantes dos 
governos municipais, estaduais e 
federal na discussão. Algumas co-
missões estão se reunindo em Câ-
maras de Vereadores, na Assem-
bléia Legislativa de São Paulo, 

Câmara dos Deputados e no Se-
nado para buscar alternativas ao 
pacote de reestruturação. Um gru-
po foi ao presidente do BNDES 
denunciar que a Volks contraria 
cláusulas do contrato que assinou 
em troca de um crédito de 497 mi-
lhões de reais – que veta demis-
sões em projetos financiados pelo 
banco com recursos do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador.

Os trabalhadores fizeram para-
lisações e manifestações em São 
Bernardo, Taubaté e São José dos 
Pinhais. Os metalúrgicos fizeram 
atividades de denúncias junto à 
população. As demissões podem 
retirar 262 milhões de reais por 
ano da economia, gerando um 
efeito em cascata: para cada me-
talúrgico em montadora, existem 
outros três só em autopeças. O 
potencial afetado pode ser ainda 
maior já que a cadeia produtiva 
chega a 47 trabalhadores por fun-
cionário em montadora. 

Para o engenheiro Mauro Zil-
bovicius, da Escola Politécnica, a 
Volkswagen comete erros de ge-
renciamento. “A GM administrou 
melhor os produtos e modernizou, 
por exemplo, a fábrica de São Ca-
etano e de São José dos Campos. 
A Volkswagen, não. Essa história 
de terceirizar a ferramentaria é 
exemplo de péssima administra-
ção. A ferramentaria é o que a 
empresa tem de melhor.” O pro-
fessor acredita que a Volkswagen 
poderia usar este setor da fábrica 
para fornecer peças para outras 
montadoras. Seria uma alternativa 
viável para a manutenção de uma 
boa parte dos postos de trabalho. 
Zilbovicius também defende que 
as fábricas deveriam investir mais 
na engenharia brasileira: “Nossa 
engenharia é tão boa quanto a de 
outros países. Esta área deveria 
crescer no país. Ela ajudaria a 
agregar trabalhadores para pro-
duzir os novos projetos”. 
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Mas atrair a confiança dos em-
pregados para melhorar a produ-
tividade parece não ser o forte da 
montadora. O Jornal Volkswagen 
– distribuído pela empresa aos 
funcionários – revelou em junho 
o resultado de uma pesquisa fei-
ta, no ano passado, com trabalha-
dores de quatro das cinco fábri-
cas no Brasil: apenas 18% dos 
empregados são ativamente en-
gajados com a companhia. Para 
José Lopez Feijóo, o número é a 
colheita do que a empresa planta 
no país: “Não dá para pensar que 
o trabalhador vai se engajar, se a 
empresa não age da mesma for-
ma”, diz o presidente do Sindica-
to dos Metalúrgicos do ABC.

O inspetor de qualidade Pau-
lo M.A., que tem 17 anos de 
Volkswagen no ABC, não engo-
le os argumentos da montadora: 
“Todo ano é sempre a mesma 
choradeira. Falam em demitir 
porque a capacidade está ociosa 
e ficam sobrecarregando a gente 
com um monte de horas extras. 
Depois do anúncio de demissões, 
eu chego mal na empresa. Tenho 
dois filhos e esposa para susten-
tar. Para lucrar precisam cortar na 
nossa carne? Não dá pra agüentar 
isso, não”.

O salário também virou “inimi-
go” de Roberto T.S., de 37 anos, 
que trabalha na área de pintura da  
GM de São José dos Campos há 
oito anos. Na montadora, passou 
a ganhar cinco vezes mais que 
no emprego anterior. Agora, a 
remuneração é usada contra ele. 
Para entrar na empresa, Roberto 
passou por uma semana de tes-
tes. Efetivado, fez vários cursos 
para se aprimorar. Agora, enfren-
ta o medo da demissão e de não 
conseguir sustentar os filhos. “O 
clima dentro da fábrica está bem 
ruim, não sei o que vou fazer.” 

Fenômeno global
A GM prevê cortar 30 mil dos 

113 mil empregos na produção 
nos Estados Unidos até 2008. O 
presidente mundial, Rick Wa-
goner, declarou para o jornal 
Frankfurter Allgemeine Zeitung 
que, na Inglaterra, um turno de 
trabalho será reduzido para tor-
nar a fábrica mais competitiva. 
A Volks pode fechar a fábrica de 
Navarro, na Espanha, onde 3.500 
trabalhadores fazem o carro Polo, 
para transferir a produção para o 
Leste Europeu. Em Portugal, ne-
nhum produto está destinado à 
região e a fábrica pode acabar.

No México, a empresa não 
vai investir em Puebla porque 
considera os trabalhadores “in-
flexíveis”, e ameaça transferir a 
produção para o norte do país, 
onde a mão-de-obra é mais ba-
rata. Na Alemanha, quer demitir 
20 mil, pois, segundo o próprio 
gerente de Relações Trabalhis-
tas Nilton Júnior, “as fábricas 
são obsoletas, os salários altos 
e a reduzida jornada de trabalho 
levam à necessidade de melho-
rar a produtividade e de reduzir 
os custos de pessoal”. Os re-
presentantes dos trabalhadores 
tentam responder também com 
uma articulação internacional. 
“Antes, existiam as guerras fis-
cal e tributária apenas dentro de 
um mesmo país. Mas as dispu-
tas ganharam dimensão inter-
nacional e os sindicatos têm de 
investir em redes internacionais 
para fortalecer seu poder de re-
ação”, avalia o eletricitário Ar-
tur Henrique da Silva Santos, 
presidente da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT), eleito 
durante o recente congresso da 
central, no início de junho. 

alguns nomes de personagens 
foram alterados para preservar 
sua identidade

Após o anúncio das demissões da 
Volks no Brasil, uma delegação de 
dirigentes participou do encontro do 
Comitê Mundial dos Trabalhadores 
da Volkswagen em Wolfsburg, na 
Alemanha. Trocaram informações 
e elaboraram uma declaração de 
compromisso de solidariedade em 
defesa “dos direitos e conquistas 
sociais” e de atuar conjuntamente, 
“com o objetivo de não permitir que 
sejamos colocados uns contra os 
outros” ante pressões da concorrência 
internacional. Em Puebla, no México, 
uma rede sindical também elaborou 
documento nessa direção: “As 
empresas querem nos converter 
em ferozes competidores, não com 

o fim de melhorar nossas vidas... 
Estamos de acordo em desenvolver 
uma estratégia comum para enfrentar 
esses ataques”.

Os trabalhadores da GM da fábrica 
de Saragoça, na Espanha, ameaçam 
parar a produção do modelo Combo 
se houver risco de fechamento da 
unidade portuguesa de Azambuja, 
onde é feito atualmente. A GM 
alega que os custos da produção 
em Portugal são mais altos, mas os 
operários espanhóis não aceitam o 
jogo da empresa.

Valter Sanches, secretário de 
organização da Confederação Nacional 
dos Metalúrgicos, lembra que, em 
2000, trabalhadores da Daimler 

Chrysler da Alemanha se recusaram 
a produzir eixos para a unidade no 
ABC, no Brasil, onde ocorria uma 
greve contra a demissão de 180 
trabalhadores. Em 2001, os alemães 
também pararam a produção de itens 
em sintonia com o movimento de 
companheiros da África do Sul.

Em 2003, a Mahle Metal Leve, em 
São Bernardo do Campo, demitiu 
representantes do Comitê Sindical e 
da Cipa. Os dirigentes da Mahle na 
Alemanha foram acionados e também 
os da Daimler e da Volkswagen, 
já que o Código de Conduta que 
protege a organização sindical 
mobiliza empregados de clientes e 
fornecedores. A Mahle voltou atrás.

ação e Reação
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 por paulo salvador

O constrangimento 
que correntistas de 
bancos vivem há 
tempos, de ter que 
comprar um segu-

ro ou um plano de capitalização 
para conseguir um empréstimo, 
pode estar com os dias contados. 
A operação casada é proibida por 
lei. E pode se tornar um abuso do 
passado, junto com muitos ou-
tros praticados pelos bancos, se o 
cliente recorrer aos órgãos de de-
fesa do consumidor. O Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu 
que as regras do Código de Defe-
sa do Consumidor (CDC) têm de 
ser obedecidas pelas instituições 
financeiras.  

O setor mais lucrativo do país 
travou uma briga judicial para se 
safar dessa obrigação. Queriam 
tratamento diferenciado dos de-

mais setores econômicos – in-
dústria, comércio, prestadores de 
serviços – e que o CDC não pa-
trulhasse as suas relações com os 
clientes e usuários. Na verdade, 
os bancos queriam criar um có-
digo específico, aplicado por eles 
mesmos e fiscalizado unicamen-
te pelo Banco Central. Perderam. 
Num julgamento que durou qua-
tro anos para terminar, encerrado 
no dia 7 de junho, o STF mandou 
os bancos tirarem o cavalo da 
chuva por placar incontestável, 
nove votos a dois.

Num país em que os banquei-
ros não estão habituados a perder, 
a decisão merece ser festejada. 
“Esperamos que as reclamações 
contra os bancos diminuam por 
que eles mesmos passarão a ado-
tar as normas do código”, diz 
Marli Aparecida Sampaio, coor-
denadora da Fundação Procon-
São Paulo. Para o presidente do 

Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região, Luiz 
Cláudio Marcolino, a decisão do 
STF tem um gosto especial para 
as entidades que lutaram pelo en-
quadramento dos bancos: “É uma 
vitória da cidadania”. Ele destaca 
que os trabalhadores bancários 
também ganham com essa regu-
lamentação. “Agora a direção do 
banco sabe o que pode e o que é 
ilegal. Isso pode contribuir para 
a redução do assédio moral para 
cumprimentos de metas que tan-
to atormenta os bancários”, diz o 
sindicalista.

Durante os quatro anos do jul-
gamento, sindicatos e órgãos de 
defesa agiram em conjunto, com 
manifestações de rua e uma en-
xurrada de mensagens para os 
ministros do STF, além de dispu-
tar o espaço da polêmica nos jor-
nais e revistas. Para Marcolino, 
esse movimento influenciou no 

consuMidoR

Freio nos abusos
Justiça define que bancos têm de 
respeitar Código de Defesa do 
Consumidor e clientes 
ganham mais 
força para 
se proteger
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resultado. “Mostramos que tinha 
um setor da sociedade que não 
se omitiu diante dos abusos dos 
bancos e não deixamos o assunto 
sair de pauta nesses mais de qua-
tro anos.”

Na tramitação, os advogados 
dos bancos, Ives Grandra e Ar-
nold Ward, recuaram da posição 
inicial que pedia a exclusão total 
dos bancos do código. Decidiram 
tentar “salvar” apenas seu livre 

 O banco não pode conceder 
empréstimos não solicitados,  
com crédito em conta corrente

 O banco não pode obrigar a 
utilização de caixas eletrônicos 

 O limite de multa por mora no  
atraso de pagamento é de 2%

 Quebra de sigilo é 
responsabilidade do banco

 Também é responsabilidade 
do banco a utilização do cadastro 
do cliente por terceiros

 Falhas eletrônicas (fraudes) 
que o cliente não causou são 
responsabilidade do banco, assim 
como falhas eletrônicas em ordens 
de pagamento, cheques, depósitos

 Não podem ser cobrados cartão 
de crédito remetido sem solicitação, 
cartão magnético ou talão de 
cheques com 10 folhas por mês  
para acesso à conta 

 As tarifas só podem ser 
reajustadas uma vez por ano, contado 
a partir da data de abertura da conta 
corrente ou da contratação do serviço

 É proibido obrigar o cliente a 
adquirir serviços (operações casadas)

 Também são proibidas mudanças  
unilaterais em contratos. O cliente 
deve receber uma cópia do contrato 
com o banco, antes de abrir conta, 
com texto claro que discrimine o 
valor de tarifas

 Contas exclusivas para 
recebimento de salário não podem 
sofrer tarifas. Nem o banco pode 
“dar” limite de crédito para o cliente 
sem alertá-lo que pode cobrar por 
isso

o Que o código de deFesa do consuMidoR gaRanTe

arbítrio quanto à cobrança juros 
bancários – alegando ser assunto 
exclusivamente do bico do Banco 
Central. Dois ministros do STF, 
Nelson Jobim e Carlos Velloso, 
votaram pela aplicação parcial 
do código, rejeitando o controle 
de juros para operações de crédi-
to e remuneração das aplicações. 
A maioria, porém, determinou o 
respeito ao CDC pelos bancos na 
sua integralidade. 

Os bancos chiaram. Fizeram 
terrorismo afirmando que dever 
satisfação aos direitos dos consu-
midores mexeria com o sistema 
financeiro. Marcos Diegues, ge-
rente jurídico do Idec – Instituto 
Brasileiro de Defesa do Consu-
midor – rebate: “O código não 
é o instrumento para controlar 
juros, mas serve para eliminar os 
juros abusivos”.   E cutuca: “10% 
a 12% ao mês são ou não juros 
abusivos? Os bancos deveriam 
pedir a revogação da lei que de-
termina que agiotagem é crime”. 
Outro ponto polêmico são as ta-
rifas. A receita com prestação de 
serviços, de acordo com o Dieese, 
corresponde a mais de 30% dos 
lucros dos bancos e cobre mais 
que uma folha de pagamento de 
pessoal em muitas instituições.

Como não existe uma política 
tarifária no país, os bancos co-
bram o que querem e são obriga-
dos apenas a colocar um aviso na 
porta das agências. E põe abuso 
aí. Basta ver a tarifa para confec-
ção de um simples cadastro, que 
chega a 300 reais. A única forma 
de defesa para os clientes segue 
sendo o Código de Defesa do 
Consumidor, graças a uma histó-
rica vitória da cidadania contra o 
poder econômico. 

idec e 
sindicato 
dos 
bancários 
de são paulo 
juntaram 
forças na 
campanha 
pela 
aplicação do 
código aos 
bancos
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saúde

 por ederson granetto

J
á passava das três e meia 
da tarde e os quatro ho-
mens em trajes de futebol 
esperam sob o sol suave 
de outono diante do campo 

de futebol soçaite na quadra 904 
Sul, em Brasília. Eles costumam 
jogar no Iate Clube, ocupado pela 
festa junina, mas a pelada de sá-
bado é sagrada e precisavam de 
uma alternativa. Cada um veste a 
camisa de um time e o jeito de 
distinguir as equipes será a cor 

dos coletes que logo alguém ha-
verá de trazer. Os peladeiros che-
gam aos poucos. Finalmente foi 
atingido o quorum.

Ops, passou, já são 16... Tudo 
bem. O importante é competir. 
Com a chegada de reforços, os 
times já podem ter nove jogado-
res e se dar ao luxo de jogar com 
sete de cada lado – como pede a 
regra – e ainda ter dois suplentes, 
não para uma possível mudança 
tática, mas para revezar o fôlego. 
Falta o responsável pelos cole-
tes, mas a bola estando ali, dá-se 

Mesmo fora de forma e acima do peso, eles 
não abrem mão de correr atrás da bola e da 
diversão para aliviar o estresse. Especialistas 
alertam sobre os riscos para o esportista 
eventual que não prepara o seu corpo

O 
Brasil dos
Ronaldos
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um jeito: o time da direita tira as 
camisas. Abrem-se as cortinas e 
começa o espetáculo.

A brincadeira dessa turma de 
jornalistas de Brasília acontece há 
tanto tempo, quase duas décadas, 
que já incorporou profissionais de 
outras áreas e filhos dos atletas. Um 
dos organizadores, Jânio Lessa, 
brinca que a aceitação de médicos 
e fisioterapeutas foi oportuna, “só 
falta o reforço de um psiquiatra”. 
Luís Lima, o Lula, sofre quando 
precisa faltar, nem que seja para 
organizar o Trem do Forró de Re-
cife, sua cidade de origem: “Prefiro 
jogar”. João Forni, com a camisa 
do Grêmio, confirma: “A pelada é 
sagrada”. Um dos sem-camisa, o 
diplomata José Renato, viveu um 
dilema quando estudava para o 
concurso do Instituto Rio Branco. 
Tinha exames no domingo, mas 
não conseguia faltar à pelada da 
véspera. “Preferia conviver com a 
‘culpa’ de não ter estudado como 
deveria.” Ainda bem que passou.

As peladas de fim de semana 
fazem parte da vida de milhões 
de brasileiros e, cada vez mais, 

brasileiras. Algumas são mais 
organizadas, têm calendário e 
razão social, rendem associações 
e campeonatos. Mas a maioria é 
pura diversão, sem juiz ou ban-
deirinha, com atacantes e defen-
sores se revezando até para de-
fender o gol. E a diversão não se 
restringe ao futebol: vôlei, bas-
quete e tênis também fazem parte 
dos remédios antiestresse.

Lívia Borges dos Santos joga 
de tudo desde pequena. No colé-
gio e na faculdade tinha treinos 
intensivos para participar de cam-
peonatos. Mas o fim da faculdade 
levou embora o tempo livre e ela 
ingressou no time dos atletas de 
fim de semana. “A gente combi-
na durante a semana, via internet, 
e se encontra nas quadras do Ibi-
rapuera para formar três ou qua-
tro times de handebol ou futsal. 
Cada partida dura mais ou menos 
cinco minutos ou dois gols, quem 
ganhar fica na quadra”.

A administradora Luciana 
Stocco de Campos, que mora 
em Paulínia (SP) e trabalha em 
Campinas, também treinava in-

tensamente para campeonatos de 
vôlei e tênis quando era estudan-
te. Mas o trabalho tomou-lhe o 
tempo e sobrou o fim de semana, 
que ela faz questão de usar como 
válvula de escape. “O problema 
é que a gente adquire hábitos er-
rados como comer além da conta, 
beber, fumar. Ganhei oito quilos 
em oito anos. Pode não ser mui-
to, mas na hora de jogar a dife-
rença aparece e o corpo sofre”, 
lamenta.

brincadeira arriscada
Cardiologistas e ortopedistas 

alertam para os altos riscos dos 
exercícios eventuais porém in-
tensos de pessoas sem preparo 
físico. Não há estatísticas confi-
áveis, até por falta de uma notifi-
cação, mas o médico responsável 
pelo setor de Cardiologia do Es-
porte do Instituto Dante Pazzane-
se e pelo check-up esportivo do 
Hospital do Coração, Nabil Go-
rayeb, conta que não é pequeno 
o número dos que encontram no 
esporte de fim de semana o gati-
lho para um enfarte. “Quem gos-

luis lima 
sofre 

quando 
precisa 

faltar
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Os médicos Arnaldo 
Hernandes e Nabil Gorayeb 
dizem que o risco para os 
mais jovens é muito menor. 
“Uma avaliação médica não 
torna ninguém imune, mas 
é fundamental para saber 
se existem fatores de risco”, 
explica o ortopedista, que 
indica, no mínimo, três dias 
de atividades físicas de 
preparação para o jogo de 
sábado ou domingo. “Durante 
pelo menos meia hora a 
pessoa deve caminhar e 
alongar e trabalhar sua força 
para ter um condicionamento 

mínimo e melhorar a 
qualidade de vida”, ensina.

A Sociedade Brasileira 
de Cardiologia também 
recomenda exercícios 
três vezes por semana. 
“O ideal é perder 1.500 
calorias por semana. Uma 
caminhada leve, de uma hora a 
4 km/h, queima 300 calorias. 
Repetindo a caminhada por 
cinco dias chega-se às 1.500 
calorias por semana. Em 
14 semanas a pessoa está 
condicionada.”

Difícil é encontrar tempo. 
Lívia Borges sobe as escadas 

do edifício onde trabalha e 
desce do ônibus uma parada 
antes para se exercitar. Mas 
da turma de peladeiros de 
Brasília, a maioria só faz, 
no máximo, um “preparo 
psicológico”. Um deles, Ivan 
Monteiro, 40 anos, pergunta: 
“Comecei aos 7 anos, em 
Paracatu (MG), fazendo 
escolinha de futebol. Joguei 
em todos os campeonatos 
da cidade. Vim para Brasília 
fazer faculdade e participei 
até da seleção universitária. 
Jogar bola faz parte da minha 
vida. Como posso parar?”.

RecoMendações Que podeM ValeR uMa Vida

uma 
caminhada 
leve, de 
uma hora, 
queima 
300 
calorias

ta de atividades esportivas tem de 
se preparar, conhecer o esporte e 
treinar”, afirma.

A “sorte” de quem exagera nos 
exercícios de fim de semana, se-
gundo Gorayeb, é que o trauma 
ortopédico vem antes do cardio-
vascular e às vezes “salva a pes-
soa”. O professor da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São 
Paulo, Arnaldo Hernandez, chefe 
do núcleo de medicina do esporte 
do Instituto de Ortopedia e Trauma-
tologia do Hospital das Clínicas de 
São Paulo, explica: “Se a pessoa faz 
um esforço grande depois de ficar 
cinco dias sem fazer exercícios, to-
lera um nível de sobrecarga muito 
menor. Há o risco de a recuperação 
de uma fadiga demorar mais de cin-
co dias e um novo esforço provo-
car uma soma de fadigas – gerando 
lesões por sobrecarga repetitiva que 
são as tendinopatias, ou doenças 
dos tendões”.

Outro risco são as lesões trau-
máticas agudas do esporte: torção 
de tornozelo, distensão ou ruptu-
ra muscular por falta de condicio-
namento específico. O jornalista 
e peladeiro de Brasília Policarpo 
Júnior sabe bem o que isso sig-
nifica: “Torço constantemente o 
tornozelo por conta do desprepa-

ro físico”. O ortopedista Hernan-
dez diz que ele precisa treinar o 
chamado “gesto esportivo”, com 
exercícios específicos para saltar, 
chutar, mudar de direção, blo-
quear e fazer fintas: “Sem isso, a 
musculatura não responde como 
deveria e abre caminho para a le-
são”. Mas Policarpo não desiste 
da sagrada pelada que freqüenta 
há 15 anos. “A grande vantagem 
é o relaxamento mental que ela 
proporciona. O objetivo é brin-
car, brigar, xingar um ao outro 
e depois tomar uma cerveja para 
falar sobre os melhores momen-
tos da partida.”

A goleira de futebol soçaite 
Lais Kerry, de 21 anos, treinou 
alguns anos intensivamente e pa-
rou por causa do trabalho. Como 
adora o esporte, joga nos fins de 
semana e percebe que tem mais 
dificuldade. Ela se machuca pou-
co: “É preciso jogar com prote-
ções para a mão e as articulações, 
mas o máximo que acontece é 
ficar com alguma marca roxa ou 
uma torção de tornozelo. Já me 
contaram muitos casos de joga-
dores de fim de semana que ti-
veram ataques cardíacos no meio 
da partida, mas ainda me sinto 
segura”. 

sem tempo 
livre, lívia 
ingressou 
no time dos 
atletas de fim 
de semana
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Tata endy trouxe a Copa

Retrato

E
nquanto a bola rolava na estréia da seleção bra-
sileira na Copa da Alemanha, outro Brasil era 
descoberto pelo jornalista Eduardo Nunomura e 
o fotógrafo Robson Fernandjes, do jornal O Esta-
do de S.Paulo:  o país de cidadãos genuinamente 

brasileiros, da gema, que viam pela primeira vez um Mun-
dial pela TV. Foi em dezembro de 2005 que a eletricidade 
começou a chegar à aldeia Sapukai, em Angra dos Reis 
(RJ). Junto, vieram aparelhos de televisão, antenas para-
bólicas e as geladeiras. A sacada da reportagem Mundial 
chega à aldeia, publicada  no Estadão do dia 14 de junho, 
revelava que a maior preocupação do cacique era a Copa 
chegar antes da energia.

E não é que faltou luz mesmo, e logo na manhã do dia 13 
de junho? Segundo Nunomura, foi um tremendo susto na 
aldeia. Mas pouco antes do jogo começar, o fornecimento 
de energia voltou, e a tribo pôde, enfim, ver o jogo de es-
tréia da seleção, ela, sim, meio apagada.

Assim como as 74 famílias de índios Guaranis Mbya, 
outras 3 milhões de pessoas saíram do escuro com a che-
gada do programa Luz para Todos. Até 2008, o programa 
chegará a 10 milhões de pessoas no meio rural. A luz, tata 
endy, como é chamada na aldeia, não vai mais precisar da 
cera de abelha nem da queima do querosene. E estará tam-
bém presente na produção agrícola, na conservação dos 
alimentos e, claro, nesta e nas próximas Copas.
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HisTóRia

 por Xandra stefanel

L
iteratura, música, champanhe e vinhos 
eram alguns dos ingredientes dos saraus do 
Brasil do século 19. Então privilégio de se-
leto público, esse tipo de encontro chegou 
ao Brasil em 1808, com D. João, e seguia 

os moldes dos salões franceses. Inicialmente, eram 
realizados no Rio de janeiro, mas logo fazendeiros 
de São Paulo resolveram aderir à moda e já na me-
tade do século 19 estavam espalhados por todas as 
capitais.

Era a realização mais elegante da sociedade, com 
direito a piano de cauda e freqüentada apenas por 
pessoas “iluminadas” cultural e financeiramente. 
A maioria dos saraus tinha participação de poetas 
e músicos ilustres, mas artistas anônimos também 
gostavam de sondá-los à procura de um mecenas, 
proteção financeira e social.

Com o tempo, essas reuniões passaram a ser orga-
nizadas também por pessoas de influência, interes-
sadas em cultura e em bancar estudos e movimentos 
artísticos. Foi o que Freitas Valle fez quando abriu o 
salão Villa Kyrial, na Vila Mariana, em São Paulo, 
onde reuniu modernistas como Mário de Andrade, 
Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Depois, 

Os saraus chegaram 
ao Brasil com a 
família real movidos 
a erudição, requinte 
e soberba. Hoje, 
não precisam mais 
de pianos de cauda 
nem traje a rigor. 
Apenas de pessoas 
que queiram 
compartilhar arte

Da 
corte 
para
o povo

elizandra, 
no sarau 
cooperifa, 
lê poesias 
de De 
passagem, 
mas não a 
passeio, de 
dinha

sarau arte Riso, 
na granja Viana: 
dança, teatro, 
música, circo e 
público de todas 
as idades
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surgiram outros, mais modestos como o do próprio 
Mário, Tarsila do Amaral, Paulo Prado e de Dona 
Olívia Guedes Penteado.

No Rio de Janeiro, Laurinda Santos Lobo ofere-
cia recepções sempre no dia 4 de cada mês em sua 
casa em Santa Tereza, freqüentada por Villa Lobos 
e Isadora Duncan. Esse foi um dos saraus mais 
procurados pelos intelectuais da época. Esses sa-
lões se transformaram em importantes centros de 
debate político e cultural e permitiram, inclusive, 
às mulheres uma nova inserção na cultura letrada 
e no espaço público nacional. Depois de 1940 os 
saraus começaram a diminuir. A elite mudou de 
hábitos e o evento começou, aos poucos, a se po-
pularizar.

De meados do século 20 aos dias de hoje, cou-
be aos intelectuais universitários levá-lo aos mais 
diversos ambientes. Hoje, artistas, jornalistas, pro-
fessores, estudantes e curiosos fazem do sarau um 
evento cultural contemporâneo. Começam com pe-
quenos grupos de pessoas e as reuniões logo pas-
sam a ser periódicas. O Sarau da Cooperifa, o Sarau 
do Charles, o Arte Riso, em São Paulo, e o Sarau 
Elétrico, de Porto Alegre, são alguns dos que surgi-
ram a partir da vontade de diferentes grupos sociais 
de compartilhar experiências literárias, musicais e 
dramáticas.

A Cooperativa dos Artistas da Periferia (Cooperi-
fa), em Piraporinha, zona sul paulistana, foi ideali-
zada pelo poeta Sérgio Vaz e pelo jornalista Marco 
Pezão para dar voz às pessoas que não têm acesso 
fácil à cultura. “Na periferia não tem teatro, não 
tem museu, não tem biblioteca, não tem cinema, 
não tem nada. Então, fizemos um movimento dos 
sem-palco. Tem empregados, operários, músicos, 
office-boys, atores, atrizes, poetas, pintores, advo-
gados, professores, escritores. Tiramos a literatura 
da casa grande e levamos para a senzala porque o 
conhecimento tem que ser de acesso de todo mun-
do”, afirma Vaz, que reúne no Bar do Zé Batidão 
mais de 200 pessoas todas as quartas-feiras.

Quando começou a freqüentar o Sarau da Coope-
rifa, Rose Dorea quis voltar a estudar. Tinha parado 
na 8ª série do ensino fundamental e nem sempre en-
tendia o que os poetas diziam em suas récitas. Ficou 
um ano e meio longe do sarau, mas retornou poe-
tisa. “Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Agora 
que terminei o colegial, pretendo fazer faculdade de 
Direito”, comemora a musa do evento.

O motorista autônomo José Sales de Azevedo 
Filho já escrevia antes de ir ao Sarau da Cooperi-
fa, mas não tinha onde mostrar seus escritos. “Eu 
aprendi na escola que saraus eram feitos por pes-
soas da corte, que era refinado. Um dia eu resolvi 
vir aqui e percebi que os participantes eram pessoas 
iguais a mim.” 

Os saraus de hoje não precisam mais de pianos de cauda, 
trajes a rigor e serviçais, mas de pessoas que queiram dividir 
música, literatura, arte visual ou multimídia. Podem acontecer 
em bares, porões, praças ou em casa. Segundo a jornalista Katia 
Suman, organizadora do Sarau Elétrico, de Porto Alegre, não há 
uma receita pré-definida. “Eu chamei as pessoas que tinham 
conhecimento em literatura, talento e um grau de comunicação. 
O dono do bar cedeu o espaço e o dinheiro da bilheteria é usado 
para cobrir custos de luz, som e dar uma ajuda aos músicos e 
participantes”, afirma Katia.

Vania Federovicz, que realizou seu segundo sarau Arte Riso 
em maio, alugou um teatro, mobilizou poetas, músicos, palhaços, 
atores, marionetes e dançarinos e fez uma parceria com o site do 
bairro e uma revista local para fazer a divulgação. “O lugar onde o 
sarau é realizado precisa ser muito aconchegante”, diz.

O Sarau do Charles, na Vila Madalena, São Paulo, existe há 10 
anos. Começou em um pequeno apartamento com 12 pessoas 
e logo o espaço ficou pequeno. Depois de passar por centros 
culturais e praças, foi parar no Galpão Raso da Catarina. “No 
começo, ligava para todos os meus amigos convidando para 
vir. É importante haver proximidade e informalidade”, declara 
Alessandro Azevedo, o palhaço Charles, mestre de cerimônia 
do sarau.

onde a culTuRa aconTece
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peRFil

 por Flávio aguiar, da carta Maior

N
o extremo sul do Brasil, quem tem 
a primeira palavra é o vento. Pois a 
criança recém-nascida, antes de bal-
buciar qualquer coisa, já ouve os seus 
assobios e uivos pelos invernos, seja à 

solta pelos descampados, seja quebrando esquinas 
no labirinto das cidades. O épico sul-riogranden-
se do século 20, de Érico Veríssimo, chamou-se O 

Não se surpreenda se, caminhando 
por Porto Alegre numa noite 
nevoenta, ver na sombra que passa 
o vulto de Mário Quintana: deve 
ser ele sim, passeando para tentar 
recuperar o sono...

O
poeta 

dos
cataventos

Tempo e o Vento. Seu primeiro volume – O Con-
tinente – saiu em 1949. Fora precedido, em 1940, 
por um pequeno livro despretensioso, concluído em 
1938, A Rua dos Cataventos, de Mário Quintana.

Era um estranho livro para o seu tempo. Em meio à 
moda da experimentação e do desalinho, destravada 
pela Semana de Arte Moderna de 1922, em São Pau-
lo, o livro de Quintana tinha um insólito ar passadista. 
Era inteiramente composto por sonetos. Mas mesmo 
em forma de sonetos, esses poemas não tinham lin-
guagem requintada, como os dos antigos parnasianos, 
nem esotérica, como a dos simbolistas de antanho.

Eram sonetos que falavam de coisas simples, do 
cotidiano, envoltas, é verdade, ora num ar de sonho, 
ora de pesadelo. Seus personagens preferidos eram 
as coisas miúdas da vida, como os velhos sapatos do 
poeta, que os punha no parapeito da janela para que 
sonhassem que eram barcos ancorados à beira de 
um açude... Ou, em meio às então contínuas guerras 
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e ameaças de guerra na Europa, uma Fragata noturna e fantástica que 
navegava nas trevas, cheia de crianças mortas...

A trajetória pessoal e intelectual de Mário Quintana – cujo cente-
nário de nascimento se celebra no dia 30 de julho – foi semelhante à 
de tantos intelectuais gaúchos que cresceram na primeira metade do 
século 20. Nasceu em 1906, em Alegrete, região da fronteira com o 
Uruguai e Argentina. Foi para Porto Alegre, onde se fixou. 

Quintana fez-se jornalista e trabalhou em diversos periódicos gaúchos, 
sobretudo no Correio do Povo, onde manteve uma coluna fixa durante 
muito tempo, Do caderno H, com crônicas curtas, aforismos, pequenos 
poemas. Traduziu Balzac, Proust, Joseph Conrad, Virginia Woolf, So-
merset Maugham e escreveu livros infantis, principalmente poemas, que 
foram se tornando mais e mais conhecidos por todo o Brasil, fazendo 
dele um dos poetas mais populares da língua portuguesa.

O poeta gostava de fazer caminhadas pelas ruas de Porto Alegre, 
acompanhado ou só. Assim, o visitante da capital gaúcha não se sur-
preenda se, numa noite nevoenta, pensar reconhecer na sombra que 
passa o vulto de Mário Quintana: deve ser ele sim, passeando para 
tentar recuperar o sono... 

Quinta e alguns de 
seus “Quintanares”
soneto XXVii
Quando a luz estender a roupa nos telhados
E for todo o horizonte um frêmito de palmas
E junto ao leito fundo nossas duas almas
Chamarem nossos corpos nus, entrelaçados,

Seremos, na manhã, duas máscaras calmas
E felizes, de grandes olhos claros e rasgados...
Depois, voltando ao sol as nossas quatro palmas,
Encheremos o céu de vôos encantados!...

E as rosas da Cidade inda serão mais rosas,
Serão todos felizes, sem saber por quê...
Até os cegos, os entrevadinhos... E

Vestidos, contra o azul, de tons vibrantes e violentos,
Nós improvisaremos danças espantosas
Sobre os telhados altos, entre o fumo e os cataventos!

das utopias
Se as coisas são inatingíveis... ora!
Não é motivo para não quere-las...
Que tristes os caminhos, se não fora
A mágica presença das estrelas!

da inquieta esperança
Bem sabes tu, Senhor, que o bem melhor é aquele
Que não passa, talvez, de um desejo ilusório.
Nunca me dê o Céu... quero é sonhar com ele
Na inquietação feliz do Purgatório.

Ressalva
Poesia não é a gente tentar em vão trepar pelas pare-
des, como se vê em tanto louco por aí: poesia é trepar 
mesmo pelas paredes.

biografia
Era um grande nome – ora que dúvida! Uma verda-
deira glória. Um dia adoeceu, morreu, virou rua... E 
continuaram a pisar em cima dele.

dos nossos males
A nós bastem nossos próprios ais,
Que a ninguém sua cruz é pequenina.
Por pior que seja a situação da China,
Os nossos calos doem muito mais...

As obras de Mário Quintana têm edições recentes e 
disponíveis nas livrarias, inclusive para compras pela 
internet. Os livros para adultos são publicados pela Editora 
Globo e os infantis, pela Global Editora. Eis alguns deles: 
para adultos: A Rua dos Cataventos (1940); Sapato Florido 
(1948); Aprendiz de Feiticeiro (1950); Espelho Mágico 
(1951); Apontamentos de História Sobrenatural (1976); A 
Vaca e o Hipogrifo (1977); Baú de Espantos (1986). para 
crianças: Sapo Amarelo, Sapato Furado, Lili Inventa o 
Mundo. Há também a Poesia completa (Nova Aguilar, 2005).
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 por glauco Faria

F
ilho de um mineiro e de 
uma cearense, o pau-
lista Heitor Augusto de 
Sousa sempre estudou 
em escolas públicas. 

Aos 14 anos, quando estava no 
primeiro ano do ensino médio, 
uma professora lhe disse que ele 
escrevia bem e perguntou: “Você 
já pensou em seguir uma carreira 
como a de jornalista?”. Ele mal 
sabia o que era o tal de “jornalis-
mo”, mas se informou e começou 
a praticar mais a escrita.

Para superar as deficiências 
do ensino público, Heitor fez 
cursinho comunitário e tentou o 
vestibular de Jornalismo da Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
mas não passou. Em sua segunda 
tentativa, prestou também para a 
Pontifícia Universidade Católica 
(PUC) de São Paulo, após estu-
dar mais um ano em outro cursi-
nho popular e, dessa vez, foi bem 
sucedido. O passo seguinte foi 
deparar com um problema bas-
tante comum à maior parte dos 
estudantes que consegue ingres-
sar em uma faculdade particular: 

como arcar com o alto custo das 
mensalidades?

“Fui até o expediente comu-
nitário, mas eles me informa-
ram que a faculdade só conce-
dia bolsas a partir do segundo 
ano”, recorda. Ele, que à época 
ganhava 476 reais como esto-
quista, não tinha dinheiro pra 
pagar a mensalidade de aproxi-
madamente 940 reais do curso. 
Foi quando viu em um edital 
que havia vagas remanescentes 
no Programa Universidade para 
Todos (ProUni), fez a inscrição 
e conseguiu uma bolsa para 

Com ótimo desempenho, 
jovens de baixa renda que 
chegaram à universidade 
via ProUni valorizam a 
vaga conquistada

Acima da           média
educação

bolsista 
do prouni, 
isabella 
tem notas 
altas no seu 
segundo ano 
de Medicina 
na puc de 
campinas
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prosseguir nos estudos. “Veio 
na hora certa, quando ia vencer 
a segunda mensalidade, que eu 
não teria como pagar”, conta.

Heitor é um dos 250 mil es-
tudantes que conseguiram uma 
vaga por intermédio do maior 
programa de concessão de bolsas 
da história da educação no Bra-
sil. Quem fez todo o ensino mé-
dio em escolas públicas, assim 
como aqueles que estudaram em 
escolas particulares com bolsas 
integrais, podem concorrer ao be-
nefício, bastando atender a dois 
critérios: ter feito o Exame Na-

cional do Ensino Médio (Enem) 
e obtido nota mínima de 45 pon-
tos na média da prova escrita e 
da redação. O alvo prioritário do 
programa são os estudantes que 
têm renda familiar per capita de 
até 1,5 salário mínimo (525 re-
ais), que podem concorrer à bol-
sa integral. Aqueles que ganham 
até três salários mínimos por pes-
soa da família (1.050 reais), po-
dem pleitear a bolsa equivalente 
a 50% da mensalidade. A partir 
desse segundo semestre, os pro-
fessores da rede pública de ensi-
no básico que não têm curso de 
licenciatura e que fizeram Enem 
em 2005, também passaram a 
ter oportunidade de ingressar no 
ProUni, dispensados da obriga-
ção de comprovar renda. 

Triplicar o acesso
O ProUni, juntamente com 

medidas como a ampliação do 
número de vagas nas univer-
sidades federais, visa ao cum-
primento das metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE) 
que prevê, até 2011, a inserção 

de 30% da população de 18 a 
24 anos na educação superior. 
Isso significa triplicar o nível de 
inclusão de pessoas nessa faixa 
etária nas universidades. A ela-
boração de um programa como o 
ProUni já vinha sendo discutida 
desde o início do governo Lula, 
“Em 2003, à época da gestão do 
Cristovam Buarque como minis-
tro da Educação, defendi em um 
seminário sobre o tema a adoção 
de algum tipo de isenção fiscal 
mediante oferta de vagas, dado 
que, em 2000, 26% das vagas 
nas instituições privadas esta-
vam ociosas. Já em 2004, esse 
número chegava a 50%”, escla-
rece Paulo Corbucci, pesqui-
sador do Instituto de Pesquisas 
Econômicas Aplicadas (Ipea), 
ligado ao Ministério do Planeja-
mento. O programa foi implan-
tado em janeiro de 2005.

“A ociosidade no setor estava 
relacionada não à falta de de-
manda, mas sim ao fato de es-
ses alunos não poderem pagar 
as mensalidades. E não seria 
possível cumprir as metas do 
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Heitor 
sempre 
estudou 
em escolas 
públicas e 
cursinhos 
comunitários. 
sem o prouni 
não poderia 
cursar 
Jornalismo 
na puc-sp
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PNE nem seguindo a política do 
governo anterior, que priorizava 
somente a expansão do ensino 
privado, paralisando os investi-
mentos nas universidades fede-
rais; nem apenas pelo aumento 
das vagas nas universidades pú-
blicas”, explica.

Além de reservar bolsas a alu-
nos oriundos do ensino público, 
o ProUni também destina parte 
das bolsas a pessoas com defi-
ciência e aos auto-declarados 
negros, pardos ou índios, que 
também têm que se enquadrar 
nos demais critérios de seleção. 
O percentual destinado aos co-
tistas é igual àquele de cidadãos 
negros, pardos e índios presente 
em cada estado, de acordo com o 
último censo do IBGE. Segundo 
dados do Ministério da Educação 
(MEC), em São Paulo, do total 
de estudantes beneficiados pelo 
ProUni, 40% são afrodescenden-
tes e 1,87% indígenas.

com unhas e dentes
Assim como em outras inicia-

tivas de inclusão educacional, 
muitos especialistas apontavam 
para o risco de que, uma vez 
dentro da faculdade, os estudan-
tes pudessem ter problemas para 
acompanhar os conteúdos das 
disciplinas, por conta da baixa 
qualidade do ensino médio re-
alizado na rede pública. Além 
disso, havia também o receio de 
haver dificuldades do ponto de 
vista da integração social. Mas 
dados preliminares mostram que 
isso não ocorreu.

Na PUC de Campinas, por 
exemplo, os estudantes que pos-
suem bolsas têm apresentado 
bom desempenho. “Mais de 90% 
dos alunos inscritos no programa 
conseguiram cumprir a condição 
de serem aprovados em pelo me-
nos 75% das disciplinas, o que é 
uma média altíssima, acima dos 
demais”, relata Marco Antonio 
Carnio, pró-reitor de Administra-
ção da PUC, uma das 1.142 ins-
tituições de ensino superior que 

fazem parte do programa.
Dentre os alunos citados por 

Carnio está Isabella Maria Piove-
zan de Jesus, que está no segun-
do ano de Medicina da univer-
sidade. Se o fato de ter cursado 
escola pública foi um limitador 
na hora de pleitear uma vaga nas 
concorridas universidades públi-
cas, o mesmo não se deu no de-
correr no curso. 

“Não tive dificuldades para 
acompanhar a turma. Quando en-
trei, não tinha esse pensamento, 
sabia que ia ter que estudar muito 
e foi o que fiz.” Ela também con-
ta que não sofreu qualquer tipo 
de discriminação pelo fato de 
ser beneficiada com bolsa. “As 
pessoas sempre me respeitaram”, 
assegura.

“Em dado momento, fomos co-
locados na parede por grupos de 
alunos que queriam que os estu-
dantes incluídos no ProUni fos-
sem amparados por um trabalho 
específico. Mas concluímos que 
isso poderia ser entendido como 
uma forma de discriminação”, 
lembra o pró-reitor da PUC. Para 
ele, o desempenho acima da média 
dos alunos inscritos no programa 
tem uma explicação. “Se você não 

tem condições e alguém lhe ofere-
ce uma oportunidade, a pessoa a 
agarra com unhas e dentes.” 

polêmica
Embora tenha um papel impor-

tante na inclusão de estudantes de 
baixa renda no ensino superior, o 
ProUni não é uma unanimidade. 
Roberto Leher, do Sindicato Na-
cional dos Docentes das Institui-
ções de Ensino Superior (Andes), 
afirmava, em entrevista dada ao 
Correio da Cidadania à época 
da criação do programa, que ele 
era uma “bóia de salvação” do 
ensino privado. “O ProUni é um 
mecanismo, uma modalidade de 
parceria público-privada que re-
passa recursos públicos às insti-
tuições particulares. Essa apro-
vação da MP se dá num contexto 
em que as universidades públicas 
e as escolas públicas de um modo 
geral vivem um momento de mui-
ta dificuldade”, argumentava.

“Temos que pensar que, se o 
governo quisesse colocar 100 
mil alunos a mais nas universi-
dades públicas, não conseguiria, 
até porque a maior parte dessas 
vagas se concentra no curso no-
turno, que as universidades fede-

Fazer a 
prova do 
enem 
(abaixo) e 
obter pelo 
menos 45 
pontos é 
um dos 
requisitos 
para quem 
quer 
concorrer 
a uma vaga 
do prouni



  2006   )   julho   )   Revista do Brasil   ( �� 

rais têm mais dificuldades para 
criar”, defende José Pio Martins, 
vice-reitor do Centro Universitá-
rio Positivo, de Curitiba, no Para-
ná. O pesquisador Paulo Corbuc-
ci segue raciocínio semelhante e 
faz um cálculo para comprovar 
que o montante de isenção fiscal 
do ProUni não seria suficiente 
para gerar um número de vagas 
expressivo.

“O total dos recursos de isen-
ção do programa é de menos de 
200 milhões de reais. Para se ter 
uma idéia, excluindo-se os gas-
tos com inativos e aposentados, 
as universidades federais têm 
um orçamento total de aproxi-
madamente 8 bilhões de reais, 
incluindo aí também gastos com 
hospitais de ensino, extensão 
universitária e outros. Se fossem 

aplicados os recursos destina-
dos ao ProUni, é claro que não 
seria possível incluir 200 mil 
estudantes no ensino superior”, 
analisa. “O ideal seria que toda a 
educação fosse pública, mas te-
mos que trabalhar a realidade”, 
completa.

Mesmo os beneficiários do 
ProUni apontam outras medidas 
que seriam necessárias para uma 
efetiva democratização do ensino 
no Brasil. A estudante de 19 anos 
Débora Firmiano do Santos, que 
faz curso de Filosofia no Cen-
tro Universitário São Camilo e 
é bolsista do programa, lembra 
que, para corrigir as distorções 
da educação que desembocam na 
falta de oportunidades de acesso 
ao ensino superior, é necessário 
investir desde a outra ponta, no 

ensino básico. “Precisamos re-
pensar quais são as prioridades, 
dou aulas em escolas estaduais de 
São Paulo e vejo que a educação 
está em segundo plano”, garan-
te. “O ProUni está voltado para 
o ensino privado, mas o público 
também tem que ser fomentado”, 
alerta o estudante da PUC Heitor 
Augusto.

O pesquisador Paulo Corbucci 
também pondera a necessidade 
de se fiscalizar o nível de ensi-
no oferecido pelas instituições 
que fazem parte do programa. 
“Temos que conviver com essa 
relação entre o ensino público 
e o privado, mas tem que haver 
maior controle de qualidade em 
relação às instituições, algo que 
o Provão não conseguia fazer”, 
analisa. A
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débora cursa 
filosofia como 
bolsista do prouni 
mas lembra que para 
corrigir distorções 
é preciso investir 
desde o ensino 
fundamental
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 por cida de oliveira

E
m meio a fármacos de novíssima geração, sintetizados com 
tecnologia de ponta, um procedimento relativamente sim-
ples, antigo – e natural – tem chamado cada vez mais a aten-
ção de médicos e cientistas: o tratamento a base de ozônio, o 
gás obtido com a adição de um terceiro átomo de oxigênio à 

molécula original. Por alguns minutos, o que era O2 transforma-se em 
O3 e essa reorganização molecular temporária gera uma potência bac-
tericida. Há mais de 100 anos a substância é usada no tratamento de 

A utilidade do ozônio vai além de proteger os 
habitantes do planeta dos raios ultravioleta na 
estratosfera. O gás tem ajudado a medicina de 
vários países a combater doenças

Proteção na 
terra como 
no céu

ciência e Tecnologia

esgotos e limpeza industrial. E da Segunda Guerra 
Mundial para cá, cientistas de países como Rússia, 
Cuba, Alemanha e Itália o incluíram no arsenal con-
tra alguns tipos de bactéria, inclusive as causadoras 
da cárie, vírus, fungo e tumores.

“Pesquisas mostraram também que o gás estimu-
la o sistema imunológico e oxigena melhor todos os 
tecidos do corpo”, explicou Glacus de Souza Brito, 
imunologista do Hospital das Clínicas, em São Pau-
lo. Na natureza, o ozônio é obtido graças às tempes-
tades que ocorrem a todo momento na estratosfera. 
Nas clínicas médicas, odontológicas e oftalmológi-
cas, onde já começa a ser empregado, o oxigênio 
medicinal é submetido a descargas elétricas de 12 
mil a 15 mil volts emitidas por um gerador. 

A forma de aplicação depende do mal a ser ata-
cado. Se for artrite, artrose, hérnia de disco ou pro-
blemas no joelho, o gás é diluído em oxigênio e 
injetado diretamente no local da lesão. Desordens 
inflamatórias, infecciosas, alérgicas e reumáticas são 
combatidas com os gases introduzidos na circulação 
sangüínea do próprio paciente. Para isso, o médico 
retira um pouco de sangue, adiciona a ele uma dose 
de ozônio e o reinjeta em seguida. Contra problemas 
circulatórios, imunológicos, hepatites, colites e algu-
mas infecções vaginais, é introduzido no ânus ou na 

glacus: 
gás ozônio 

estimula 
o sistema 

imunológico
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vagina por um cateter. Queimaduras, úlceras e outras 
feridas de difícil cicatrização, causadas por má circu-
lação sangüínea ou diabetes, podem ser tratadas com 
o uso de bolsas plásticas com O3 ou mesmo com-
pressas com óleos ou água ozonizados.

O leque de males que podem ser enfrentados, no 
entanto, deve ser visto com critério. “Não podemos 
acreditar que o procedimento cure de tudo”, alerta o 
neurocirurgião José Oswaldo de Oliveira Junior, pre-
sidente do Departamento de Neurocirurgia da Asso-
ciação Paulista de Medicina. Em sua área, segundo 
Oliveira Júnior, a terapia se mostra promissora contra 
hérnia de disco. Que o diga o editor de arte Jefferson 
Rubbo, que acrescentou às suas sessões de correção 
postural e aulas de ioga as injeções de O3. “As dores 
desapareceram”, afirmou. Ele diz que o problema não 
desapareceu, mas regrediu. “Parei a ozonioterapia no 
começo do ano e estou conseguindo me dedicar inten-
samente à ioga, o que antes era impossível.” 

baixo custo
A prática da ozonioterapia no Brasil não é tão 

nova. Começou em 1975, com o médico paulista 
Heinz Konrad. Na década de 1980, ganhou mais 
adeptos e atraiu o interesse de algumas universida-
des. De 2000 para cá, os estudos ganharam corpo. 
Há seis anos, a PUC de Minas Gerais pesquisa a 
técnica em ratos. Da mesma época vêm os estudos 
na Santa Casa de Misericórdia, de São Paulo, com 
ratos e coelhos. Em 1996, um projeto de pesquisa 
sobre o ozônio para fins médicos, veterinários e in-
dustriais foi criado no campus Alfenas da Universi-
dade José do Rosário Vellano, a Unifenas. Estudos 
odontológicos realizados ali, como o tratamento 
bem sucedido de infecções no osso da mandíbula, 
que geralmente se resolve cirurgicamente, chega-
ram a ser apresentados em congressos no exterior. 
Coordenado pelo microbiologista João Evangelista 
Fiorini, professor aposentado da Universidade Fe-
deral de Alfenas, o chamado Prozônio tem realizado 
com êxito experiências em parceria com o hospital 
daquela universidade.

Grandes lesões, principalmente nos pés e pernas, 
que fatalmente levariam à amputação, têm sido 
controladas pela técnica. “Dependendo da extensão 
do ferimento e do estado imunológico do paciente, 
duas ou três aplicações são suficientes para iniciar 
a cicatrização”, disse Fiorini. Animado, o pesquisa-
dor e sua equipe trabalham agora na elaboração de 
um projeto que será submetido à Fapemig, a agên-
cia mineira de financiamento de pesquisas científi-
cas. A idéia é desenvolver mecanismos de inclusão 
da técnica no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Experiência semelhante é feita no Hospital Uni-
versitário (HU) da Universidade de São Paulo. O 
cirurgião Cornélius Mitteldorf afirmou que alguns 

Para o Conselho Federal de Medicina, a quem cabe o 
credenciamento das habilitações para a ozonioterapia, o 
tratamento ainda não pode ser adotado rotineiramente porque 
faltam estudos científicos bem fundamentados que confirmem 
sua eficácia e segurança. A presidente da Associação Brasileira 
de Ozonioterapia, Maria Emília Gadelha Serra, lembrou, no 
entanto, que o tratamento, associado aos convencionais, vem 
trazendo benefícios aos pacientes. Oficialmente, o ozônio é 
aprovado pelas autoridades italianas para tratar a hérnia de disco 
e, pelas egípcias, contra a hepatite C. “Em Cuba, todos os grandes 
hospitais das principais cidades o utilizam contra várias doenças. 
É uma questão de tempo”, estima Maria Emília.

iTália e cuba Mais adianTados

pacientes com úlceras varicosas infectadas, pés dia-
béticos e outras feridas de difícil cicatrização estão 
sendo tratados com ozônio. “Não há milagres. Mas 
podemos observar que, em alguns casos, os resul-
tados aparecem já nas primeiras aplicações”, disse. 
Os procedimentos são realizados seguindo padrões 
já testados em outros países.

Paciente do HU, o aposentado José Pinto, de 62 
anos e diabético, tinha uma ferida na região do 
tornozelo que durava mais de seis meses. Como a 
infecção não diminuía com o uso exclusivo de an-
tibióticos, a amputação abaixo do joelho chegou a 
ser cogitada pelos médicos que o atenderam nos 75 
dias em que ficou internado. “Recebi 42 aplicações 
diárias de ozônio. Lá pelo décimo dia, a infecção 
começou a ceder e os remédios começaram a fazer 
efeito”, disse o aposentado. Como ele conta, hoje 
sua perna está desinchada e livre de ser amputada.  

O interesse pela técnica de baixo custo – segun-
do especialistas, geradores de ozônio podem custar 
em torno de 5 mil reais – já começa a ultrapassar 
as fronteiras das universidades e alcança gabinetes 
parlamentares. Em Cajamar, na Grande São Paulo, 
um requerimento aprovado na Câmara Municipal 
determina que a prefeitura passe a oferecer o servi-
ço nos postos de saúde da cidade.

A terapia ganhou mais visibilidade de 2004 para 
cá, quando Santo André, no ABC Paulista, sediou 
a primeira conferência internacional sobre uso me-
dicinal do ozônio. Em abril passado, em Belo Ho-
rizonte, especialistas de vários países realizaram o 
primeiro congresso internacional de ozonioterapia. 
Além de atualizar informações, os médicos brasilei-
ros aproveitaram para lançar as bases da Associação 
Brasileira de Ozonioterapia (Aboz). “Um dos de-
safios é o reconhecimento do método pelos órgãos 
competentes e a formação de profissionais de saúde 
capacitados para indicar e aplicar adequadamente a 
técnica”, disse a presidente da entidade, a otorrino-
laringologista Maria Emília Gadelha Serra.  

José pinto, 
diabético, 
salvou sua 
perna com a 
aplicação de 
ozônio
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Mais que passar o ano 
todo sonhando com as 
férias, planejamento 
e atitude ajudam a 
saborear melhor esse 
direito sagrado e levam 
a descobertas que 
comprovam: existe vida 
além do trabalho

coMpoRTaMenTo

Fui!

clarissa e everton, 
de malas prontas 
para embarcar para o 
México, uma escolha 
feita há seis meses

 por Maria angélica Ferrasoli 
    Fotos de paulo pepe

E
xperimente dizer a pa-
lavra férias: ela desliza 
do f ao s, e até a dure-
za do r no meio vira 
banquinho para se ver 

o mar, a serra, o relógio parado 
e nenhuma pressa para ir embora 
se a tarde cai ou o dia amanhe-
ce... Agora, se você fizer o teste 
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a dois, ou seja, pedir para que al-
guém diga “férias”, vai ver que 
a pessoa ganhará de repente uma 
expressão nova no olhar, mistu-
ra de lembrança com expectati-
va. Férias são direito garantido 
de quem trabalha duro (está lá, 
no artigo 129 da CLT) e, quase 
sempre, são elas que asseguram 
o pique necessário para mais um 
ano de labuta.

“Programar férias é um há-
bito que já dura 13 anos. Tanto 
que tenho três planos de viagem, 
como se fossem clubes, que ga-
rantem uma cadeia de hotéis 
disponíveis e melhores preços”, 
conta o administrador Renê Nas-
cimento, de 37 anos e há 19 na 
mesma empresa. Ao terminar 
um passeio, Renê começa logo a 
pensar no próximo. Já escalou os 
do final deste ano e o de julho de 
2007. “Vou voltar para Fortaleza 
e depois programar a viagem de 
julho à Espanha”, explica. O ad-
ministrador viaja com a mulher 
e a filha de 13 anos. É nas férias 
que a família fica plenamente in-
tegrada. “A gente deixa tudo para 
trás. É como se estivesse zeran-
do o que passou e iniciando uma 
nova fase”, avalia.

Porto Seguro, Guarapari, a Dis-
ney e o Chile já fizeram parte de 
seus roteiros. Das lembranças que 
colecionou, Renê aponta como a 
mais impressionante a do vulcão 
localizado na cidade chilena de 
Pucón, ao pé da Cordilheira dos 
Andes. Ali está o Villarica, um 
dos vulcões mais ativos da Amé-
rica do Sul. 

asas à imaginação
“Há os que passam todo o ano 

pensando nas férias e todo o ano 
seguinte se recuperando delas 
– ou pensando como pagá-las. 
Muitas vezes, mais importante 
do que as férias são o antes e o 
depois”, descreve no bem-humo-
rado Antes e Depois o escritor 
Luiz Fernando Verissimo – que 
estava em férias quando essa ma-
téria foi feita. Mesmo para quem 

assim que 
termina um 

passeio, Renê 
e sua família 
já começam 
a planejar o 

próximo. a rotina 
já dura 13 anos
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não arruma malas, férias são via-
gens de imaginação.

Tem gente que as aproveita 
para fazer um curso rápido, con-
ferir os filmes da temporada, dor-
mir em frente à TV. “O que mais 
me agrada é esquecer que existe 
o relógio. Não ter hora para dor-
mir, para sair. É a sensação de li-
berdade”, afirma a professora da 
rede pública Aparecida Sasso, a 
Cidinha, 54 anos, diariamente às 
voltas com a criançada do ensino 
fundamental. Às vésperas do re-
cesso escolar do meio do ano, ela 
só lamenta que esse período seja 
tão curto atualmente. “Antes se 
podia dizer que o professor tinha 
duas férias por ano; agora não, 
pois em julho são apenas alguns 
dias”, explica. Neste recesso, 
Cidinha tem planos muito bem 

elaborados: não fazer absoluta-
mente nada, vai relaxar curtindo 
os quatro netos, o mais novo nas-
cido em março.

Enquanto você lê essa repor-
tagem, é bem provável que a 
jornalista Clarissa de Oliveira 
Mangueira, de 28 anos, já tenha 
passado por aventuras inesquecí-
veis na Cidade do México, para 
onde viajaria no início de junho 
ao lado do namorado Everton 
Florêncio. “Sonho com as férias 
o ano todo”, afirmou, às vésperas 
do embarque. Clarissa já esteve 
nos Estados Unidos, em Buenos 
Aires e já fez viagens nacionais. 
Escolheu o México, há seis me-
ses, pela facilidade de hospeda-
gem (na casa de uma amiga) e a 
curiosidade em conhecer a cultura 
do país. “Comecei a planejar em 

dezembro passado, visitei sites, li 
cadernos de turismo dos jornais. 
Fui a livrarias, mas não consegui 
um guia do país em português, só 
em inglês”, explica.

Entre os locais que pretendia 
visitar estão Vera Cruz e Aca-
pulco, além das pirâmides (Teo-
tihuacan, por exemplo, fica a 50 
quilômetros da Cidade do Mé-
xico) e Oaxaca, cidade conside-
rada patrimônio da humanidade 
pela Unesco. Com a experiência 
adquirida na programação de fé-
rias, a esta altura Clarissa já deve 
ter passado também por São Si-
mão, no interior de São Paulo, 
onde descansaria de seu descan-
so na América do Norte. “Divi-
dimos as férias e reservamos um 
tempo para ficar ali, porque dá 
para descansar mais, comer me-
lhor; enfim, relaxar mesmo, sem 
preocupação”, planejou ela.

O chamado estresse de férias 
– pois é, isso existe até nessa 
hora – costuma perturbar tanto 
no início quanto no final do pe-
ríodo, quando é preciso desace-
lerar ou voltar ao ritmo, e quem 
já viajou em dupla ou excursão, 
principalmente na condição de 
estrangeiro, sabe bem o que é 
isso. “Meu namorado mora em 
Santos e eu em São Paulo, e tra-
balho de madrugada. Temos pou-
quíssimo tempo para ficar juntos, 
e até brincamos que as férias são 
um teste para a convivência”, 
conta Clarissa. O resultado tem 
sido dos mais positivos. O úni-
co senão fica mesmo por conta 
da duração. “A gente deveria ter 
mais tempo de férias. Uns dois, 
três meses. Ou, pelo menos, uma 
no meio do ano e outra no final”, 
propõe.

namoro e autonomia
Hélio Marin, 52 anos, há três 

décadas no mesmo emprego, 
aproveita as férias também para 
namorar. A diferença é que só 
agora, com o casal de filhos cres-
cido, ele pode finalmente plane-
jar a programação com a mulher 

depois que 
os filhos 
cresceram,
Hélio e Rose 
voltaram ás 
viagens. Já 
foram para a 
Foram juntos 
à argentina, 
Fortaleza, 
Maceió, 
natal e 
aracaju
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Seja para conhecer outras culturas, 
namorar, passear com os netos, 
pescar ou simplesmente ficar em casa 
– e há até aqueles que resolvem botar 
a mão na massa no período e mudar 
o visual da casa, pintando paredes, 
consertando, cuidando do jardim 
–, férias são oportunidades únicas 
para o descanso dos trabalhadores 
assalariados e, como quase tudo 
que é bom, duram pouco. Mas já 
foi pior. O direito a elas no Brasil é 
anterior à CLT: a Lei de Férias (4.982) 
foi promulgada em 24 de dezembro 

de 1925 e obrigava os empresários 
a concederem 15 dias de descanso 
anuais a seus trabalhadores, sem 
prejuízo do ordenado. 

A lei atingia apenas os empregados 
em estabelecimentos comerciais, 
industriais e bancários e, mesmo 
assim, era sistematicamente 
desrespeitada. Só as categorias mais 
organizadas, em geral dos grandes 
centros urbanos, conseguiam fazê-
la valer, até que o direito se tornou 
garantia e ganhou abrangência 
nacional, estabelecendo os 30 dias de 

descanso remunerado a cada ano.  
Passados mais de 60 anos da 

promulgação da CLT (em maio de 
1943), os defensores da ampliação 
deste período lembram que os 
processos produtivos são hoje 
muito mais acelerados, bem como 
o nível de tensão nas empresas. 
Uma pausa maior ou pausas mais 
freqüentes no trabalho seriam 
assim perfeitamente justificáveis, 
inclusive em prol do rendimento 
do trabalhador e da própria 
produtividade da empresa.

diReiTo a FéRias é de 1925

Rose. “A gente viajava quando 
eles eram crianças, mas eram 
aquelas viagens mais curtas, 
em geral para a praia, diferente 
de quando éramos só nós dois”, 
conta. Nos últimos cinco anos, 
Hélio e a mulher, pedagoga apo-
sentada, aproveitam a liberdade 
concedida pelas “crianças”, que 
já têm outros interesses.

Foram juntos à Argentina, For-
taleza, Maceió, Natal e Aracaju, 
para onde pretendem retornar no 
próximo período de descanso. 
“Volto de uma viagem já pensan-
do onde será a próxima, e vou fi-
xando data, recursos, programa-
ção. É um ano inteiro planejando 
a seguinte”, afirma. Sem o con-
dicionamento às férias escolares, 
o casal também consegue apro-
veitar períodos mais vantajosos 
para as viagens, como no mês de 
março, já considerado de baixa 
temporada, com menos agitação 
e ainda com bom clima em todo 
o país.

“Não são novas luas-de-mel, 
mas de vinagre, pois somos ca-
sados há 31 anos”, brinca Hélio. 
No mesmo espírito brincalhão, 
explica que não se preocupa tan-
to com o preço dos pacotes tu-
rísticos. “É a parte mais barata, 
se comparar com as compras da 
minha mulher”. Os comerciantes 
de Aracaju, portanto, que se pre-
parem: eles voltam para a capital 

a professora 
cidinha 

adora 
esquecer 
o relógio. 

durante as 
férias vai 
curtir os 

netos

do Sergipe em março de 2007. 
“Estivemos lá há quatro anos e 
gostei muito da beleza e hospita-
lidade, tanto do povo quanto dos 
guias que nos receberam. Embo-
ra não seja tão divulgada como 
outras capitais, há muita recep-
tividade, mais do que em outros 
estados que visitamos”, explica.

A estagiária em administração 
Vanessa Moreno Henriques, de 
21 anos, faz o caminho inverso. 
Em seu primeiro emprego desde 
fevereiro passado, ela começa 
finalmente a pensar, lógico, em 
suas primeiras férias, após lon-
gos anos viajando com os pais. 
“Como ainda não sei se vou ser 
efetivada, como é que vai ficar, 
penso em fazer uma viagem cur-
ta, talvez até a praia, apenas”, 
programa.

Assim como os filhos de Ma-
rin, que já têm planos diferentes 
dos da família, Vanessa vai pelo 
mesmo caminho da autonomia. E 
já lembra com saudade das mui-
tas viagens que fez com os pais. 
“Desde criança viajei com eles 
no período das férias escolares, e 
era muito bom ficar juntinho. A 
exceção foi na minha formatura, 
quando todo o pessoal da escola 
escolheu ir para Ilhéus, na Bahia, 
um passeio inesquecível”, lem-
bra. Em janeiro passado, Vanessa 
e os pais novamente embarca-
ram juntos, dessa vez para Porto 

de Galinhas, em Pernambuco. 
“Creio que foi uma das últimas 
oportunidades que tivemos para 
nos reunir e viajar, pois agora 
tenho o trabalho e, pela própria 
diferença de idade, outros inte-
resses”, revela, sinalizando que, 
a partir de agora, se depender da 
filhota, também o casal Henri-
ques terá direito a nova lua-de-
mel nas próximas férias. 
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A primeira temporada do clássico infantil pode 
ser apreciada agora em DVD. São 24 episódios 
que trazem as primeiras histórias de Caco, o 
sapo, da charmosa Pig, do hilário Fozzie entre 
outros. O Muppet Show foi criado em 1976 e 
apresentado em mais de 100 países. Ganhou 
diversos prêmios Emmy e se tornou um marco 
na história dos programas infantis, daqueles que 
nenhum adulto gosta de perder.

por cláudia Motta (claudia@spbancarios.com.br)Curta essa dica

projeto Releituras

 É um sítio sem fins lucrativos que 
divulga trabalhos de escritores 
nacionais e estrangeiros, “buscando, 
sempre que possível, seu lado 

humorístico, satírico ou irônico”. Foi criado e é 
mantido por Arnaldo Nogueira Jr., um aposentado que tinha por hobby trocar textos 
via internet com os amigos. Um amigo enviou para outro, que enviou para outro 
e logo Arnaldo reuniu parceiros para construir seu projeto. O sítio é muito bem-
organizado. É possível encontrar material de grandes  e consagrados escritores e 
também de gente nova. Um link com o porta-curtas da Petrobras permite assistir 
alguns dos curta-metragens patrocinados pela empresa. (www.releituras.com)

clássico e 
revolucionário

O clássico Ulisses, do 
irlandês James Joyce, foi 
relançado pela Editora 
Objetiva. A tradução de 
Bernardina da Silveira 
Pinheiro, professora emérita 
da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e pós-
doutorada na obra de Joyce, 
manteve o registro coloquial 
do inglês usado por Joyce, 
tornando-a bastante acessível. 
O livro é o primeiro de uma 
série que a editora pretende 
lançar sob o selo Clássicos 
Modernos. Inspirado na 
Odisséia, do grego Homero, 
Ulisses foi escrito no 
início do século passado e 
conta toda a história de um 
homem, Leopold Bloom, 
em um único dia. Joyce 
revolucionou a linguagem da 
literatura mundial, usando 
formas novas de expressão. A 
descrição das intimidades de 
Bloom, em pleno alvorecer 
do século 20, fez com que o 
livro fosse banido de alguns 
países. Muppet a 

qualquer hora

Chegou ao Brasil Living With War, de Neil Young, 
álbum que está causando polêmica por defender 
o impeachment do presidente dos EUA e atacar 

a guerra do Iraque. É uma paulada de rock em 
Bush na qual o cantor demonstra seu apoio às 

manifestações antiguerra. Young quis aumentar o 
impacto do disco e disponibilizou-o na íntegra na 
internet. Para ouvir, basta entrar no site oficial do 

cantor (www.neilyoung.com)

neil Young, na íntegra, na net
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amizade no ar

O Caçador de Pipas (Nova Fronteira), de Khaled Housseini, é de rir, chorar, perder o fôlego. 
O livro conta a história de Amir, filho de um rico empresário afegão, e de seu amigo Hassan, 
pobre e de outra etnia. Os dois são loucos por histórias antigas de grandes guerreiros, filmes 
de caubói e pipas. A trajetória de Amir guarda elementos comuns com a do próprio autor. 
Housseini nasceu em Cabul em 1965 e se refugiou nos EUA depois da invasão do país pela 
ex-URSS. Formado em medicina, Housseini escreveu o livro em sua casa, na Califórnia. 
Nunca voltara ao Afeganistão até o lançamento da obra. Em entrevista, o autor afirmou: 
“Infelizmente, o que vi por lá era pior do que aquilo que imaginei e narrei. A destruição do 
país é impressionante, muito triste”.

criatividade 
para sempre

Leve, de fácil leitura e muito 
curioso, o livro de Tom Philbin, 
As 100 Maiores Invenções 
da História (Ed. Bertrand), 
reúne algumas invenções que 
mudaram a vida da humanidade 
para sempre: o avião, o relógio, 
a pólvora, a bicicleta, o telefone, 
a televisão, o computador... 
E retrata as mudanças sociais 
acarretadas por cada uma dessas 
criações.

Mistério e suspense em casa
As histórias da detetive Miss Marple, personagem criada por Agatha Christie, estão reunidas em uma 
caixa de DVDs que chegou às lojas há pouco tempo. Muitos acham que os livros da rainha do suspense 
não devem ir parar na telona, mas os quatro filmes dessa coleção, dirigidos por George Pollock nos 
anos 60, desmentem. As histórias são: Crime É Crime; Quem Viu, 
Quem Matou; Sherlock de Saias e Assassinatos à Bordo.

O Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento é uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, fundada em 1984, em Belo Horizonte, MG, que 
tem como missão promover educação popular e o desenvolvimento comunitário 
a partir da cultura. Para cumprir esta missão, o CPCD desenvolve projetos que 
já se tornaram referência de qualidade, exemplo de desenvolvimento sustentado 
e alternativa eficaz na implementação de políticas públicas e sociais. O CD 
Roda que Rola é a materialização de um desses projetos. Apresentado em uma 
caixinha redonda de madeira, traz no repertório 21 canções do folclore do Vale do 
Jequitinhonha – batuques negros, tiranas medievais, cocos, cantigas de roda – e 
da MPB, como Chico, Caetano, Gil, Edu Lobo, Dorival Caymmi, Villa-Lobos e 
Fernando Brant. O disco é rico em pesquisa. Combina o valor cultural da região 
com novos arranjos para músicas conhecidas, em emocionantes interpretações das 
crianças. O CD (R$ 20) pode ser pedido pela internet: www.cpcd.org.br

canções que transformam

PA
U

LO
 D

O
N

IZ
ET

TI



ViageM

Minha 
anfitriã 
é uma 
cobra
o instituto butantan 
tem ciência, educação e 
diversão para quem mora 
ou visita são paulo

 por Fábio behrend 
    Fotos de paulo pepe

Q
uem espera um passeio cheio de emo-
ção e perigo, como nos documentários 
em que corajosos apresentadores cap-
turam e manipulam as mais venenosas 
serpentes do mundo, pode esquecer. No 

Instituto Butantan ciência e educação são as gran-
des atrações. Mas o passeio não tem nada de monó-
tono. É possível ficar cara a cara com algumas das 
mais venenosas cobras, como a cascavel e a naja, 
ou com as mais perigosas, como a sucuri. Há escor-
piões, aranhas e outros animais tão exóticos quanto 
assustadores, separados dos visitantes por paredes 
de vidro. O serpentário – a céu aberto, imperdível 
– é dividido em três fossas diferentes. Numa ficam 
as várias espécies de jararacas. Na segunda, jibóias 
e sucuris. Na terceira, onde é mais fácil avistar os 
animais, as cascavéis. 

O Butantan tem três museus. O Microbiológico 
leva o visitante a uma viagem pelo mundo da ciência. 
Em três ambientes, mostra o funcionamento de um 
moderno laboratório explicando a atuação dos cien-

estudantes em 
visita ao museu 
do butantan 
observam a 
periquitambóia. 
abaixo a rã 
macaco
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tistas do instituto. Por meio de simulações 
computadorizadas, o visitante acompanha 
o desenvolvimento das doenças infecciosas 
no organismo humano e a ação das vacinas. 
O Museu Histórico conta como começaram 
os trabalhos científicos no instituto, a partir 
do que sobrou do primeiro laboratório utili-
zado por Vital Brazil.

Mas é o Museu Biológico a grande atra-
ção. São mais de 50 espécies de répteis e 
artrópodes, entre serpentes e aranhas ve-
nenosas. A coleção é a mais completa do 
país e possuiu espécimes perigosos de cas-
cavel, jararaca e uma naja asiática, aquela 
que dança com o som das flautas. Há tam-
bém peixes nos dois aquários do museu. 
Destaque para o lion fish, que virou moda 
entre fãs de aquarismo, mas é muito vene-
noso e pode causar acidentes fatais.

“A ênfase do museu é na educação”, diz 
o diretor do museu, o biólogo Giuseppe 
Puorto. Há também uma sala de áudio-
visual, onde os visitantes assistem a um 
filme que mostra as cobras desde o ha-
bitat natural até a coleta de veneno para 
produzir soro nos laboratórios do institu-
to. Entre as “estrelas” que ficam expostas 
no museu, estão pitons e sucuris de quase 
quatro metros de comprimento, além 
da periquitambóia – uma espécie de 

jibóia, de dois metros de comprimento que 
é o xodó do diretor do museu. Ela chama 
a atenção por ser dócil, ativa e pelas cores: 
verde e amarelo brilhantes, que lembram 
um periquito.

No imenso gramado, ao lado dos vivei-
ros onde são criados macacos que eram 
utilizados nas pesquisas, a garotada pode 
gastar, correndo e brincando, toda a energia 
que sobrou depois de visitar os museus e o 
serpentário. Além disso, passear no Butan-
tan pode ser uma espécie de antídoto para 
quando as crianças voltarem para casa – fi-
carão tranqüilas, quase que anestesiadas, 
depois de um dia bastante divertido. 

 serviço
Onde: Av. Vital Brazil, 1.500, Butantã, zona 
oeste de São Paulo. Horário: terça a domingo, 
das 9h às 16h30. Preços: R$ 5 e R$ 2 
(estudantes). Crianças até 7 anos, pessoas 
com deficiência e maiores de 60 anos 
têm entrada gratuita. Aula monitorada, 
R$ 10 por aluno. Informações: (11) 
3726-7222; www.butantan.
gov.br; instituto@
butantan.gov.br

O Instituto Butantan é 
referência na pesquisa 
e produção de soros 
antiveneno. Desde meados 
do século passado são 
desenvolvidos os mais 
avançados antídotos 
contra o veneno das mais 
perigosas serpentes do 
Brasil. O problema está na 
maneira de conseguir o 
veneno que vai combater o 
próprio veneno. O processo 
é manual e bastante 
perigoso. Acidentes 
acontecem, embora não 
sejam freqüentes. O último 
foi no ano passado, um 
técnico do laboratório foi 
mordido por uma cascavel. 
Resultado: três dias de 
internação no Hospital Vital 
Brazil. 

Mas o veneno das cobras 
também salva quem jamais 
foi picado. Foi no Butantan 
que uma das enzimas 
do veneno da Jararaca 
Dormideira (Bothrops 
Jararaca, serpente comum do 
norte do Rio Grande do Sul 
até o sul da Bahia) foi isolada 
e transformada num dos 
mais poderosos remédios 
contra a hipertensão 
arterial. No laboratório de 
biotecnologia do instituto, 
pela primeira vez na 
América Latina, cientistas 
conseguiram com sucesso 
realizar a técnica de DNA 
recombinante. O resultado 
é a produção de mais de 
cinqüenta milhões de doses 

por ano 
de vacina 
contra a 
Hepatite B, 
consumidas 

em todo o 
hemisfério sul. 

O Instituto produz 
ainda vacinas como 

a tríplice (contra tétano, 
difteria e coqueluche), 
antitetânica, BCG e raiva. 

Risco X saúde

sapo bufo

Jibóia Víbora otomana

cobra d’água

bicuda
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Entrevista com 
a amarelinha

S
impático leitor, querida, linda e maravilhosa lei-
tora, eu vos pergunto: a bandeira é o principal 
símbolo do nosso país, certo? E eu vos respon-
do: errado! Temos outro símbolo muito mais 
conhecido que o “lindo pendão da esperança”. 

Na Alemanha, em meio à Copa, consegui entrevistar para 
esta nobre página ninguém menos do que este símbolo, 
essa representação máxima da pátria: a camisa da seleção 
brasileira! Veja os principais trechos.

então, como a senhora tem passado?
Geralmente, me passam a ferro mesmo.
desculpe, perguntei como a senhora está.
Ah, fico um pouco tensa com essa coisa de Copa. 
Mas este é o seu maior momento de glória, não é?
Se ganharmos, é. Mas, se perdermos, o pessoal vai me ras-
gar, me atirar pela janela, me usar como pano de chão! 
Mas pelas ruas do brasil todas as pessoas estão 
usando camisas amarelas.
É verdade. Vi crianças, adultos, pobres e ricos me usando 
com orgulho. Sabe?, na Copa a gente parece mais uma 
nação. Todo mundo tem opiniões e é bem informado. 
se fosse assim com a política...
Política é assunto meio chato. Acho até que fazem ficar 
chato de propósito, só para ninguém querer falar nisso. 
seu preço é um pouco salgado, não é?
Nada que um camelô não resolva. 
como? a senhora está pregando a pirataria?
Claro que não. O que eu quis dizer é que esse problema de 
preços abusivos pode ser solucionado com a prestação de 
serviços de mão-de-obra informal que busque reproduzir 
um simulacro dos produtos manufaturados estrangeiros. 
ah, entendi... acho.  
Viu? Tudo é apenas uma questão de usar as palavras certas. 
Mas me diga, quantos anos a senhora tem?

Essa não é uma pergunta que se faça a uma dama. 
Mil perdões...
Mas tudo bem, agora você já perguntou mesmo. Tenho 52. 
não parece.
Mas é a pura verdade. Eu nasci na Copa de 1954. 
a sua antecessora era branca, não é?
É. E passou em branco. E depois da terrível derrota na 
de Copa de 50 mandaram a coitada embora. Aí teve um 
concurso e um estudante gaúcho ganhou, o Aldyr Schlee. 
Ele que inventou isso de eu ser amarela.
é uma cor meio berrante, não?
Eu gosto. É imponente. E ainda tem poder de impedir 
muitos atropelamentos. A não ser na Argentina, é claro. 
a senhora fez umas plásticas de 1954 para cá, não é?
Os tempos mudam, preciso mudar também. Uma hora a 
gola, outra é o desenho... Em época de Copa, então... 
por quê?
Ué?  Porque cada vez que eu mudo as pessoas me com-
pram de novo. 
Marketing, né?
Claro. Hoje em dia são feitos contratos milionários para 
ver quem fica comigo. Sou um símbolo de sucesso. 
e a senhora gosta de ter esta importância toda?
Adoro. Só não gosto quando me ligam com um produto 
qualquer, ainda mais se for cerveja. Acho que isso é um 
desrespeito com um símbolo do país.
e a senhora ganha dinheiro com esse marketing?
Nadica. O dinheiro vai para o bolso dos outros. Eu nem 
tenho bolso. Por outro lado, você já viu quantos bolsos tem 
um terno?  É para lá que o dinheiro vai. As camisas espor-
tivas suam, mas os ternos é que ficam com a bufunfa.
a senhora está dizendo que tem gente que usa o 
futebol para enriquecer desonestamente?
Olha, tudo é apenas uma questão de usar as palavras cer-
tas. E nesse caso as certas são essas mesmo. 

por José Roberto Torero

Camisa da seleção revela: por não ter bolso, a 
grana que arrecada acaba em outros paletós

Crônica

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