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M
al começou o ano e as seis centrais sindicais acertaram o passo. Resolve-
ram entrar no meio da briga entre empresários, oposição e governo fe-
deral sobre quem vai pagar a conta do fim da CPMF. Ainda em janeiro, 
conseguiram firmar posição unitária, o que é pouco comum ante as eter-
nas diferenças entre as siglas. O primeiro recado foi para o governo: tire 

o olho do bolso dos trabalhadores. As centrais farão barulho se alterações tributárias em 
substituição à CPMF tirarem recursos de programas sociais. Não admitem descumprimento 
do acordo que corrigiu a tabela do Imposto de Renda e construiu, a duras penas e contra a 
vontade do então ministro Palocci, um plano de valorização do salário mínimo. E exigem 
que os investimentos obrigatórios em saúde pública que a CPMF cobria sejam mantidos. 
Por fim, nada de mexer nos direitos dos trabalhadores do serviço público, inclusive o direi-
to constitucional de ter seu poder aquisitivo protegido contra a corrosão da inflação, qual-
quer que seja. E disseram para o governo de onde começar a tirar dinheiro: reduza a meta 
do superávit primário e os juros. 

Para os empresários, combatentes da redução da arrecadação que ainda não baixaram os 
preços que a CPMF “onerava”, e para as elites econômicas, outro recado. As centrais pedem 
a taxação das grandes fortunas, das heranças, das movimentações financeiras estrangeiras 
na Bolsa de Valores. Enfim, que os ricos e o capital participem com mais boa vontade de 
uma conta que muito sobrecarrega os pobres e a renda do trabalho. 

Outro bom fruto do esforço unitário das centrais é o lançamento de uma campanha para 
colher 1 milhão de assinaturas para uma proposta de emenda constitucional que regula-
mente a jornada de trabalho em no máximo 40 horas semanais sem redução de salário. Para 
as centrais, o Brasil está mais rico – são 164 novos milionários por mês – e gerando mais 
emprego formal. Pode acelerar o processo de redistribuição de renda e de redução das de-
sigualdades sociais. O Brasil passa por grandes inovações tecnológicas e científicas, cujos 
ganhos de produtividade não são redistribuídos. As centrais enxergam na redução da jor-
nada de trabalho um caminho para gerar outros milhões de empregos. A coleta de assina-
turas começa em fevereiro e vai turbinar 1º de maio. 
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João Pessoa
Excelente a repor-
tagem sobre João 
Pessoa e o reco-
nhecimento do 
Centro Histórico 
como patrimô-
nio cultural e pela 
evidente sensibili-
dade do repórter 
João Correia Fi-

lho. Os paraibanos e pessoenses, ainda em 
clima de festa pela conquista do título, estão 
felizes e cheios de orgulho. Parabéns à revis-
ta também pelo destaque dado à cultura.
Eliane de Castro Freire, João Pessoa (PB)
elianedecastro@jpa.neoline.com.br

Coincidentemente conheci a revista hoje 
(14/1) através do blog do Zé Dirceu. Ime-
diatamente cliquei no nome e deparei com 
uma excelente revista, com minha terra na 
capa: quer alegria maior? Belo texto sobre 
ela e maravilhosos outros assuntos.
Cleo Meira, João Pessoa (PB)
cleomeira2@hotmail.com

Adorei saber e conhecer um pouco de João 
Pessoa. Parabéns! 
Rivanilda Maria Avelino, Guarulhos (SP)
ranyavelino@ig.com.br

Kucinski e o preconceito
Sensacional o artigo de Bernardo Kucinski 
(“A linguagem do preconceito”, nº 20). Há 
tempos vimos sucumbindo em silêncio aos 
textos belicosos da imprensa brasileira, que 
em sua grande maioria, ou quase em sua 
totalidade, servem aos interesses das mul-
tinacionais e do capital internacional. Isso 
é mais um clichê? Não, é um fato! Obriga-
do, Bernardo!
Jean Claude Lima, Curitiba (PR)
jean@w3ol.com.br

Excelente reportagem de Bernardo Ku-
cinski. Em minha opinião, reflete a mágoa 
da elite jornalística, que se julga “mais in-
teligente” do que o presidente e não admite 
ser dirigida por alguém que considera in-
capaz. Se são tão inteligentes e capazes, por 
que não estão lá?
Antonio Eduardo Vieira, São Paulo (SP)
aevieira@bol.com.br

Pluralidade
A promissora Revista do Brasil certamente 
terá seu lugar na prateleira das revistas que 
engrossam “a resistência a favor da amplia-
ção do acesso à informação” (“Carta ao Lei-
tor”, nº 19) à medida que trilhar o caminho 
da liberdade de expressão do pensamento, 
incluindo a crítica construtiva dos leitores, 
mesmo contrária ao pensamento de seus 
colaboradores.
Elizio Nilo Caliman, Brasília (DF)
elizio.caliman@yahoo.com.br

Expressões idiomáticas
Trabalho com Educação de Jovens e Adul-
tos. Faço leituras diárias para os alunos, 
propiciando informação, curiosidades, la-
zer, humor etc. Meu marido trabalha na 
Mangels, em São Bernardo do Campo, re-
cebe a Revista do Brasil e sempre me pre-
senteia com essa preciosidade. Aproveito 
as reportagens para leitura e também para 
elaborar atividades, como foi o caso da ma-
téria “Você não entende patavina?” (edição 
nº 20). Parabéns pela revista, ela é de gran-
de ajuda. 
Ana Rita Santana Bueno, S. B. do Campo (SP)
ar.santana1965@uol.com.br

¿Por qué non te callas?
Prezados, não entendi nada quando li o co-
mentário sobre a opinião de FHC na pá-
gina 9, seção “Resumo” (nº 19). Até gosto 
de alguns bons artigos publicados por vo-
cês. Quando FHC fala que quer brasileiros 
“melhor educados” ele se refere à formação 
escolar, melhor educado nas escolas, quali-
dade nas escolas, formar cidadãos capazes 
de transformar sua realidade, e não “mais 
bem-educado”, cujo antônimo é mal-edu-
cado. Percebe-se que vocês são pró-Lula, 
mas acho que o “Por qué non te callas?” vai 
para vocês, dessa seção “Resumo”. 
Helton Ricardo, Brasília (DF)
hrpc13@bol.com.br

Nota da redação: Segundo a Gramática de Base, 
de Celso Cunha, advérbios comparativos regulares 
“mais bem” e “mais mal” são usados antes de ad-
jetivos-particípios. Somente na posposição se em-
pregam formas sintéticas (melhor e pior). Portanto, 
deve-se usar “brasileiros mais bem educados” ou 
“brasileiros educados melhor”, e não “brasileiros 
melhor educados”. A questão pode ser conferida 
ainda na página 150 da Gramática Metódica da Lín-
gua Portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida.
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País do 
futebol?
A reportagem so-
bre o êxodo dos jo-
gadores brasileiros 
de forma cada vez 
mais precoce para 
clubes do exterior, 
capa da edição de 
dezembro (Bye-
bye, Brasil, nº 19), 

apenas prova que somos no máximo o maior 
exportador e revelador de jogadores, mas a 
desorganização dos clubes e do futebol bra-
sileiro como um todo mostra que estamos 
longe de ser o “país do futebol”.
Renato Gonçalves da Mota, S. Paulo (SP)
rgmnoir@hotmail.com

Koch, não Loch
A reportagem intitulada “A febre da ex-
clusão”, na edição nº 19, mês de dezem-
bro, menciona doenças negligenciadas 
no Brasil e afirma-se que a tuberculose 
é causada pelo Bacilo de Loch. O correto 
é Bacilo de Koch. Aproveitando a opor-
tunidade, se for provada a inocência do 
padre Júlio Lancelotti (“Resumo”, da mes-
ma edição), vocês estarão dispostos a “re-
parar os estragos causados à sua imagem 
enquanto as acusações garantiam espe-
táculos”? Um santo e feliz ano novo aos 
editores e a todos os trabalhadores desta 
Terra de Santa Cruz “cansados” de tan-
tos impostos.
José Fiore Sene, Taubaté (SP)
fiore_sene@vivax.com.br

Espertos, não?
A respeito do projeto do senador Herá-
clito Fortes (DEM-PI), que propõe o par-
celamento trimestral dos prêmios pagos 
por loterias administradas pela Caixa Eco-
nômica Federal, o ilustre, se é que assim 
pode ser chamado o senador, alega que se 
baseou nas loterias dos Estados Unidos, 
que pagam os prêmios parcelados. Então 
por que não se basear também no Parla-
mento inglês com relação ao pagamento 
de seus salários? Dizer que está pensando 
na segurança dos ganhadores é mais que 
uma piada.
Jatiacy Francisco da Silva, Guarulhos (SP)
jatiacy@yahoo.com.br

Mais 
Ferréz
Venho manifestar 
minha emoção 
diante da repor-
tagem “A grife da 
quebrada” (edi-
ção nº 18). Nun-
ca ouvira falar 
de Ferréz nem da 
Revista do Brasil. 

Além de sua leitura fácil, o conteúdo me 
atingiu diretamente, sem apologias, po-
rém com uma postura para deixar muito 
bacana sem palavras. A condição financei-
ra muda sua aparência, mas não tira sua 
origem, somos “negros”, vivemos o negro 
drama, mas o que fizeram por nós? Somos 
um público sedento de mídia informati-
va e menos hegemônica. Cumprimento, 
emocionada, a todos.
Catherine de C.M. Targino, São Paulo (SP)
catherinetargino@ig.com.br

Publicidade
Soube agora que vocês estão publicando 
comerciais da Vale do Rio Doce (edição 
nº 19). Aonde chegamos, companheiros? 
Dentro de meu sindicato defendi a ma-
nutenção da filiação à CUT, porém, com 
esse gesto, praticamente sendo financia-
dos pela Vale, fica difícil conversar com 
os trabalhadores que ainda confiam na 
nossa central. Sei que a tarefa de produ-
zir uma revista custa dinheiro, mas isso 
que estão fazendo eu acho um absurdo. 
Logo a Vale? Gostaria de saber os argu-
mentos de vocês para uma atitude tão 
inusitada.
João José Carajol Delvage, Piracicaba (SP)
jj.delvage@uol.com.br

Nota dos diretores: A Editora Atitude, que pu-
blica a revista do Brasil, é uma empresa criada 
por um conjunto de entidades e personalida-
des, das quais a CUT é uma delas. Sua missão 
é gerar veículos de comunicação impressos e 
eletrônicos para prestar serviço de comunica-
ção a uma parcela da população brasileira que 
não tem acesso ou está descontente com ou-
tros veículos. A crítica do leitor deve ser colo-
cada em sentido inverso: os anúncios em nada 
alteram a independência da linha editorial. O 
compromisso é reverter toda a sua receita fi-
nanceira para o aumento de páginas, tiragem, 
distribuição e periodicidade para praticar a in-
formação que transforma.

Votar para cobrar
Estamos no ano eleitoral e até o momento 
não temos nenhuma resposta do Projeto de 
Emenda Constitucional referente à refor-
ma política. Somos os responsáveis por ou-
torgar poder aos políticos que estão aí rin-
do das nossas fraquezas. Por esses motivos, 
eu nunca deixei de votar, para não manter 
traidores do povo brasileiro nos mandatos 
públicos. Faça isso você também, seu voto 
é uma grande arma para limpar as sujeiras 
da política do Brasil.
Manoel Limoeiro, Recife (PE)
manoeljs127773773@hotmail.com

Cumprimentos
Parabéns a todos pela belíssima nova edi-
ção da Revista do Brasil. Fico muito con-
tente em ver que ela cresceu, amadure-
ceu, e hoje se consolida como informação 
alternativa e de qualidade para todos os 
trabalhadores.
Hugo Tomé Aquino, São Paulo (SP)
hugo@spbancarios.com.br

Cumprimento os editores pelo excelente 
trabalho desenvolvido na Revista do Bra-
sil, pela eficácia e pelo talento na área de 
comunicação, tornando-a uma publica-
ção cada vez mais respeitada e cada vez 
mais lida.
Paulo Cândido Ribeiro, primeiro-secretário 
da Câmara Municipal de São Bento do 
Sapucaí (SP)

Agradecemos o envio da excelente Revista 
do Brasil, que com certeza valorizará so-
bremaneira o acervo da Biblioteca Dr. Ubi-
rajara Lara, integrante do Museu Odonto-
lógico Dra. Grace Alvarez. Parabéns pelo 
conteúdo e pelo valioso trabalho em prol 
da coletividade paulista e brasileira.
Reinaldo J.F. Salvego, diretor do Museu 
Odontológico Dra. Grace Alvarez, 
Piracicaba (SP)

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

revista@revistadobrasil.net
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Por Paulo Donizetti de souza e Vitor NuzziResumo

E tem quem fale do Lula
Com a anuência dos clubes, o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco 

Polo del Nero, teve sua permanência no cargo prorrogada de 2010 para 2014, inspi-
rado na regra da CBF que permitiu que o mandato de Ricardo Teixeira, re-re-re-re-
reeleito no ano passado, se estendesse até o “ano da Copa no Brasil”. O cartola, que 
chegou em 1989, vai superar os 25 anos de reinado à frente da CBF. Em sua gestão a 
entidade vai bem, passou do modesto edifício no centro do Rio para um moderno 
prédio na Barra da Tijuca. A seleção está razoável – ganhou duas Copas e sofreu três 
derrotas memoráveis. E o futebol brasileiro está isso aí.

CREsCIMENTo

Período Saldo Média
  anual
1992/1994 326.545 90.707
1995/1998 -1.018.191 –
1999/2002 1.815.088 453.772
2003/2007 6.241.768 1.248.353

Em 2007 o Brasil abriu 1.617.392 
novos postos de trabalho com car-
teira assinada, segundo o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempre-
gados, do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Foi o melhor resulta-
do desde 1992. O recorde anterior 
(1,5 milhão) era de 2004. Todos 
os setores de atividade cresce-
ram, com destaque para serviços 
(587.103, alta de 5,29%), comér-
cio (405.091, 6,56%) e indústria 
(394.584, 6,09%). O maior cresci-
mento percentual foi da constru-
ção civil: 13,08%, ou 176.755 vagas 
a mais. O quadro a seguir dá uma 
idéia dos diferentes momentos do 
emprego formal no Brasil.

Carteira de 
trabalho em alta

Não à escravidão
Outro recorde positivo no ano, na 

ponta mais degradante do mundo do 
trabalho: a libertação de 5.877 pes-
soas em condições análogas às de 
escravidão. É o maior número des-
de 1995, quando foi criado o Grupo 
Especial de Fiscalização Móvel. De 
lá para cá, 27.645 pessoas foram li-
bertadas.

Ricardo 
Teixeira
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Dança da chuva
Nelson Hubner bateu, talvez, 

um recorde de interinidade, à 
frente do Ministério de Minas e 
Energia durante oito meses. Em 
21 de janeiro Edison Lobão tor-
nou-se o efetivo. A demora para 
a decisão talvez se explique pelo 
seu DNA. Lobão foi eleito senador 
pelo PFL do Maranhão, embora 
hoje esteja no PMDB do Sarney, 
o que, diria Pablo Milanés, “no es 
lo mismo pero es igual”. Enquan-
to isso, no Senado, seu garoto e 
suplente Lobão Filho (ainda pre-
servando o sangue tipo PFL) tam-
bém demorou um pouco para as-
sumir; a bagagem, com uma ficha 
corrida de denúncias a ser investi-
gada, devia estar pesada.

Imunidade?
Mesmo longe de estar imune, o Brasil apresenta uma 

situação mais tranqüila para enfrentar um possível de-
saquecimento da economia mundial, por causa da crise 
enfrentada pelos Estados Unidos. A análise é da revista 
britânica The Economist. Para a publicação, três fatores 
favorecem o Brasil: demanda interna forte, maior inte-
gração com os mercados e menor dependência comer-
cial dos Estados Unidos.

Na fervura
Enquanto se apressa para vender a Cesp, o governo 

paulista tenta não perder também em outros “negócios”. 
Já autorizou o consórcio liderado pelo Citibank a avaliar 
a Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae). A 
Aneel já aprovou a transferência da concessão da Usi-
na Termelétrica Piratininga, da Emae, para a Petrobras, 
outro indício de que a empresa está prestes a ser passa-
da no martelo.
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O mundo se encontra em sus-
penso, com a crise inicia-
da com a queda da Bolsa 
de Nova York. As medidas 
tomadas pelo governo nor-

te-americano, a fim de conter o desaba-
mento do mercado financeiro, se mostram 
débeis, frente ao temor de uma recessão 
globalizada como a dos anos 30, vencida 
corajosamente por Roosevelt, com o New 
Deal. O jornalista William Greider, em 
denso ensaio sobre o FED (o Banco Cen-
tral de lá), mostra como o controle mone-
tário é instrumento de domínio do capi-
talismo. “Acima de tudo”, diz, “a moeda é 
uma questão de fé.” É a mais bem elabo-
rada das convenções humanas.

Em um pedaço de papel se inscreve de-
terminado valor, e se acredita que ali haja o 
equivalente a determinados bens. O papel, 
em si mesmo, não vale nada. Da mesma 
forma, a moeda não se reproduz. Como 
disse Aristóteles, se colocarmos duas drac-
mas (unidade monetária de seu tempo) 
juntas durante um ano, elas não são capa-
zes de produzir um só óbolo (ou centavo). A única coisa de valor no 
mundo é o trabalho, que produz bens tangíveis. O valor da moeda 
é atribuído em contrato consensual, no qual se finge acreditar.

Quando a moeda era metalizada – ouro, prata ou cobre –, tinha 
referência sólida. Valia o peso. Hoje, quase nem circula. Usamos car-
tões de crédito, cheques, transferências eletrônicas. A moeda é con-
venção na qual devemos acreditar, mas perde o valor se seu emitente 
(o emitente do cheque ou da nota promissória, ou o Estado emitente 
do papel-moeda e outros títulos) perde a credibilidade.

Em 1944, com a guerra chegando ao fim e a depressão já vencida 
pela intervenção do Estado na economia norte-americana a partir 
de 1933, os países aliados se reuniram em Bretton Woods, pequena 
cidade de New Hampshire, a fim de estabelecer a ordem monetá-
ria que deveria vigorar depois da derrota, já prevista, dos países do 
Eixo. Partia-se da idéia de que a falta de uma instituição internacio-
nal que pudesse evitar crises periódicas do capitalismo sempre fora 
uma das causas dos conflitos bélicos. Sob influência de John May-

nard Keynes, que apoiara, com sua teoria 
do pleno emprego, o New Deal, criaram o 
Banco Mundial e o FMI.

Embora o peso maior da guerra tivesse 
sido o da União Soviética, que perdera 20 
milhões de pessoas no conflito, a liderança 
dos aliados se encontrava com os Estados 
Unidos. Essa liderança foi tão arrogante 
naquele momento – oito meses antes da 
chegada dos russos a Berlim –, que Stalin 
decidiu não assinar o acordo. Decidiu-se 
que o dólar seria a moeda de reserva e de 
referência mundial, garantida pelo ouro 
do Tesouro norte-americano, na base de 
US$ 35 por onça troy (mais ou menos um 
dólar por grama de ouro). Estabeleceu-se 
que os EUA pagariam em metal a qualquer 
país portador de reservas em dólar, quan-
do isso lhes fosse exigido.

Em 1971, Richard Nixon – diante do au-
mento do preço do petróleo e da exigência 
francesa em receber em ouro suas reser-
vas na moeda norte-americana – rompeu 
unilateralmente os convênios de Bretton 
Woods, declarando que não mais satisfa-

ria em metal os dólares circulantes no mundo. Washington decla-
rou solenemente o maior calote da história. O dólar passou a valer 
quanto os EUA quisessem, e ninguém sabe quanto desse papel podre 
se encontra em circulação. É nesse momento que os EUA iniciam a 
sua lenta mas inexorável decadência. 

Com US$ 9 trilhões de dívida em títulos do Tesouro, US$ 1 trilhão 
em títulos em poder da China e despesas de quase US$ 300 milhões 
ao dia com as guerras do Iraque e do Afeganistão, era natural que se 
previsse uma crise. Como a queda americana significará a erosão de 
todo o sistema, Europa e China, credores dos americanos interessa-
dos em preservar seus ativos, ajudarão. Mas de crise em crise o siste-
ma inteiro acabará ruindo. Mais para o bem do que para o mal.

No Brasil, a oposição tudo faz para imobilizar o governo e torce 
para que a crise nos atinja. Pouco lhe importa se o Brasil sucum-
bir. O governo deverá inspirar-se na ação de Roosevelt. Para salvar 
o capitalismo, é necessária a intervenção do Estado na criação de 
empregos e ampliação do mercado interno.  

Por Mauro santayana

Mauro santayana trabalhou nos principais jornais brasileiros desde 1954. Foi colaborador de Tancredo Neves 
e adido cultural do Brasil em Roma nos anos 80. É colunista do Jornal do Brasil e de diversas publicações

A nova crise do capitalismo
Ponto de Vista
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Desafio: 
aumentar o número 

de consumidores

o governo deve inspirar-
se em roosevelt: o estado 
deve agir, criar empregos e 
ampliar o mercado interno. 
e manter o Brasil longe de 
sucumbir à crise mundial, 
como torce a oposição
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energia

País paga caro pela privatização
A inflação acumulada em dez anos foi de 96,80%, pelo ICV-Dieese, 
e de 93,53%, pelo IPCA-IBGE, mas o reajuste de energia elétrica extrapolou

Fonte: ANEEL. Elaboração: Dieese/Sinergia

Reajuste – Brasil (199�-200�)
residencial 250,80%
industrial 397,14%
Comercial 257,51%
rural 269,29%
Poder público 279,83%
iluminação pública 255,75%
Serviço público 305,44%
Consumo próprio 429,48%
Média 314,11%

Reajuste – Região sudeste (199�-200�)
residencial 262,94%
industrial 395,74%
Comercial 261,63%
rural 290,19%
Poder público 289,10%
iluminação pública 265,64%
Serviço público 332,68%
Consumo próprio 663,98%
Média 327,03%

J
ulho de 1996. Em sessão durante a 
madrugada, a base de apoio do go-
verno tucano na Assembléia Legis-
lativa de São Paulo aprova a Lei nº 
9.361, que institui o Programa Es-

tadual de Desestatização (PED). O progra-
ma prevê a divisão das três concessionárias 
de energia (Cesp, Eletropaulo e CPFL) em 
mais de 20 empresas, a pretexto de ampliar 
o número de interessados em assumir o ne-
gócio e “induzir a competição”.

O PED paulista é cria de uma resolução 
formulada um ano antes. Em 25 de abril de 
1995 fora anunciada pelos ministros Rai-
mundo Brito (Minas e Energia) e José Ser-
ra (Planejamento) a decisão do Conselho 
Nacional de Desestatização de incluir o Sis-
tema Eletrobrás na rota das privatizações. 
Nenhum estado segue tão à risca como São 
Paulo o projeto “Estado mínimo” conduzi-
do durante a era FHC. Para especialistas, 
acadêmicos, sindicalistas e trabalhadores 
do setor foi o começo da privataria que pro-
vocaria aumento de tarifas, desemprego de 
profissionais especializados, queda da qua-
lidade dos serviços – e, como se pode notar, 
em nada “induziu a competição”.

Fevereiro de 2008. José Serra já não está 
na “cabeça” do programa federal de deses-
tatizações, mas no governo de São Paulo. 
E retoma com vigor o projeto de privati-
zar o que restou do patrimônio energético 
paulista – a Cesp, terceira maior geradora 
do Brasil, responsável por 63% da energia 
produzida em São Paulo e por 10% da ge-
ração nacional. São 7,5 megawatts gerados 
por seis usinas hidrelétricas dos rios Para-
ná, Tietê e Paraíba do Sul. 

A Cesp foi fatiada em três empresas. 
Duas passaram ao controle de investidores 
de capital norte-americano em 1999 e se 
transformaram nas atuais AES Tietê (que 

enquanto outros estados continuam investindo 
na geração de energia num momento delicado e 
estratégico para o crescimento do país, São Paulo 
tem engatilhada uma megaprivatização
Por Lílian Parise

A luz que falta
controla outras usinas no rio) e Duke Ener-
gy (que opera usinas no Rio Paranapane-
ma). E estão sendo denunciadas em ação 
popular por não cumprirem os contratos 
que as obrigavam a expandir a capacida-
de instalada do seu sistema de geração em 
no mínimo 15% em oito anos. A ação res-
ponsabiliza também a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) e o governo esta-
dual, por não exercerem seu dever de fisca-
lizar. A terceira fatia da Cesp, a Companhia 
de Transmissão de Energia Elétrica Paulis-
ta (CTEEP), havia sido excluída da lista de 
privatizações pela lei que criou o PED.

Todas as dívidas da antiga Cesp, mais de 
R$ 10 bilhões, permaneceram com o que res-
tou de seu comando estatal. Depois de duas 
tentativas frustradas de venda e do desgas-
te sofrido durante a última campanha pre-
sidencial, o ex-governador Alckmin deixou 
para Serra a continuação do serviço. Antes, 
alterou a lei que criou o PED e incluiu a CTE-
EP – única e rentável empresa de transmis-
são paulista, comprada pela estatal colom-
biana ISA em 2006. O dinheiro arrecadado 

foi injetado para sanear o mico da Cesp e 
voltar a atrair compradores.

Serra tem engatilhada uma megaprivati-
zação, anunciada em outubro, com 18 es-
tatais na mira, incluindo a Sabesp, a Nossa 
Caixa e o Metrô. Candidato, o tucano re-
conhecia a importância estratégica das em-
presas públicas. Eleito, apressa-se em ven-
dê-las para distanciar o desgaste da eleição 
presidencial de 2010. No apagar das luzes 
de 2007, anunciou nos grandes jornais que 
está tudo pronto para a venda da Cesp. Será 
a terceira tentativa de leilão dos 95,31% das 
ações ordinárias (com direito a voto) e dos 
17,99% das preferenciais sob controle do 
estado, o que representa 43,31% do capi-
tal total da companhia. Duas fracassaram. 
A primeira, em 2000, por falta de interes-
se da iniciativa privada diante da dívida. 
Outro leilão, em 2001, não andou devido 
ao “apagão”. 

Uma liminar concedida em ação popular 
movida por parlamentares e por dirigentes 
do Sindicato dos Trabalhadores Energéti-
cos do Estado de SP (Sinergia) também im-
pediu a realização do leilão. A decisão da 
Justiça Federal, que julgou o mérito da ação 
popular, saiu em meados do ano passado e 
reconheceu a ilegalidade do preço mínimo 
do edital de venda, então de R$ 1,7 bilhão. 
Se o leilão tivesse ocorrido, depois de seis 
anos a decisão da Justiça tornaria sem efei-
to todo o processo. 
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nA mIRA de seRRA
Ilha solteira, concluída em 19�8, é a 
maior hidrelétrica do estado de são 
Paulo e a terceira maior do Brasil. 
Em conjunto com a Usina de Jupiá, 
compõe o sexto maior complexo 
hidrelétrico do mundo

Artur Henrique da Silva Santos, dirigen-
te do Sinergia e presidente da CUT, relem-
bra que, se o fracasso aconteceu, não foi 
por falta de aviso: “Alertamos que o mais 
sensato seria suspender qualquer privati-
zação. Se o capital privado quer investir no 
setor, que invista na expansão da oferta de 
energia. Aliás, o problema crônico de falta 
de investimentos alimenta o temor de crise 
e de novos apagões”.   

Para Ildo Sauer, professor titular do Ins-
tituto de Energia e Eletrotécnica da Uni-
versidade de São Paulo, privatizar a Cesp 
agora continua sendo um equívoco: “Por 
motivos estratégicos e históricos, pois a 
energia volta à cena em situação delicada”. 
Sauer destaca o vínculo da Cesp com o uso 
múltiplo das águas, irrigação, saneamento e 
transporte fluvial da hidrovia Tietê/Paraná. 
“Não é admissível que o estado abra mão 
dessa capacidade de fomentar o desenvol-
vimento. Ainda há tempo para voltar atrás, 
adotando a mesma postura dos governos 
do Paraná e de Minas, que continuam par-
ticipando do esforço para garantir a energia 
elétrica para o Brasil.” 

Mesmo sem ter definições importantes, 

como cronograma de venda, o governo deu 
início aos trâmites legais para a privatiza-
ção. A audiência pública obrigatória para 
prestar esclarecimentos à sociedade ocor-
reu em 15 de janeiro, na Bolsa de Valores de 
São Paulo. As respostas aos questionamen-
tos variaram entre “ainda não há definição” 
e “estamos estudando”. Entre as regras de-
finidas, continuam valendo a possibilida-
de de participação de estatais estrangeiras 
e a proibição para estatais locais. O gover-
no desistiu de exigir o compromisso de am-
pliação da capacidade de geração em 15% 
em oito anos e abriu mão da golden share, 

ação especial que lhe daria direito de con-
tinuar participando de decisões depois de 
eventual venda. Com o edital publicado 
logo após o Carnaval, o leilão pode acon-
tecer a partir do dia 20 de fevereiro. O lance 
mínimo, ainda indefinido, é estimado em 
R$ 5 bilhões.

A falta de informações frustrou eventuais 
compradores, jornalistas e sindicalistas. “Se 
estivesse presente à audiência, a população 
certamente sairia com muitas dúvidas. Jus-
to ela, a verdadeira dona desse patrimônio 
e que será a maior prejudicada”, diz Gentil 
Teixeira de Freitas, funcionário da Cesp e 
secretário-geral do Sinergia. Os trabalha-
dores, que conquistaram algumas garantias 
em privatizações anteriores, convivem com 
a insegurança. No dia da audiência, protes-
taram diante da Bovespa e com paralisa-
ções nas usinas de Ilha Solteira, Porto Pri-
mavera e Jupiá. “A resistência pode chegar 
até uma greve por tempo indeterminado”, 
avisa Gentil. A categoria quer manutenção 
de direitos e um acordo coletivo por três 
anos. “Seria uma garantia mínima de pro-
teção em caso de mudança de controle da 
empresa.” Gentil: “População será maior prejudicada”
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trabalho

E
m 136 das 645 cidades de São 
Paulo não mora nenhum mé-
dico. Nesses casos, eles vêm de 
outros municípios e, assim que 
cai o sol, retornam para sua ci-

dade. Passa a funcionar a “ambulância tera-
pia”, em que o motorista vira o “socorrista” 
mais importante. No mesmo estado de São 
Paulo, a cidade de Botucatu tem pouco mais 
de seis médicos por mil habitantes, uma das 
mais altas taxas do mundo. E em dez outras 
cidades a proporção de médicos é superior 
à de países como Reino Unido, Austrália, 
Canadá e Estados Unidos.

Exaustos e mal pagos

Fonte: Cremesp-Datafolha, 2007

Pesquisa revela que 
médicos de São Paulo 
têm orgulho da profissão, 
apesar de desvalorizada. 
estado mais rico do país 
ainda tem municípios tão 
mal servidos de médicos 
quanto o Maranhão, um 
dos mais pobres 
Por Aureliano Biancarelli 

Perfil do médico do estado de São Paulo
PRINCIPAIs qUEIxAs

Salários baixos 44%
Planos e convênios de saúde 21%
infra-estrutura do local de trabalho 20%
falta de confiança e de reconhecimento 14%
Jornada de trabalho excessiva 9%
Atendimento fica prejudicado 9%

Mulheres e moradores da região Metropolitana 
de São Paulo são os que mais reclamam do 
salário. os mais jovens são os que menos se 
queixam, apesar de trabalhar maior número de 
horas e ganhar menos

qUANTIDADE DE EMPREGos

1 17%
2 25%
3 26%
4 12%
5 10%
6 ou mais 10%

na média, médicos têm 3 empregos 
e trabalham 52 horas semanais; 15% 
dos médicos entre 30 e 49 anos e 15% 
daqueles que ganham acima de r$ 12 
mil têm 6 ou mais empregos

Até 20 horas 10%
De 20 a 40 horas 24%
De 40 a 60 horas 34%
Mais de 60 horas 30%
não sabe/não respondeu 2%

na média, os jovens de até 29 anos 
trabalham 65 horas semanais; aqueles 
acima de 50 anos têm carga horária 
média de 46 horas semanais

qUANTo GANHAM PoR Mês

Até r$ 3.000 8%
Mais de r$ 3.000 a r$ 6.000 26%
Mais de r$ 6.000 a r$ 9.000 19%
Mais de r$ 9.000 a r$ 12.000 16%
Mais de r$ 12.000 12%
não quis responder 20%

45% ganham entre r$ 3.000 e r$ 9.000; 
12% das mulheres, contra 5% dos 
homens, ganham r$ 3.000 ou menos

VALoR DAs CoNsULTAs

Até r$ 190 70%
Acima de r$ 191 18%
não quis responder 12%

Cobram r$ 145 em média por consulta 
particular; 84% dos médicos do interior 
do estado cobram r$ 190 ou menos por 
consulta; na região Metropolitana, esta 
porcentagem cai para 59%

GAsTos MENsAIs

Até r$ 1.140 20%
De r$ 1.141 a r$ 2.280 27%
r$ 2.281 ou mais 34%
não respondeu ou não sabe 19%

na média, gastam r$ 2.569 para manter a 
profissão, incluindo manutenção do consultório, 
transporte, estacionamento, alimentação, 
atualização profissional, impostos etc.

RELAção CoM os CoNVêNIos

Atende convênio (média) 55%
entre os que ganham mais de r$ 12.000 64%
os que trabalham no interior 61%
valor médio recebido por consulta r$ 30,00

n Cerca de metade disse ter sofrido restrição dos planos de saúde
n 43% afirmaram sofrer restrição ou imposição das operadoras
n 49% dos mais jovens (até 29 anos) já tiveram limitações
n 55% dos que ganham acima de r$ 12.000 disseram já ter sofrido restrições

CARGA HoRáRIA sEMANAL

O cenário parece privilegiado. Mas, 
quando se observa o cotidiano dos médi-
cos, vê-se que eles trabalham em média 52 
horas semanais e têm três diferentes em-
pregos. Um terço deles chega a ter mais de 
quatro empregos e trabalha mais de 60 ho-
ras. Considerando todos os vínculos, 45% 
dos médicos recebem entre R$ 3 mil e R$ 9 
mil. No conjunto, os médicos dizem gastar, 
em média, cerca de R$ 2.500 por mês para 
manter a profissão –  consultório, transpor-
te, alimentação, atualização profissional e 
impostos.



   2008    fevereiro    reviSTA Do BrASiL     11 

Exaustos e mal pagos
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nAdA fáCIL desde O InÍCIO
A recém-formada Luciana, de 2� anos, 
faz residência de 60 horas semanais 
no Hospital das Clínicas, mas precisa 
reforçar o orçamento na rede privada
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O perfil do médico paulista aparece em 
pesquisa realizada no final do ano passa-
do pelo Conselho Regional de Medicina de 
São Paulo (Cremesp) e pelo Instituto Da-
tafolha. Os outros dados vêm do Conselho 
Federal de Medicina e de levantamento iné-
dito do Banco de Dados do Cremesp.

A pesquisa tomou como amostragem 
400 profissionais sorteados entre os cerca 
de 92 mil inscritos no conselho. Apesar das 
dificuldades, 61% dos médicos entrevista-
dos disseram estar satisfeitos com a profis-
são e 29% afirmaram estar nem satisfeitos, 
nem insatisfeitos. Outros 10% disseram es-
tar insatisfeitos ou muito insatisfeitos.

Os satisfeitos citaram principalmente 
sintonia com a vocação, amor ao trabalho e 
realização pessoal. Apenas 9% dos satisfei-
tos afirmaram que o salário é motivo para 
estar bem com a profissão. Mesmo entre os 
mais velhos e que ganham acima de R$ 12 

mil, a satisfação é atribuída à vocação, não 
ao dinheiro. Já entre os motivos de insatis-
fação, os baixos salários vêm em primeiro 
lugar, seguidos de precárias condições de 
trabalho, jornada excessiva e falta de reco-
nhecimento.

Ao definir a profissão numa única pa-
lavra, 44% dos entrevistados citaram ter-
mos positivos, como dedicação, gratifica-
ção, paixão, satisfação. Os jovens de até 29 
anos foram os que mais fizeram referên-
cias positivas. Mas 46% dos médicos defi-
niram a profissão com menções negativas, 
como difícil, árdua, exaustiva, desvaloriza-
da, frustrante.

Problemas não faltam
Os pesquisadores também quiseram sa-

ber qual o “maior problema que os médi-
cos enfrentam hoje”. Mais da metade das 
mulheres – 52% – disseram que são os sa-

lários baixos, opinião emitida por 40% dos 
homens. A baixa remuneração é a princi-
pal queixa em todas as faixas etárias, tanto 
na capital como no interior, mesmo entre 
os que ganham mais. Os planos de saúde 
aparecem como problema para 21% e a in-
fra-estrutura do local de trabalho, 20%. O 
“sistema de saúde”, que está na base de to-
dos os problemas estruturais, só foi citado 
por 6% dos entrevistados.

O trabalho mostrou que 55% dos médi-
cos paulistas atendem pacientes por con-
vênios. Outro grupo importante, 27%, 
trabalha em locais que não comportam 
atendimento por convênio, como empre-
sas, fundações, academias, laboratório, 
pesquisa. Dos médicos com consultório 
próprio, 12% não atendem planos de saú-
de. São, geralmente, aqueles com clientela 
de maior poder aquisitivo, que chegam a 
cobrar de R$ 400 a R$ 800 por consulta.
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“A muLheR já se ACOsTumOu” Aos �� anos, Nilton faz 120 horas de plantões por semana. quando dá, tira cochilos nas salinhas de médicos 
dos hospitais onde atende, na Baixada santista e Vale do Ribeira. Está nessa rotina há � anos, desde que fechou o consultório, em santos
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Entre os que atendem convênio, 43% afir-
maram já ter sofrido ou sofrer algum tipo 
de restrição ou imposição da operadora. Na 
lista das restrições, estão a não autorização 
de consultas, internações, exames, procedi-
mentos e corte no tempo de internação. Um 
terço dos médicos citou o descredenciamen-
to, usado como ameaça e forma de restrin-
gir os procedimentos. E 22% (nas respostas 
múltiplas) citaram a quebra de sigilo. Signi-
fica que, dez anos depois de promulgada a 
Lei dos Planos de Saúde, as operadoras con-
tinuam interferindo nos procedimentos mé-
dicos e quebrando a ética médica, pondo em 
risco profissionais e pacientes.

“Os planos prometem o que não podem 
oferecer”, diz Cid Célio Carvalhaes, presi-
dente do Sindicato dos Médicos de São Pau-
lo. Algumas cooperativas exigem exclusi-
vidade. Outras vezes, os próprios médicos 
fazem uma reserva de mercado. O sindi-
cato cita o caso de um consórcio de hos-

Medicina feminina
Entre os formandos de 2006 que se re-

gistraram no Conselho Regional de Me-
dicina de São Paulo, pela primeira vez as 
mulheres passaram os homens. São 1.568 
mulheres e 1.462 homens. Na faixa etária 
entre 20 e 24 anos, as mulheres são 50,68%, 
contra 49,32%. No conjunto desse merca-
do de trabalho, os médicos ainda predomi-
nam, são 61,64%, contra 38,36% das mé-
dicas. Mas, como a presença das mulheres 
nas faculdades e entre os vestibulandos é 
cada vez maior, a tendência é essa propor-
ção se inverter.

Luciana Vieira Ribeiro da Silva, de 27 
anos, formou-se em 2005 pela Faculdade 
de Medicina da USP. Em 2006 trabalhou 
como médica do Programa Saúde da Fa-
mília, em São Sebastião, no litoral, e agora 
faz residência em clínica médica no Hos-
pital das Clínicas da capital. Recebe uma 
bolsa de R$ 1.600 por mês para plantões 
de 60 a 80 horas semanais. Reforça a renda 
com um plantão de 12 horas em um hospi-
tal particular. Luciana acha que uma maior 
presença da mulher na medicina trará mu-
danças para melhor, mas pensa que a re-
lação médico–paciente depende mais do 
caráter e da formação de cada um do que 
propriamente da questão de gênero. “Já vi 
médicos tratando pacientes melhor que 
algumas médicas”, afirma. As médicas são 
maioria em duas especialidades, pediatria 
e dermatologia.

O professor da Faculdade de Medicina da 
USP e coordenador da comissão de Bioéti-
ca do Cremesp, Reinaldo Ayer, acredita que 
a presença feminina significará uma medi-
cina mais humanística. “Há correntes den-
tro da bioética que falam numa ética femi-
nina, uma ética dos cuidados, da tolerância, 
do acolhimento”, diz Ayer.

Se há uma ética feminina, parte dessa 
prática de acolhimento dependerá sem-
pre do exemplo do professor. Na residên-
cia médica, onde o recém-formado depara 
com a realidade – geralmente nas situa-
ções mais dramáticas e precárias –, ele é 
obrigado a cumprir de 70 a 100 horas se-
manais. “Não há um regulamento que diga 
quantas horas consecutivas podemos tra-
balhar”, diz Rodrigo Durante Soares, 26 
anos, presidente da Associação dos Mé-
dicos Residentes do Estado de São Paulo, 
que faz residência no Instituto do Coração. 
“A figura do preceptor, que organiza o pro-
grama, que tutora o residente, não existe 
em muitos hospitais.” Com o residente so-

pitais do interior que repassou a um certo 
número de profissionais a responsabilidade 
de subcontratar outros médicos. Para au-
mentar seus ganhos, em lugar de contra-
tar outros colegas, eles assumiram todo o 
atendimento, o que também não é seguro 
para os pacientes.

“O médico trabalha, em média, 30% além 
do turno constitucional de 40 horas sema-
nais”, diz Carvalhaes. “Ele não pode, como 
em outras profissões, interromper seu tra-
balho quando termina o horário. Cuidar do 
doente é imperioso.” Outro dado da pesqui-
sa Cremesp-Datafolha mostra que 38% dos 
médicos paulistas têm registro como pessoa 
jurídica, chegando a 66% no grupo que ga-
nha mais de R$ 12 mil. O que pode parecer 
uma maior autonomia para o médico é, na 
verdade, uma redução dos direitos trabalhis-
tas imposta pelas empresas de saúde.

Fonte: Conselho Federal de Medicina

Distribuição irregular – 2007
 Total de Nº de habitantes Taxa de médicos
  médicos ativos por médico por 1.000 habitantes

Brasil �22.�9� 588 1,�   
Acre 548 1.017 0,98

Alagoas 3.470 813 1,23

Amazonas 3.150 892 1,12

Amapá 522 913 1,1

Bahia 14.230 918 1,09

Ceará 7.805 952 1,05

Distrito federal 8.498 241 4,14

espírito Santo 6.185 500 2

Goiás 8.326 600 1,66

Maranhão 3.650 1.548 0,65

Minas Gerais 33.117 540 1,85

Mato Grosso do Sul 3.308 628 1,59

Mato Grosso 3.198 783 1,88

Pará 5.466 1.132 0,88

Paraíba 4.238 812 1,23

Pernambuco 11.305 700 1,43

Piauí 2.496 1.139 0,88

Paraná 16.387 583 1,72

rio de Janeiro 52.428 274 3,65

rio Grande do norte 3.746 741 1,35

rondônia 1.259 1.095 0,91

roraima 460 705 1,48

rio Grande do Sul 22.533 452 2,21

Santa Catarina 9.819 545 1,83

Sergipe 2.383 748 1,34

São Paulo 92.823 398 2,51

Tocantins 1.447 799 1,25
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brecarregado, estressado, sem um tutor a 
seu lado, a relação médico–paciente acaba 
ficando em segundo plano.

120 horas por semana
Ainda está amanhecendo quando Nil-

ton Silva deixa a cidade de Santos dirigin-
do uma caminhonete Pampa. É segunda-
feira e ele só estará de volta na manhã do 
sábado, 120 horas de plantões depois. Um 
plantão em Itariri, outros dois em Itanhaém, 
um quarto em Pedro de Toledo e o últi-
mo em Miracatu – cidades do Litoral Sul 
e do Vale do Ribeira. Sai de um, vai para 
outro. “Tiro um cochilo nas madrugadas”, 
diz. Nilton é ginecologista, obstetra e so-
corrista e faz essa rotina há três anos, des-
de que fechou o consultório, em Santos. 
“A mulher já se acostumou”, os filhos es-
tão adultos. Aos 73 anos, já poderia estar 
aposentado.

“Querem me ver de pijama, diante da 
tevê. Isso não vou deixar”, diz. Com as 120 
horas por semana, está juntando uma re-
serva para criar gado no Vale do Ribeira. 
E acha tempo para um pequeno “sítio eco-
lógico” em Caraguatatuba, no litoral norte 
paulista, e a direção de uma ONG, Sertão 
Verde, dedicada ao reflorestamento de áreas 
do Nordeste. “Já plantei 16,5 mil mudas de 
algaroba no oeste de Sergipe”, conta. A ár-
vore, segundo ele, é originária do deserto 
do Peru e suas raízes chegam a 65 metros de 
profundidade. “Pode salvar o sertão.”

A cidade de Santos, onde mora, tem pou-
co menos de seis médicos por mil habitan-
tes, uma das maiores taxas do mundo. O 
Vale do Ribeira, onde Nilton Silva passa a 
semana, tem a mais baixa taxa de médicos 
do estado, 0,69. Empata com a do Mara-
nhão, a menor do país. A cidade de Pedro 
de Toledo, onde faz plantão das 8 horas de 
quinta às 8 horas de sexta, não tem um úni-
co médico morando no município, embo-
ra tenha 10 mil habitantes. Nilton passa a 
noite sozinho na unidade de pronto-aten-
dimento. Se surge uma emergência de mé-
dia gravidade, acorda o motorista da am-
bulância.

“A gente vai se virando, liga para o Regio-
nal de Itanhaém, por exemplo, há sempre 
um colega que recebe o doente, as prefei-
turas vêm se esforçando.” Ele acha que há 
um problema mais grave na região que o 
governo não está levando a sério e vai pro-
vocar muitos danos. “É a dengue e o des-
matamento. O aquecimento global já traz 
sérios danos ao planeta e à saúde das pes-

soas, mas a dengue vai matar muita gente, e 
logo mais”, alerta. “As matas derrubadas, as 
cidades avançando e o mosquito invadindo 
áreas urbanas. Os alagamentos e as chuvas 
que atingem o Vale do Ribeira e o litoral sul 
mostram o que virá”, diz o médico.

A quase 500 quilômetros do Vale do Ri-
beira, no oeste paulista, a região de Presi-
dente Prudente vive cenário diferente na 
configuração, mas igualmente dramáti-
co nos resultados. O Hospital Universi-
tário atende cerca de 45 cidades das 53 
que fazem parte da delegacia do Cremesp 
no seu entorno. Desse total, 21 não têm 
um único médico morando no municí-
pio. Contratados pelas prefeituras para 
o Programa Saúde da Família, eles vêm 
de cidades maiores, cumprem a jornada 
e voltam para casa.

“Baixou o sol, a população fica desassis-

tida. Só resta o motorista da ambulância”, 
diz o médico Henrique Liberato Salvador, 
conselheiro do Cremesp. “As cidades es-
tão adotando a ‘ambulância terapia’”, afir-
ma Sérgio Luiz Cordeiro Andrade, 49 anos, 
diretor do Hospital Universitário da Facul-
dade de Medicina da Universidade do Oes-
te Paulista. Todos os dias, Andrade conta a 
fila de 15 a 20 ambulâncias com pacientes 
diante de seu hospital. A unidade tem 230 
leitos e outros 60 de observação no pron-
to-socorro, metade ocupada por pacientes 
de cidades vizinhas.

Diferentemente do Vale do Ribeira, a re-
gião de Prudente tem estradas melhores e 
economia mais forte. A média de médicos 
é de 1,5 por mil habitantes. Para chegar às 
cidades com hospitais e melhor estrutura 
bastam de 15 a 30 minutos de carro. “Mas 
a falta de um médico na cidade vem pro-
vocando mortes”, diz o diretor. Ele cita dois 
casos, um do pai de um colega médico que 
sofreu um problema cardíaco e não con-
seguiu chegar a tempo ao hospital. O ou-
tro, um menino de 7 anos que morreu em 
decorrência de uma arritmia. “Alguém que 
fizesse uma massagem cardíaca ou respira-
ção boca a boca poderia salvá-lo”, lamenta 
Andrade.

Segundo o médico, as prefeituras deve-
riam oferecer alguma compensação aos 
médicos do Programa Saúde da Família, 
de forma que passassem a morar na cida-
de. Mas, ao contrário, o “governo está in-
centivando o fechamento” de hospitais na 
região. “Pelo menos sete estão fechando e 
mais pessoas vão morrer.”

À equipe do Hospital Universitário não 
cabe outra alternativa senão atender quem 
bater às suas portas. Uma ação do Minis-
tério Público vem obrigando o hospital a 
“enfiar goela abaixo” todos os que chegam 
à instituição. “É o vaga zero”, diz o diretor. 
“A Justiça obriga o hospital a pagar R$ 50 
mil a cada paciente que não for atendido”, 
afirma.

Três patrões
O oftalmologista Carlos Alberto Gran-

dini Izzo tem 51 anos, 25 de formado, faz 
cerca de 60 horas por semana e gasta pelo 
menos uma hora diária em seus desloca-
mentos. Tem três patrões: a prefeitura da 
capital, num Centro de Referência em Saú-
de do Trabalhador; uma empresa privada, 
em que é empregado pela CLT como mé-
dico do trabalho; e dois consultórios par-
ticulares, onde é seu próprio patrão, aten-

Fontes: Eco-Santé OCDE 2007, Cremesp e 
Conselho Federal de Medicina

Grécia
Bélgica
itália
espanha
Suíça
islândia
Países Baixos
noruega
república Tcheca
Dinamarca
Áustria
frança
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Portugal
Suécia
república da eslováquia
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irlanda
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México
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4,9
4,0
3.8
3,8
3,8
3,7
3,7
3,7
3,6
3,6
3,5
3,4
3,4
3,4
3,4
3,1
3,0
2,8
2,7
2,5
2.4
2,4
2,4
2,2
2,2
2,1
2,0
1,8

1,66
1,6
1,5

Média baixa
Médicos em atividade 
por mil habitantes
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dendo convênios. Pela experiência, Carlos 
Izzo está entrando na faixa caracterizada 
pela pesquisa Cremesp-Datafolha como 
aquela em que estão os mais realistas. Já 
não teriam a energia nem toda a ilusão 
dos mais jovens, mas aprenderam a mes-
clar suas oportunidades com a realidade 
do mercado.

Carlos Izzo evitou os plantões de fins de 
semana, para conseguir melhor qualidade 
de vida, e teve o privilégio de encontrar tra-
balho em regiões não muito distantes den-
tro da cidade. Mora em Moema, zona sul, e 
às 7h30 já está na empresa em que é médico 
do trabalho, na região central, onde tam-
bém fica o emprego na prefeitura; um dos 
consultórios em que atende está no Bresser, 
início da zona leste, e outro, no qual alterna 
os dias, fica na Vila Olímpia, zona sul. Às 
20 horas está em casa. Se tivesse filhos em 
idade escolar, teria de procurar mais um 
emprego.

Em sua opinião, a qualificação salarial e 
as condições de trabalho são os dois maio-
res problemas enfrentados. Em parte, por 
uma característica própria da profissão, a 
de contar com vários patrões, o que – se-
gundo ele – dá a “falsa” impressão de que 
se pode escolher, que se pode ganhar mais 
com mais empregos. “O médico não briga 
por melhores condições de trabalho e de 
salário porque, se algo não o agradar, ele 
muda de emprego”, diz. Por conta dessa 
“dispersão”, a maioria está aceitando tra-
balhar por produção, sem condições de 
exigir honorários justos. “Pagando o mí-
nimo, os planos de saúde estão obrigando 
médicos a trabalhar o máximo.”  

Pacientes importados
Se o quadro no estado mais rico do 

país é esse, imagina-se que a situação 
nos outros seja mais grave. Porém, 
quando o assunto são baixos salários e 
jornada excessiva, há semelhanças até 
no Piauí, um dos estados mais pobres. 
Teresina tem quase quatro médicos por 
mil habitantes, uma taxa equivalente à 
dos países ricos da união européia. “Aqui 
não faltam médicos, faltam estímulos 
salariais”, diz o presidente do sindicato 
local, Leonardo eulálio.

entre dezembro e fevereiro, 
várias entidades médicas nacionais 
organizaram o Movimento pela 
valorização do SuS e do Trabalho 
Médico, com manifestações de até duas 
horas. reivindicam melhores condições 

de atendimento, reajuste dos honorários 
SuS – hoje em r$ 7 por consulta –, piso 
de r$ 6,9 mil por 20 horas semanais 
e implantação de planos de cargos 
e salários. “não dá para continuar 
brincando de fazer saúde”, diz eulálio.

o pediatra renato Leal, de 47 anos, 
trabalha em dois hospitais municipais de 
Teresina e chega a atender mais de 130 
crianças em 12 horas. Depois vai atender 
outras dezenas em seu consultório. o 
Piauí é o estado que, proporcionalmente, 
mais recebe pacientes de outros 
estados. “Lotações” partem todos 
os dias, especialmente do vizinho 
Maranhão, atravessam o rio Parnaíba 
e “despejam” pacientes em Teresina, 
segundo o sindicato. Renato, de Teresina: 1�0 pacientes em 12 horas
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empregos e faz 60 
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mesmo depois de 25 
anos de formado
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novas jazidas de gás e 
petróleo trazem riqueza 
e esperança para 
dezenas de municípios, 
mas o dinheiro nem 
sempre será investido 
em qualidade de 
vida e redução da 
desigualdade social
Por Roberto Rockmann

o petróleo é de quem?

N
unca se produziu tanto gás 
e petróleo no país. Os re-
cordes não vão parar por aí. 
Nos próximos cinco anos, a 
Petrobras e empresas priva-

das devem investir mais de US$  110 bilhões 
em poços terrestres e marítimos localizados 
ao longo da costa brasileira, criando mais 
de 1 milhão de empregos na área e respon-
dendo por mais de 10% do PIB nacional. A 
maior parte desses investimentos – cerca de 
US$ 100 bilhões – será desembolsada pela 
estatal brasileira, cuja missão é assegurar a 
auto-suficiência da produção até 2015. Os 
recordes vão persistir: a descoberta do me-
gacampo de Tupi, no litoral de São Paulo e 
Rio de Janeiro, deverá posicionar o Brasil en-
tre os dez maiores países exportadores do 
produto (hoje está entre os 30).

No entanto, os pesados investimentos 
em exploração e produção trazem dile-
mas ambientais e sociais para dezenas de 
municípios. Não se sabe se vão se traduzir 
em maior distribuição de renda. Já se dis-
cute, por exemplo, como será feita a parti-
lha dos recursos concedidos pelas produ-
toras de petróleo quando o megacampo de 
Tupi começar a jorrar óleo (o que pode le-
var dez anos) – se os recursos distribuídos 
em royalties chegam hoje a cerca de R$ 15 
bilhões, com as novas descobertas poderão 
mais que dobrar.  

“Em muitos casos, os municípios têm di-

capa
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o petróleo é de quem?
ficuldade de usar esses recursos para rever-
ter em benefícios para a população”, afir-
ma o professor da Universidade Federal do 
Espírito Santo (Ufes) Roberto Simões. “As 
políticas públicas de redução de desigual-
dades têm velocidade inferior à dinâmica 
das empresas.” Os recursos dos royalties são 
finitos, uma vez que a produção de petró-
leo e gás não é eterna. O problema é que 
a maioria dos municípios não busca criar 
políticas para sustentar a renda de seus ha-
bitantes quando a torneira secar. 

No coração da selva amazônica, Coari foi 
por longos anos negligenciada por pessoas 
de outras cidades e por políticos. Tem 100 
mil habitantes – três vezes mais que dez 
anos atrás – e o segundo maior orçamento 
do Amazonas. As receitas de royalties supe-
ram R$ 40 milhões anuais e devem crescer 
quando o gasoduto Coari–Manaus estiver 
pronto, em 2008. Esses números criaram 
uma disputa política quase um ano antes 
da eleição municipal: os dez vereadores da 
cidade estão divididos entre a situação e a 
oposição à atual administração e as deci-
sões, paralisadas. Cinco empresas que pla-
nejam investimentos na região esperam a 
paralisia terminar e a Câmara Municipal 
votar um pacote de incentivos para o se-
tor produtivo.

deLes nãO é
Favela em são Francisco do 

Conde (BA), cidade que recebe 
royalties graças à Refinaria 
Landulpho Alves, ao fundo
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O que é royaltie
royalties são uma compensação 
financeira que empresas exploradoras e 
produtoras de bens não-renováveis, como 
petróleo e gás, pagam mensalmente ao 
estado. o controle e a distribuição desses 
recursos estão sob responsabilidade 
da Agência nacional do Petróleo (AnP), 
criada a partir da Lei n° 9.478, de 1997. 
os royalties são calculados, normalmente, 
com dois meses de defasagem 
e distribuídos para os municípios 
localizados na bacia em que se exploram 
petróleo e gás. o valor desses recursos, 
fixados sob alíquota de 10% da produção, 
está sujeito a oscilações de acordo com 
o preço internacional do petróleo e a taxa 
do câmbio.
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Dinheiro fácil
“Estão todos de olho no orçamento. Os 

royalties tornaram o município um dos 
mais ricos”, afirma o cientista político Da-
niel Maciel, que tem um blog sobre a ci-
dade. Padres e professores universitários 
também relatam experiências e denunciam 
problemas do município. Todos reforçam 
a importância de os recursos serem bem 
empregados.

O inchaço urbano de Coari trouxe pro-
blemas. Há disputas por terrenos, invasão 
de casas e congestionamento. Acidentes 
de trânsito deixaram de ser raros. “O di-
nheiro dos royalties é um dinheiro fácil, 
chega direto às contas das prefeituras e 
estados; o difícil é ele ser sinônimo de 
desenvolvimento para todos”, afirma o 
sócio do Centro Brasileiro de Infra-Es-
trutura (CBIE) Rafael Schechtman. “Re-

Cada vez mais dinheiro
Distribuição de royalties

199� R$ 0,190 bilhão
1998

1999

2000

2001

2002

200�

2004

2005

2006

R$ 0,280 bilhão
R$ 0,984 bilhão

R$ 1,9 bilhão

R$ 2,3 bilhões

R$ 3,2 bilhões

R$ 4,4 bilhões

R$ 5 bilhões

R$ 6,2 bilhões

R$ 7,7 bilhões 

Fonte: ANP

duzimos a pobreza, mas não consegui-
mos melhorar muito”, admite o secretário 
de Indústria de Coari, Afonso Ferreira 
Vieira. “Sem os recursos dos royalties a 
prefeitura pára”, analisa.

Um estudo feito pela advogada Rejane 
da Silva Viana, da Universidade do Estado 
do Amazonas (UEA), revela que o volume 
de recursos que recebe de royalties daria a 
Coari condição de se destacar dos demais 
municípios do estado, mas isso não ocorre. 
“O dinheiro não é bem investido em políti-
cas públicas”, afirma. E o problema não está 
apenas nas prefeituras. Rejane concluiu que 
a questão está na legislação brasileira, que 
não “amarra” as finalidades dos recursos 
dos royalties.

“Como a Lei do Petróleo, de agosto de 
1997, não determina como investir os re-
cursos, o poder público fica à vontade. Mis-

Gás dA dIsCóRdIA Antes de começar a receber royalties da Petrobras por seu gás, Coari, 
no meio da selva amazônica, era apenas um ponto no mapa. Em dez anos sua população 
triplicou e hoje os políticos locais se engalfinham pelo poder
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turado aos recursos do orçamento muni-
cipal, o dinheiro é diluído sem que seja 
identificado seu destino”, explica a advo-
gada. “Na maioria das vezes as prefeituras 
investem em obras que aparecem, mas será 
que essas prioridades definidas pelos go-
vernantes são as que a sociedade necessi-
ta?”, questiona.

Com a abertura do mercado de petróleo 
para empresas privadas em 1997, a legis-
lação sobre os royalties foi alterada. A lei 
criada junto com a Petrobras, em 1953, es-
tipulava que teriam de ser prioritariamen-
te utilizados para as áreas de energia, pa-
vimentação de rodovias, abastecimento de 
água, irrigação, proteção do meio ambien-
te e saneamento básico. Com a quebra do 

monopólio da estatal, em agosto de 1997, 
o panorama mudou.

A descoberta do megacampo de Tupi, 
que pode acrescentar 8 bilhões de barris às 
reservas brasileiras – aumento de 60% –, já 
enseja a revisão dos critérios de partilha dos 
royalties do petróleo. Hoje o setor paga cer-
ca de R$ 15 bilhões anuais ao Tesouro Na-
cional, que redistribui 60% para estados e 
municípios. Segundo estimativas do gover-
no, as novas reservas poderiam render um 
adicional de R$ 8 bilhões anuais aos cofres 
públicos quando o petróleo de Tupi come-
çar a ser extraído, em seis ou sete anos.

Mantidas as atuais regras, o governo e 
as prefeituras do Rio de Janeiro poderão 
ficar com mais da metade desse dinheiro, 

fatia superior à da própria União. O Cam-
po de Tupi fica na Bacia de Santos (SP), 
mas, pelos critérios da Agência Nacional 
de Petróleo (ANP), está mais concentra-
do no lado norte da linha imaginária que 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) construiu para separar o 
mar fluminense do paulista. É justamente 
a proximidade geográfica que serve de re-
ferência para definir o estado e município 
que vão receber os royalties. Essa regra foi 
aprovada no Congresso e regulamentada 
no governo José Sarney, quando o valor 
dos royalties não despertava cobiça. O ce-
nário agora é outro. Estados, municípios e 
governo federal disputarão com vigor es-
ses recursos. 

Mais concentração
Localizada na Grande Rio, São Gonçalo, 

chamada em tempos áureos de Manches-
ter fluminense em referência ao pólo indus-
trial da Inglaterra, hoje é cidade-dormitó-
rio. Boa parte de seu 1 milhão de habitantes 
enfrenta mais de duas horas de transporte 
público e 30 quilômetros para trabalhar na 
capital, enquanto outra parcela menor vive 
do comércio, de pequenas indústrias e da 
pesca. Nos últimos meses, a calmaria que 
paira sobre a segunda cidade fluminense 
mais populosa vem sendo desfeita. 

Em Guaxindiba, um dos bairros mais po-
bres do município, a Petrobras prevê ins-
talar uma base de apoio ao Complexo Pe-
troquímico do Rio de Janeiro (Comperj), 
que deverá ser construído, em parceria com 
empresas privadas que atuam no setor, em 
Itaboraí. Bases de apoio e indústrias de 
transformação de plásticos devem ser ins-

O LuxO e O LIxO são Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, vive 
literalmente às moscas enquanto assiste ao início da especulação imobiliária em seu 
bairro mais pobre, Guaxindiba. Há a previsão de que a Petrobras vá instalar ali uma base 
de apoio ao seu complexo petroquímico. o orçamento é de Us$ 8 bilhões
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ResPOnsAbILIdAde Valdo, da associação 
de moradores de são Gonçalo: “quem 
deve executar as melhorias nas cidades são 
seus administradores, não as empresas”
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taladas em outras comunidades vizinhas. 
O empreendimento total deve receber mais 
de US$ 8 bilhões em investimentos e criar 
mais de 100 mil empregos. 

Alguns bairros de Guaxindiba já dão si-
nais de especulação imobiliária. Terrenos 
antes vendidos a R$ 4 mil hoje custam R$ 20 
mil. Moradores de outros estados começam 
a migrar para a região de olho nos futuros 
empregos. E surgem novas preocupações 
ambientais e com o destino dos royalties.

“Mananciais próximos podem ser afeta-
dos. Ao mesmo tempo, temos receio de que 
esses recursos aumentem ainda mais a po-
breza e enriqueçam alguns poucos”, afirma 
Valdo Barros, da Associação Moradores e 
Amigos de São Gonçalo. “Os prefeitos acre-
ditam que as empresas são responsáveis pe-
las melhorias, mas quem faz as melhorias 
são os administradores.”

A preocupação de Barros encontra 
exemplos. Na divisa com o Rio de Janeiro, 
na Bacia de Campos, a cidade de Presidente 
Kennedy tem a quinta receita per capita do 
Espírito Santo, mas seu desempenho no Ín-
dice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
está no 74º lugar no estado, que tem 78 mu-
nicípios. Entre 1991 e 2000 a concentração 
de renda aumentou 40%. Os mais ricos de-
têm o equivalente a 69% da renda total do 
município; os mais pobres, 2%.

O orçamento da prefeitura vem sendo 
reforçado por cerca de R$ 1 milhão men-
sais de royalties. Mesmo assim, enchentes e 
ruas sem alfalto nos bairros mais afastados 
do centro ainda são freqüentes. “A situação 
deveria estar melhor, poderiam ter sido fei-
tos mais investimentos principalmente nos 
bairros mais distantes do centro”, afirma 
Creusa Leal, moradora da cidade. Em ad-
ministrações passadas, recursos dos royal-
ties foram empregados na contratação de 
trios elétricos. O caso não é isolado. Em ou-
tros municípios capixabas também há quei-
xas de má distribuição dos recursos. 

A situação despertou a atenção do Minis-
tério Público Estadual, que criou em 2005 
uma iniciativa para induzir as cidades a 
uma prestação de contas. Em visitas feitas 
pelo órgão aos municípios, são convidados 
representantes da prefeitura e da população 
para discutir a destinação das verbas. “Bus-
camos criar condições para que a popula-
ção local tenha mais conhecimentos sobre 
o que são os royalties, podendo assim fisca-
lizar como são empregados”, afirma a pro-
curadora-geral de Justiça do Estado, Cata-
rina Cecin Gazele.

Democratizar o orçamento
Com maiores investimentos das empresas 

que operam no segmento, novas descober-
tas deverão ser feitas. Conseqüentemente, 
mais royalties serão distribuídos. “A popula-
ção começa a ter mais atenção a esses recur-
sos, mas será preciso tempo para que a fis-
calização da sociedade seja maior”, afirma a 
procuradora. Nos encontros feitos nas cida-
des capixabas, o envolvimento da população 
tem crescido. “A questão envolve a percep-
ção dos brasileiros em relação à democracia, 
e esse é um conceito ainda recente para a po-
pulação”, afirma Amyra El Kalili, professora 
de Economia Socioambiental na Faculdade 
de Direito de Campos e fundadora do pro-
jeto Bolsa Brasileira de Commodities Am-
bientais (Bece, na sigla em inglês).

Na Bacia do Recôncavo, próxima à Região 
Metropolitana de Salvador, a exploração do 
petróleo não têm sido sinônimo de melhora 
das condições sociais dos municípios. Estu-
do de Andréa Reis, da Universidade de Sal-
vador, analisou municípios baianos que re-
ceberam royalties e os que não receberam. 
O crescimento do orçamento das cidades 
não fez com que tivessem forte expansão no 
IDH. A maioria se manteve com um índi-
ce de 0,6 – considerado de desenvolvimento 
médio, indicador semelhante ao dos muni-
cípios que não receberam recursos.

A Universidade Cândido Mendes, de 
Campos (RJ), publica boletins gratuitos 
de acompanhamento dos recursos e de 
como eles são empregados, no site www.
royaltiesdopetroleo.ucam-campos.br. 
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Macaé,  no Rio de 

Janeiro, recebe milhões 
da Petrobras, mas não 

toma cuidados mínimos 
com seu esgoto
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Fonte: ANP e IBGE. Dados de 2006.

Maiores recebedores de royalties
Município População Receita  Royalties 
  com royalties per capita
Quissamã (rJ) 16.044 r$ 67,6 milhões r$ 4.213

Carapebus (rJ) 10.389 r$ 31,2 milhões r$ 3.003 

rio das ostras (rJ) 49.868 r$ 140,8 milhões r$ 2.823 

Guamaré (rn) 9.677 r$ 22,3 milhões r$ 2.304

Presidente Kennedy (eS) 3.899 r$ 8 milhões r$ 2.052

Casimiro de Abreu (rJ) 26.978 r$ 54,1 milhões r$ 2.005

Macaé (rJ) 160.725 r$ 320,2 milhões r$ 1.992

Carmópolis (Se) 11.252 r$ 20 milhões r$ 1.777

Madre de Deus (BA) 14.137 r$ 22,7 milhões r$ 1.606

Pirambu (Se) 9.041 r$ 14,2 milhões r$ 1.571

Divina Pastora (Se) 3.725 r$ 4,5 milhões r$ 1.154

Porto do Mangue (rn) 4.909 r$ 4,7 milhões r$ 957

Macau (rn) 25.489 r$ 22,4 milhões r$ 879

felipe Guerra (rn) 5.159 r$ 3,6 milhões r$ 698

ielmo Marinho (rn) 11.094 r$ 7,4 milhões r$ 667

Japaratuba (Se) 15.703 r$ 9,5 milhões r$ 605

Pojuca (BA) 28.914 r$ 16 milhões r$ 553

São francisco do Conde (BA) 30.733 r$ 16,1 milhões r$ 524 

Coari (AM) 87.468 r$ 43,4 milhões r$ 496

Produção (em mil barris/dia)
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Fonte: mercado

Um dos exemplos bem-sucedidos de 
uso dos royalties pode ser visto no peque-
no município de Icapuí (CE). No final da 
década de 1980, moradores começaram a 
articular um movimento social para que 
a população tivesse voz e poder de deci-
são na prefeitura. Era o início de uma re-
volução que seria reconhecida internacio-
nalmente, o orçamento participativo. Nas 
paredes da cidade, em vez de pichações, 
eram pintadas as prestações de contas do 
município.

Os royalties do petróleo, que na época 
chegavam a cerca de R$ 10 mil mensais, 
tinham como prioridade investimentos 
em saneamento básico e eletrificação ru-
ral – como previa a lei anterior à abertura 
do mercado de petróleo. A partir da apli-
cação desses recursos a cidade começou 
a mudar: se anteriormente havia apenas 
alguns poços de água e o sistema de abas-
tecimento hídrico era precário, o abaste-
cimento de água passou a abranger todo 
o município. Um sistema de coleta de lixo 
foi implementado. “Isso contribuiu muito 
para que Icapuí se tornasse referência de 
avanço social. A legislação anterior a 1997 
facilitava ao gestor público decidir como 
usar o dinheiro”, afirma o hoje deputado 
federal José Airton, ex-prefeito de Icapuí 
(1986-1988 e 1993-1996). 

desCAsO Impulsionada pelos royalties, a cidade de Presidente Kennedy tem a quinta 
receita per capita do Espírito santo, mas, entre os �8 municípios do estado, ocupa o �4º 
lugar no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
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      sou de 
uma geração 
que via no 
jornalismo, 
mais que uma 
profissão, 
um serviço 
público e 
uma forma de 
participar das 
lutas de nosso 
país, para 
torná-lo mais 
democrático e 
mais justo
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Tv do tamanho do 
brasil

A jornalista Tereza Cruvinel conta por que aceitou o desafio 
de presidir a nova Tv pública, uma iniciativa que pode mudar 

o panorama da comunicação brasileira Por spensy Pimentel

N
o último dia 2 de dezembro, os brasileiros acompa-
nharam o lançamento do que vem sendo apresentado 
como a maior revolução da TV nas últimas décadas, 
o padrão digital de transmissão. Um dia depois, es-
treou o telejornal Repórter Brasil, primeiro produto 

da TV Brasil, canal público criado pela fusão de duas instituições 
federais, Radiobrás e TVE. A idéia é que a TV Brasil funcione como 
articuladora de uma grande rede de canais públicos. Hoje é trans-
mitida diretamente no Rio, Brasília, Maranhão (canal 2) e São Pau-
lo (UHF - canal 68). Em breve, será transmitida em São Paulo por 
meio digital. Pelo menos 18 outras emissoras educativas, universi-
tárias, comunitárias já retransmitem total ou parcialmente sua pro-
gramação, em ao menos oito estados. TVs a cabo também retrans-
mitem. Novos programas devem ser lançados nos próximos meses. 
O Repórter Brasil vai ao ar às 8h e às 21h. A nova Empresa Brasil de 
Comunicação incluirá uma rede de rádios e de canais na internet 
– já controla as rádios Nacional e MEC e o site www.agenciabrasil.
gov.br, uma das maiores agências de notícias do país, atualmente. A 
iniciativa pode, afinal, fazer valer o preceito constitucional de que o 
país deve ter três esferas de comunicação: privada, estatal e pública. 
Desde 1988, a criação da EBC é a medida mais importante no sen-
tido de desenvolver o terceiro elemento dessa trindade. 

Para comandar um orçamento de, inicialmente, R$ 350 milhões, 
foi indicada a jornalista Tereza Cruvinel, de 51 anos. Como presi-
dente da EBC, ela tem mandato de quatro anos e responderá a um 
conselho curador formado por 15 representantes da sociedade e 
quatro ministros de Estado. Mineira de Coromandel – cidade do 
“sertão que foi ambiência de Guimarães Rosa”, como ela define –, 
divorciada, mãe de um filho, Tereza migrou nos anos 70 para Brasí-
lia . Militou no movimento estudantil, foi perseguida pela ditadura, 
viveu na clandestinidade. Voltou para a universidade, formou-se e, 
em pouco tempo, tornou-se uma das mais respeitáveis colunistas 
políticas do país. Ao aceitar o desafio de dirigir a EBC, Tereza ab-
dicou de uma bem-sucedida carreira de mais de 20 anos na maior 
empresa privada de comunicação do país. A decisão tem relação 
profunda com uma trajetória pessoal sintonizada com momentos 
importantes da história política do país nas últimas décadas. E tam-
bém reflete a decepção com o ambiente “envenenado” no jornalis-
mo brasileiro. “O jornalismo não pode ser chapa-branca, submisso, 
oficialesco. Mas, quando passa a ter a obrigação de fazer oposição, 
também isso não é liberdade de imprensa”, diz.

No período de reascensão do movimento sindical, fim dos anos 
19�0, você teve a experiência de trabalhar como operária, en-
quanto vivia na clandestinidade. Como é trabalhar no governo 
de um presidente cuja carreira emergiu naquela época? 

Para mim, ajudar a construir a TV Brasil e a rede pública de co-
municação no governo Lula é um reencontro com minha trajetó-
ria. Essa mudança de rumo, que desconcertou e surpreendeu muita 
gente, é coerente com minha história de vida. Conheci o presidente 
nessa fase em que muitos militantes de classe média, dos movimen-
tos estudantil, sociais e políticos foram surpreendidos pela ressur-
reição do movimento sindical. Houve uma corrida ao ABC para 
participar das discussões da criação do novo partido. 

qual o balanço que você faz da imprensa nesse período?
Depois da Anistia voltei à Universidade de Brasília para concluir o 

curso de Jornalismo. Por opção profissional e por acreditar que a im-
prensa jogaria um papel muito construtivo na democratização. E jo-
gou. Ter ocupado um espaço privilegiado, nesse período tão impor-
tante, foi uma experiência profissional gratificante e politicamente 
importante. Havia um sentido de militância no jornalismo. Na noite 
em que a Emenda das Diretas foi derrotada no Congresso – foto-
grafias registram isso –, jornalistas também choraram com a derrota 
popular. E ninguém disse que aquilo era falta de isenção ou deslize 
profissional. Hoje, para ser politicamente correto, um jornalista tem 
de praticamente se despojar da própria cidadania. 

Hoje parece haver outro entendimento em parte da socieda-
de, há quase uma oposição entre jornalismo e “política”. 

O jornalismo brasileiro entrou numa fase de grande profissio-
nalização, passou a experimentar a plena liberdade de imprensa, o 
que não acontecia havia muitos anos. Antes do golpe de 64, a im-
prensa brasileira era ainda muito partidarizada. Não só da esquer-
da, os grandes jornais também. Você tinha empresas jornalísticas 
com alinhamento partidário explícito: jornais pró-Getúlio, jornais 
udenistas. Ao longo da ditadura, o jornalismo – e a imprensa al-
ternativa, particularmente – confundiu-se muito com a luta pela 
democratização. A ditadura, sua brutalidade, a censura, a falta de 
liberdade, tudo contribuiu para que todos estivessem do mesmo 
lado. A imprensa empresarial, a “imprensa burguesa”, como dizia 
a esquerda então, também participou dessa resistência, adotan-
do comportamentos ora mais, ora menos edificantes.
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quais as conseqüências das recentes mudanças?
O padrão profissional que se impôs na imprensa teve 

seu lado positivo, mas houve também um despojamen-
to do sentido missionário do jornalista, com a chega-
da ao mercado de jovens jornalistas, que não viveram 
aquele tempo. Essa nova geração tem atributos excelen-
tes, como a sintonia maior com as tecnologias, mas vê 
outro sentido na profissão. Sou de uma geração que via 
no jornalismo, mais que uma profissão, um serviço pú-
blico e também uma forma de participar das lutas por 
um país mais democrático e mais justo. Essas diferenças 
afloraram muito e creio que estejam na raiz de algumas 
condutas. Por exemplo, o comportamento patrulheiro 
que se estabeleceu, no sentido de exigir dos jornalistas 
absoluta hostilidade ao governo Lula. O mero acesso ao 
presidente ou a outras fontes do governo, que sempre 
foi visto como bom atributo de jornalistas, passou a ser 
visto como deslize. Eu, por exemplo, promovi em 2004 
um jantar entre o presidente e um grupo de jornalistas, 
na crença de que contribuía para melhorar o relaciona-
mento, e o fato foi apontado como delito profissional. Em 
outros governos, seria considerado normal.

Houve até a publicação de “listas” de jornalistas 
que seriam apoiadores do governo.

Essa coisa de “denunciar” as pessoas como lulistas ou 
não-lulistas, como se jornalistas tivessem obrigação de 
ser anti-lulistas, esse comportamento macarthista (refe-
rência ao senador americano Joseph MacCarthy, que nos 
tempos da Guerra Fria capitaneou a perseguição a jorna-
listas e artistas tidos como de esquerda) me surpreendeu, 
sim. Sempre fiz uma coluna com muita liberdade – e 
nunca deixo de reconhecer que as Organizações Globo 
me proporcionaram condições excelentes para realizar 
meu trabalho de analista política –, mas fui ficando cada 
vez mais chocada e decepcionada com o ambiente enve-
nenado. Certa vez o presidente disse: “Houve momen-
tos no Brasil em que era proibido falar mal de governos. 
Hoje é proibido falar bem”. O jornalismo não pode ser 
chapa-branca, submisso, oficialesco. Mas passar a ter a 
obrigação de fazer oposição também não é liberdade de 
imprensa. Apesar dos prognósticos de que a TV Brasil 
seria chapa-branca, estamos fazendo jornalismo plura-
lista e equilibrado, ampliando a oferta de informação.

Em que medida isso tem a ver com sua decisão de 
deixar O Globo e assumir o desafio da TV pública? 

Eu tinha uma situação profissional muito satisfatória, 
a coluna mais antiga da imprensa brasileira, uma página 
prestigiada no jornal, era comentarista da Globo News, 
tinha blog etc. Sempre desfrutei de certa unanimidade, 
do reconhecimento de que fazia um jornalismo correto, 
pluralista, com acesso a todas as forças políticas, que rea-
lizava um trabalho pautado pela correção. E, quando vira 
o governo, passei a ser alvo de ataques. Eu fiquei muito 
chocada, e certamente isso foi contribuindo. Mas a deci-
são foi determinada sobretudo pela minha fé no projeto 
da TV pública e no desafio.

Na Constituinte, acompanhei muito a atuação da Cris-
tina Tavares (PMDB-PE, morta em 1992) e outros cons-
tituintes em defesa do artigo 223, que prevê a comple-
mentaridade entre os sistemas privado, estatal e público 
de comunicação. Foi um embate forte do campo progres-
sista contra o Centrão (agrupamento que reunia conser-
vadores, de vários partidos). Sempre estive sintonizada 
com essa questão e achei que havia chegado um mo-
mento para a implantação dos canais públicos, que cum-
prissem um papel diferenciado dos canais estatais e das 
TVs comerciais. Temos aí TV Câmara, TV Senado, TV 
Justiça, o Canal do Executivo, NBr. São canais estatais, 
governamentais. Mas sempre achei que havia necessida-
de de termos canais públicos, nem se expressando como 
estatais, nem subordinados à lógica comercial. Ainda se 
confunde muito o espaço público com o Estado, e por 
isso também a TV pública enfrenta incompreensões. A 
TV Brasil deve ser vista como conquista da sociedade. 
Na TV privada, o controle é do dono; na TV estatal, do 
governo. A TV pública, sob o controle da sociedade, deve 
garantir a possibilidade de expressão do todo. 

Mas o país está avançado para ter um canal nem 
submetido ao poder político, nem ao econômico?  

Hoje há mais condições para construirmos um siste-
ma público de comunicação. No pós-guerra, na Euro-
pa, foi a cidadania que passou a exigir que a sociedade 
participasse da gestão daqueles canais de TV que ha-
viam nascido pelas mãos dos Estados nacionais, assim 
os canais estatais se tornaram públicos. Desfrutamos de 
condições que não tínhamos nos anos 70, 80, 90, no sen-
tido da maturidade da nossa democracia, uma cidadania 
muito mais fortalecida. Ela passará a olhar a TV Brasil, 
tenho certeza, como um serviço dela. Não toleraria que 
se tornasse chapa-branca. O momento de salto tecnoló-
gico também favorece, porque cria uma oferta maior de 
canais – TV a cabo, padrão digital. Até alguns anos atrás 
falava-se: onde vamos criar essa rede se está tudo ocu-
pado? E há o fator político. É o primeiro governo que, 
entendendo que não se trata de um aparelho de comuni-
cação para si, mas de um direito da sociedade, dispõe-se 
a patrocinar sua implantação – mas com o sentido de que 
devemos nos emancipar financeiramente, também. 

 A consolidação passa pela maior autonomia, reduzir 
a dependência. Agora, hoje, entre os modelos que há 
no mundo, afora o inglês, que tem aquela cobrança de 
taxa do cidadão para a manutenção da rede BBC, todos 
contam com recursos do Estado. Estamos trabalhan-
do para que a EBC possa ganhar cada vez mais auto-
nomia financeira, com publicidade institucional – ve-
dada a publicidade comercial – e prestação de serviços 
diversos, através do seu parque tecnológico, ao governo 
federal, a entes públicos e privados mediante contra-
to, remuneração, ou na busca de patrocínios culturais, 
doações – criar mecanismos para que a sociedade se 
apodere dessa idéia e contribua para sua manutenção 
–, como também de fontes fixas de recursos públicos 
que não dependam do governo de plantão. 

     Lula diz: 
‘No Brasil, já 
foi proibido 
falar mal de 
governo; hoje 
é proibido 
falar bem’. 
Jornalismo 
não pode ser 
chapa-branca,
submisso. 
Mas, se é 
obrigado 
a fazer 
oposição, 
também não 
é liberdade 
de imprensa
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     Hoje 
desfrutamos 
de uma 
democracia 
mais madura,
uma cidadania 
mais 
fortalecida, 
que passará 
a olhar a 
TV Brasil 
como um 
serviço da 
sociedade. 
Não toleraria 
que a TV se 
tornasse 
chapa-branca
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Parlamentares da oposição citam a TV Brasil como 
exemplo de falta de controle dos gastos públicos. 

Com a entrada do nosso telejornal no ar, o Repór-
ter Brasil, esse argumento dos adversários da TV públi-
ca perdeu força. O jornal está aí, mostrando-se correto, 
pluralista, a própria oposição sempre desfruta de espaço. 
Agora o argumento foi substituído pelo de que, diante da 
necessidade de cortar gastos, a TV pública é um projeto 
candidato ao sacrifício. Esperamos demonstrar, na reto-
mada das conversas com as bancadas, que, assim como 
ninguém vai cortar na saúde, achamos que cortar na co-
municação pública também seria cortar serviço público. 
E também que não se está criando um gasto adicional de 
R$ 350 milhões, pois mais da metade já existe. 

 
Uma das medidas de eficiência no jornalismo feito 
pela imprensa privada é a audiência. No caso do 
jornalismo público, como lidar com essa questão?

A TV pública não pode ter a audiência como obses-
são. Ela é importante, mas não pode ser o objetivo final. 
Se for escrava da audiência, nunca vai cumprir suas fi-
nalidades – nós não vamos fazer telenovela, por exem-
plo, até porque a TV privada já faz muito bem. Não é 
função da TV pública disputar audiência com a TV 
privada. Se a TV pública fizer um debate sobre o abor-
to, por exemplo, há uma camada da população que vai 
querer acompanhar, mas o programa certamente não 
será campeão de audiência. Agora, é preciso lembrar 
que a audiência baixa das TVs públicas não resulta ne-
cessariamente de sua programação. A TVE do Rio e a 
TV Nacional de Brasília, por exemplo, que são nossas 
TVs hoje, têm problemas gravíssimos de cobertura de 
suas regiões. Têm sinal deficiente, por falta de investi-
mento em infra-estrutura de transmissão.

 
quantas emissoras vão se agregar à rede pública? 

Acreditamos que 22 emissoras estaduais acabarão 
compondo a Rede Brasil. Muitas já estão contribuin-
do para o novo telejornal, reproduzindo e gerando re-
portagens. Outras querem fazer isso, mas não têm ca-
pacidade de gerar material para Brasília. A dificuldade é 
a infra-estrutura sucateada. Disposição para participar, 
há muita. Esperamos ainda que a rede se amplie com 
as comunitárias e universitárias.

Como está a relação com o Conselho Curador, for-
mado para garantir o caráter público da empresa? 

Estou satisfeita. O conselho já fez duas reuniões. Uma 
das decisões da última reunião foi que os quatro minis-
tros que têm assento ali não poderão votar em moções 
de censura à diretoria. A gente percebe que estão to-
dos acompanhando a programação, mesmo com difi-
culdades – há alguns de estados aonde o sinal só chega 
pela internet. O presidente do conselho, Luiz Gonzaga 
Belluzzo, está muito empenhado em criar condições 
de atuação efetiva. O conselho nos cobra muito para 
que apresentemos os planos futuros de investimento e 
de programação.

Há quem critique a forma de escolha dos conselhei-
ros, que são personalidades, e não representantes 
de entidades e de forças organizadas da sociedade.

Optou-se pela representação da pluralidade da so-
ciedade brasileira através de personalidades de alta 
respeitabilidade. A representação dos setores organi-
zados acabaria expressando grupos da sociedade, e não 
sua diversidade. Mas a MP está no Congresso, pode 
ser aprimorada antes de ser votada. O relator está pro-
pondo a criação de mais duas vagas, para conselheiros 
que seriam indicados pelo Congresso. Nada impede 
que as entidades, os setores organizados, se articulem 
politicamente para o preenchimento dessas vagas. 

Uma histórica reclamação dos movimentos sociais 
é a pequena cobertura da imprensa e a maneira de-
preciativa como são muitas vezes retratados. Na TV 
pública poderá ser diferente?

O bom jornalismo deve estar atento a todas as formas 
de manifestação da sociedade. O jornalismo de Brasília 
cobre muito governo, o Estado, mas isso é um serviço 
à população também: mostrar ao resto do Brasil o que 
acontece na capital. Nossa orientação tem sido procu-
rar levar ao cidadão o impacto dessa notícia que sai 
de Brasília sobre a vida real das pessoas, das que estão 
em São Paulo às que estão no Acre ou no Amapá. Mas 
também temos procurado o pluralismo: estar atentos 
ao que acontece fora de Brasília, e para isso vamos con-
tar com a rede, as televisões associadas. Os movimentos 
sociais não podem ser vistos apenas quando vêm aqui 
na Esplanada; têm de ser vistos em seus estados de ori-
gem também. Queremos o pluralismo como marca de 
nosso jornalismo. Claro que ainda nos faltam recursos 
tecnológicos e humanos. Vamos ter correspondentes 
na América Latina, na Ásia, queremos ser a primeira 
TV brasileira a ter correspondente na África. 

Vai haver fôlego para fazer isso? 
Vamos fazer isso por meio da produção independen-

te, muitas vezes. É mais barato e revela pluralidade de 
olhares, diversidade cultural e regional, porque os pro-
dutores estão espalhados pelo Brasil. Por exemplo, está 
sendo lançado um programa muito importante para 
estimular a produção independente, o Imagens do Bra-
sil, concebido pelo Ministério da Cultura, a Ancine e a 
TV Brasil. Vamos criar um fundo de financiamento da 
produção independente para exibição na TV pública. 
O fundo será composto por destinações de empresas 
estatais e privadas através da Lei Rouanet. Uma par-
cela daquilo que hoje ela dá ao produtor A ou B, por 
meio de renúncia fiscal, irá para esse fundo. Estimamos 
atingir R$ 50 milhões. A TV Brasil, que não vai receber 
nem gerir esse fundo, lançará editais públicos: quero 
um programa, um documentário sobre tal questão. O 
financiamento será pelo fundo. Os produtores apre-
sentam as propostas, haverá uma banca examinadora, 
para, com transparência, escolher a melhor proposta, 
segundo o preço e a qualidade do projeto. 
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o ministro Marco Aurélio de 
Mello apressou-se em di-
zer que a medida provisória 
que estende o Bolsa Família 
a jovens de até 17 anos é in-

constitucional. Alegou que a lei eleitoral em 
vigor desde 1º de janeiro proíbe a adminis-
tração pública de distribuir “bens e benefí-
cios” em ano eleitoral, exceto em casos de 
calamidade pública ou se já estavam no or-

çamento do ano anterior. Marco Aurélio é 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral. 
Se valer o que ele fala, serão prejudicados 
mais de 1 milhão de jovens carentes, que 
sem a MP saem do programa por limite de 
idade. Foi para evitar essa exclusão que o 
governo apresentou a proposta de estender 
o limite de idade, discutida ao longo de todo 
o ano passado e aprovada em todos os co-
legiados, inclusive pela oposição. 

Além de aleijar o Bolsa Família, essa in-
terpretação da lei torna quase impossível a 
criação ou expansão de qualquer progra-
ma social, já que temos eleições a cada dois 
anos. Um programa exige estudos e discus-
sões que levam quase um ano, depois ainda 
precisam ser assinados convênios com es-
tados e municípios, para que possa ser im-
plementado. Aí, já se entrou no outro ano.

Além dessa ameaça, em todo o país pro-

epidemia de liminares 
e outras disfunções

brasil

TRIbunAL de PequenAs CAusAs supremo em sessão: no ano passado, a corte maior do Brasil julgou mais de 150 mil casos. só um em 
cada 40 era de natureza constitucional. Teve de cassar inúmeras liminares, inclusive as que impediam agências reguladoras de regular
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Lenta, insegura e conservadora, a Justiça brasileira abriu espaço para a 
indústria de liminares, que decide sem julgar, atropela agências reguladoras 
e favorece os que têm os melhores advogados Por Bernardo Kucinski
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jetos estão sendo paralisados por conces-
sões de liminares. A liminar antecipa pro-
visoriamente uma decisão até que ela seja 
julgada. Seu objetivo é resguardar direitos 
ou evitar prejuízos que possam ocorrer até 
o julgamento da causa. Como os processos 
são demorados demais, a liminar acaba va-
lendo por um tempo enorme, como uma 
espécie de “justiça sem julgamento”.

No Rio de Janeiro, uma liminar paralisou 
a construção de uma creche na favela Santa 
Marta por quase um ano, de abril de 2005 a 
maio de 2006, até ser cassada pelo mesmo 
Tribunal que a concedeu. Quem pagou o 
prejuízo? As famílias da favela Santa Mar-
ta. Com liminares, adulteradores de com-
bustíveis mantiveram postos funcionando 
durante anos. O mesmo truque foi usado 
pelos donos dos bingos, até o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) declarar nulas leis ou 
normas estaduais sobre bingos. Uma limi-
nar suspendeu a vigência da lei que o obri-
gava empresas de ônibus interestaduais a 
oferecer dois lugares a idosos pobres; outra, 
obtida pela Federação do Comércio, sus-
pendeu em Pelotas (RS) o feriado do Dia 
da Consciência Negra, aprovado pela Câ-
mara Municipal.

Lentidão cega
Muitas liminares são obtidas por procu-

radores e promotores públicos, que desde 
a Constituição de 1988 não têm de prestar 
contas a ninguém. A maioria, jovens idea-
listas, inspira-se na operação Mãos Limpas, 
que, conduzida por promotores públicos 
italianos, conseguiu desestruturar a máfia 
italiana. Também lutam pelos direitos difu-
sos dos cidadãos, que o Estado não atende 
a contento, como saúde, educação e meio 
ambiente saudável. 

De fato, conseguem impor os direitos di-
fusos em algumas áreas. Por exemplo, em 
São Paulo, promotores do Meio Ambiente 
estão conseguindo obrigar fazendeiros a re-
cuperar áreas de preservação. Mas, quando 
o direito difuso deve ser provido pelo Es-
tado, o recurso à Justiça não funciona. Em 
Londrina, promotores conseguiram uma 
liminar que obriga o poder público a ofe-
recer vaga em creches para toda criança até 
6 anos. Bela ação. Mas é realista? É preci-
so toda uma política pública, planejamen-
to, formação de educadores, nutricionistas, 
construção de prédios. Sem esquecer que 
em ano de eleição não pode...

O mesmo se dá na saúde. Com o avanço 
da medicina, aumentam as demandas so-

bre os serviços públicos de saúde. Mas os 
recursos são limitados e agora mais ainda, 
sem a CPMF. Mas em todo o país pessoas 
obtêm ordens judiciais para que o Ministé-
rio da Saúde forneça medicamentos e trata-
mentos caros e sofisticados. O ministro José 
Gomes Temporão chamou tal mecanismo 
de “judicialização do SUS”, acusando juízes 
de usurpar o papel dos médicos na prescri-
ção dos medicamentos.

Muitos promotores públicos não usam 
o bom senso e/ou procuram notorieda-
de. Um deles pediu à Justiça italiana que 
interrogasse Kaká sobre sua amizade com 
dirigentes da Igreja Renascer, investigada 
por lavagem de dinheiro. 
Por que Kaká, um ídolo do 
futebol mundial, e não ou-
tro adepto menos famoso e 
menos rico? Outro pediu o 
fechamento do Masp por 
falta de segurança, depois 
do roubo de dois quadros, 
sem pensar que com o fe-
chamento o acervo de todo 
o museu ficaria mais inse-
guro. Essa liminar caiu em 
24 horas.

Contra o projeto da cap-
tação da águas do Rio São 
Francisco foram impetra-
das quase 20 ações com pe-
didos de liminares, até que 
o STF deu um basta. Em 
muitos casos, promotores 
usurpam o papel de agên-
cias reguladoras. Liminares 
suspendem licenciamentos  
ambientais do Ibama, li-
cenças de medicamentos 
da Anvisa, leilões da Anatel 
e até leis. Um juiz de Bra-
sília obrigou fabricantes de remédios com 
dipirona a colocar tarja vermelha nas em-
balagens; outro, logo depois, cassou a deci-
são. Ambos atropelaram a Anvisa, a agên-
cia encarregada de definir e impor essas 
normas.

Houve até liminares proibindo as agên-
cias reguladoras de regular. Uma proibindo 
a Comissão Técnica Nacional de Biossegu-
rança (CTNBio) de decidir sobre transgê-
nicos; outra proibindo a Agência Nacional 
de Recursos Hídricos de deliberar sobre o 
projeto do São Francisco. Já estava em Bra-
sília a maioria dos 117 membros do Conse-
lho Nacional de Recursos Hídricos quando 
chegou a notificação da juíza da 16ª Vara 

do DF proibindo a reunião. Quem pagou 
o prejuízo? O contribuinte. 

A indústria de liminares e o excesso de 
petições e recursos permitidos entopem o 
Judiciário. Uma simples ação pode demo-
rar anos só para ser distribuída ao relator. O 
entupimento vai até o STF, que no ano pas-
sado julgou mais de 150 mil casos, como se 
fosse um tribunal de pequenas causas, e não 
a corte constitucional. Um caso em cada 40 
era de natureza constitucional.

Muitos juristas dizem que é preciso uma 
reforma radical no sistema, diminuindo o 
número de recursos que os advogados po-
dem impetrar e acabando com os foros pri-

vilegiados que beneficiam 
políticos corruptos, travam 
o STF e o Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ). A sú-
mula vinculante, que obriga 
juízes a seguir determinada 
decisão já tomada pelo STF, 
foi um passo pequeno nessa 
direção, mas fica o risco de 
engessar a Justiça. Há juris-
tas que se opõem à súmula 
com o argumento de que da-
ria mais poder a uma cúpu-
la do Judiciário que conside-
ram reacionária.

Mas o excesso de recursos 
também favorece os pode-
rosos. A procrastinação dos 
processos tem sido o princi-
pal fator de impunidade dos 
políticos e de empresários en-
volvidos em crimes do cola-
rinho-branco. Sem contar a 
Justiça do Trabalho. Quantas 
empresas não preferem violar 
direitos e forçar que o recla-
mante vá à Justiça para, mui-

tos anos depois, chegar a um acordo muito 
inferior à dívida com o ex-empregado?

Enquanto a reforma radical não vem, a 
morosidade é a regra. E, como disse a Folha 
em editorial recente, “a pior Justiça é a que 
não julga”. Não julga, e ainda fala bastante. 
O ministro Marco Aurélio está quase todos 
os dias nos jornais dando palpites. Outra 
aberração. Juiz julga. Quem dá entrevista 
é político. 

Bernardo Kucinski é professor titular do 
Departamento de Jornalismo e editoração da 
eCA/uSP. foi produtor e locutor no serviço 
brasileiro da BBC de Londres e assistente de 
direção na televisão BBC. É autor de vários livros 
sobre jornalismo

A extensão do 
Bolsa Família 
a jovens de 
até 1� anos foi 
aprovada até 
pela oposição. 
Mas o ministro 
Marco Aurélio, 
do sTE, quer 
melar um ano 
de intensas 
discussões
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o barulho causado pela oposi-
ção ao derrubar a prorroga-
ção da CPMF pode, afinal, 
resultar em algo mais posi-
tivo do que a suposta resti-

tuição para a sociedade dos R$ 40 bilhões 
previstos de arrecadação com o tributo. 
Movimentos sociais começam a se articu-
lar para exigir um sistema tributário mais 
justo. Um documento assinado por lide-
ranças de diversas entidades e intelectuais 
circula desde o início de janeiro.

As seis centrais sindicais também in-
cluíram o tema em suas mobilizações este 
ano, numa agenda que terá desde a forma 
como os impostos são arrecadados e dis-
tribuídos no Orçamento até a defesa do 
Projeto de Emenda Constitucional que 
estabelece a jornada de trabalho máxima 
em 40 horas. O que uma coisa tem a ver 
com a outra? A necessidade de aprimo-
rar mecanismos de distribuição de renda. 
Um manifesto assinado pelas centrais ad-
verte os setores que querem minar os gas-
tos com programas sociais: vão comprar 
briga. “Mais que debater isoladamente as 
medidas adotadas em função da CPMF, 
as centrais sindicais defendem uma am-
pla e democrática reforma tributária com 
vistas a promover o crescimento econô-
mico e a distribuição de renda”, destaca 
o texto.  

O objetivo é ampliar o debate na socie-
dade e popularizar conceitos que, defen-
dem, sejam seguidos num sistema mais 
justo, como a “progressividade” em con-
traposição à situação atual, de predomí-
nio da “regressividade”. O economista 
Júlio Sérgio Gomes de Almeida, do Insti-
tuto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial (Iedi), explica: “Pelo princípio 
da progressividade, quem tem mais deve-

reforma na 
boca do povo

impostos

ria pagar mais. Hoje, como a maior par-
te dos tributos incide sobre o consumo, a 
maior parte do nosso sistema é regressi-
va. Se um rico e um pobre compram um 
sabonete, por exemplo, pagam o mesmo 
imposto”, diz.

Apesar de lisos, sabonetes são mais fá-
ceis de tributar do que quem 
detém elevado poder eco-
nômico e influencia o po-
der político. O economis-
ta Evilásio Salvador, um 
dos signatários do mani-
festo dos movimentos so-
ciais, lembra que, além dis-
so, uma “contra-reforma” 
foi feita de modo silencioso 
nos anos FHC. “Por meio de 
instruções normativas e leis 
ordinárias, sem discussão 
com a sociedade, o grande 
capital, especialmente os 
bancos, acabou favorecido. 
Quem sustenta a arrecada-
ção do Imposto de Renda, 
por exemplo, é o assalariado 
de classe média”, afirma. 

Em 1995, segundo o eco-
nomista, a isenção do IR 
abrangia quem ganhava até 
10,5 salários mínimos. Hoje, 
não chega a quatro mínimos. 
Ele lembra ainda que o país 
já chegou a ter 13 alíquotas 
de IR, e hoje só tem duas, 
enquanto diversas isenções 
privilegiam o capital finan-
ceiro. Antes de 1995, lucros e dividendos 
eram taxados, depois se criou a figura dos 
“juros sobre capital próprio”, que possibilita 
aos sócios não pagar IR e reduz a tributa-
ção sobre o lucro das empresas. Seguiu-se 

a isenção para as remessas de lucros e di-
visas ao exterior. Finalmente, o investidor 
financeiro estrangeiro ganhou isenção da 
CPMF, em 2003.

Uma das medidas tomadas pelo gover-
no federal para compensar parte da perda 
de arrecadação com o fim da contribuição, 
aliás, é justamente a aplicação do Imposto 
sobre Operações Financeiras (IOF) sobre 
as remessas. Ainda assim, elas continuam 
sem pagar imposto sobre a renda. “Foi um 
passo tímido, se pensarmos o conjunto do 
sistema tributário”, diz Salvador.

Almeida, do Iedi, avalia que o propalado 
repasse aos consumidores dos reajustes no 
IOF e na Contribuição Social sobre o Lu-
cro Líquido (CSLL) paga pelos bancos não 
terá grandes efeitos na economia. Ambos 
os especialistas, entretanto, acreditam que 
o governo poderia ter avançado mais so-
bre o capital financeiro para compensar a 
CPMF, como aumento do IOF sobre ope-
rações de câmbio, importações ou a entra-

da de capitais estrangeiros 
no país. “O setor financei-
ro nunca conheceu crise 
neste país”, critica Salvador. 
Almeida, ex-secretário de 
Política Econômica no Mi-
nistério da Fazenda, lembra 
que o problema, além do 
sistema tributário, tem ori-
gem na política monetária 
que “favorece o sistema fi-
nanceiro”.

Não por acaso, das cen-
trais sindicais aos em-
presários, passando por 
movimentos sociais e inte-
lectuais, a sugestão núme-
ro um para o governo cortar 
rapidamente seus gastos é a 
diminuição dos juros e do 
superávit primário, o volu-
me de recursos que deixa de 
investir no país para dar ga-
rantias ao capital financeiro 
de que pagará suas dívidas. 
Nessa economia, o gover-
no resiste em mexer; esta-
va em 3,75% do PIB, subiu 
para 4,25% em 2003 e desde 
o ano passado recuou para 

3,8%. E, no quesito juros, o ano começou 
mal. A primeira reunião do Conselho de 
Política Monetária manteve a taxa bási-
ca com que remunera seus credores em 
11,25% ao ano. 

A derrubada da CPMf pode gerar outro efeito 
positivo, além da economia: ampliar o debate 
sobre a necessidade de uma reforma tributária 
Por spensy Pimentel

o economista 
Júlio sérgio de 
Almeida, que já 
foi secretário 
de Política 
Econômica 
do Ministério 
da Fazenda 
do governo 
Lula, lembra 
que a política 
monetária do 
país favorece 
o sistema 
financeiro
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O “x” talvez seja o maior vilão do sistema gráfico de 
nossa língua, já que atua como verdadeiro curinga, 
o que se constata quando se analisa seu som em pala-
vras como “exame”, “xarope”, “máximo” e “fixo”, sem 
contar seu emprego em vocábulos como “excepcio-

nal”, “exceto” e “exceção”, em que não faria a menor falta. A respeito 
do “x”, por sinal, recomendo a leitura de uma das deliciosas histó-
rias do livro 16 Linhas Cravadas, de mestre Mário Lago.

Pode-se garantir pouco a respeito do emprego do bendito “x”. 
Um caso quase líquido e certo é o dos ditongos. Depois deles, não 
há “ch”: “baixo”, “frouxo”, “ameixa”, “deixar”, “caixa”, “seixo”. A ex-
ceção fica por conta da família de “caucho” (“recauchutar”, “recau-
chutagem”, “recauchutadora” etc.). A palavra “caucho”, de origem 
indígena, nomeia uma árvore amazônica com cujo látex se faz 
borracha de qualidade inferior.

Um caso que muitos autores citam é o do grupo “en”, depois do 
qual se emprega “x”, desde que não se trate de palavra derivada 
de outra que comece por “ch”. Temos, pois, “enxame”, “enxaque-
ca”, “enxoval”, “enxada”, “enxerto”, “enxaguar”, “enxergar”, “enxofre”, 
“enxugar”, “enxotar”, “enxerido” etc. 

Ocorre, porém, que a lista das que derivam de outras iniciadas 
por “ch” é tão grande que talvez a “regra” tenha pouca utilida-
de. Veja estes casos: “encher” (de “cheio”), “enchapelar” (de “cha-
péu”), “encharcar” (de “charco”), “enchiqueirar” (de “chiqueiro”), 
“enchouriçar” (de “chouriço”) etc. Merece registro, ainda, o caso 
de “enchova”, forma que mantém o “ch” de “anchova”, da qual é 
variante. Não confunda “enchova” com “enxova”, que equivale a 
“enxovia” e significa “cárcere escuro”.

Palavras de origem indígena ou africana e as inglesas aportugue-
sadas são grafadas com “x”: “abacaxi”, “xavante”, “xampu”, “xerife”, 
“orixá” etc. Como se vê, é pouco o que se pode fazer a respeito de 
“x” e “ch”. Valem, pois, as velhas orientações: ler muito e, na dú-

vida, consultar dicionários. O contato com as palavras facilita a 
memorização da grafia.

Vejamos agora algumas orientações sobre o emprego das letras “e” 
e “i”. Um erro bastante comum ocorre quando se conjugam verbos 
terminados em “uir”, como “possuir”, “atribuir”, “substituir”, “distri-
buir”, “destruir” etc. Na terceira pessoa do singular do presente do 
indicativo, muita gente emprega a letra “e”, em vez de “i”, o que é er-
rado. São erradas as formas “substitue”, “possue”, “influe”, “conclue”, 
“destroe”, “diminue” etc. As formas corretas são “substitui”, “possui”, 
“influi”, “conclui”, “distribui”, “destrói”, “diminui” etc.

Esse erro talvez se explique pelo fato de formas de verbos ter-
minados em “ir” sem vogal anterior (como “permitir”, “decidir”, 
“pedir”) serem grafadas com “e”: “permite”, “decide”, “pede”. A ter-
minação “e” em formas como essas talvez seja o motivo do erro, 
o que o explica, mas não o torna possível. É preciso conhecer a 
forma correta.

Os verbos terminados em “air” e em “oer” também apresen-
tam a terminação “i”: “cai” (de “cair”), “sai” (de “sair”), “atrai” (de 
“atrair”), “mói” (de “moer”), “rói” (de “roer”), “dói” (de “doer”) 
etc. Não caia na tentação de escrever “doe”, “moe”, “roe”, erros que 
ocorrem certamente por influência de formas de verbos termina-
dos no grupo “er” sem vogal anterior, como “beber” (“bebe”), “so-
frer” (“sofre”) e “esquecer” (“esquece”). 

E não esqueça que em muitos casos o acento muda tudo: “ele sai” 
(presente)/”eu saí” (pretérito); “ele cai” (presente)/”eu caí” (preté-
rito); “ele atrai” (presente)/”eu atraí” (pretérito).

Para encerrar, é oportuno lembrar a grafia de palavras chatinhas, 
como “privilégio”, “discrição” (qualidade de quem é discreto), “crâ-
nio”, “candeeiro”, “irrequieto”, “umedecer”, “intitular”, “relíquia”, 
“pontiagudo”, “disenteria”, “lacrimogêneo”, “empecilho”, “seriema”, 
“camoniano” (relativo a Camões), “rodriguiano” (relativo a Nel-
son Rodrigues) etc.  

Por Pasquale Cipro Neto

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

o xis 
da questão

Pasquale

o “x” talvez seja o maior vilão do sistema gráfico 
de nossa língua. Mas o emprego do “e” e do “i” 
também costuma trair redatores desatentos
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história

Durante a Guerra Civil espanhola, nos 
anos 30, um grupo de brasileiros se 
uniu a combatentes de todo o mundo 
na reação ao regime fascista do 
general francisco franco. 
uma batalha sangrenta 
que fez mais de 
500 mil vítimas
Por Giedre Moura

Brigadas da 
liberdade

enGAjAmenTO 
POPuLAR 
Apesar do forte apoio 
da população (na 
foto, em cima de um 
“tanque” improvisado 
em Barcelona), o 
governo eleito não 
conseguiu segurar 
o avanço da Falange, 
financiada por Hitler 
e Mussolini
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q
uando a homenagem chegou, 
em 1996, poucos combaten-
tes brasileiros na Guerra Ci-
vil Espanhola ainda estavam 
vivos. O reconhecimento foi 

tardio na Espanha e ainda é tímido no Bra-
sil. O país pouco sabe deles e da batalha san-
grenta, laboratório para a Segunda Guerra 
Mundial. Com a morte do último comba-
tente vivo, Apolônio de Carvalho, em 2005, 
a saga dos heróis solidários sobrevive na 
memória de poucos e nos livros. Eram 14 
militares e dois civis – Alberto Bomilcar 
Besouchet, Apolônio de Carvalho, Carlos 
da Costa Leite, David Capistrano da Cos-
ta, Delcy Silveira, Dinarco Reis, Eneas Jorge 
de Andrade, Hermenegildo de Assis Brasil, 
Homero de Castro Jobim, Joaquim Silveira 
dos Santos, José Gay da Cunha, José Cor-
rea de Sá, Nelson de Souza Alves, Nemo 
Canabarro Lucas, Roberto Morena e Eny 
Silveira. Em comum, tinham a militância 
comunista e a perseguição pelo governo de 
Getúlio Vargas.

Parte da vida do grupo está no livro A 
Solidariedade Antifascista – Brasileiros da 
Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, de 
Thaís Battibugli. A investigação começou 
quando Thaís, ainda na Faculdade de His-
tória da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), descobriu ali mesmo docu-
mentos históricos e fichas dos participantes 
disponíveis para consulta. “Na época da 
guerra tudo foi mandado para Moscou e, 
com o fim da União Soviética, o material 
voltou ao Brasil”, conta a pesquisadora sem 
nenhum passado militante que elegeu o as-
sunto como tema de seu mestrado.

A decisão de lutar em terra estrangeira 
estava alinhada com o movimento comu-
nista internacional, o qual elegeu seu ini-
migo número um o fascismo crescente na 
Europa. Os brasileiros fizeram parte de um 
grupo de 40 mil combatentes, de mais de 
50 países, cuja meta era conter a expansão 
do general Francisco Franco. Entre 1936 e 
1939, a Guerra Civil Espanhola teve como 
saldo 500 mil mortos.

Os brasileiros chegaram em 1937, mas 
as turbulências na Espanha eram fomen-
tadas desde o início dos anos 30. O marco 
zero do conflito ocorrera em julho de 1936, 
quando a direita liderada por Franco gol-
peou o governo republicano eleito em feve-
reiro daquele ano. “Nenhum dos lados esta-
va disposto a ceder, sem antes lutar muito”, 
lembra Thaís.

A guerra se deu num cenário internacio-

nal complexo. Alemanha e Itália enviavam 
armas, dinheiro e recursos; França e Ingla-
terra optaram por assinar o pacto de não-
intervenção, bloqueando o envio de ajuda e 
armas, mas fazendo vista grossa para Adolf 
Hitler e Benito Mussolini. A União Soviéti-
ca, de Josef Stalin, socorreria os espanhóis, 
mas uma ajuda equivocada, com armas ob-
soletas e confisco do dinheiro dos republi-
canos. Não só as fichas que Thaís pesquisou 
foram para Moscou: 510 toneladas de ouro 
e US$ 518 milhões nunca foram devolvidos. 
Não tardaria para o mundo conhecer o lado 
tirano de Stalin.

Com o conflito se acirrando, em outubro 
de 1936 a comunidade internacional comu-
nista partiu para a organização das Briga-
das Internacionais. E ir para a guerra não 
era para aventureiros. Os voluntários sele-
cionados precisavam ter experiência mili-
tar; seu passado e suas convicções ideológi-
cas eram analisados. O Brasil, oficialmente, 
adotou política de neutralidade no confli-

to, ainda que por aqui fosse forte a perse-
guição aos comunistas. “Vargas censurava 
qualquer publicação ou matéria favorável 
aos republicanos. Visava manter a opinião 
pública brasileira distante do intenso deba-
te político”, lembra a pesquisadora. 

O primeiro brasileiro a entrar na Espanha, 
em 1936, foi Alberto Bomilcar Besouchet, 
morto em ocasião até hoje não esclarecida. 
Como atuou nos combates, pode ter sido ví-
tima de Franco. Mas, por ter relações com o 
ideário de Leon Trotsky – líder da revolução 
russa rompido com o regime soviético e por 

ele perseguido –, paira também a suspeita de 
ter sido vítima de aliados de Stalin. Aliás, de-
sentendimentos internos da esquerda, alia-
dos ao grande apoio da Itália e da Alema-
nha a Franco, decidiram a guerra. Vencedor, 
Franco permaneceria no poder até 1975. 

Os demais brasileiros seguiram em 1937. 
Roberto Morena, civil e responsável pelo 
grupo, foi o único que não atuou na linha 
de frente. Os brasileiros foram soldados, 
comissários políticos, comandantes, cava-
dores de trincheiras, sentinelas. O reconhe-
cimento nos anos 90 viria justamente pela 
forma como enfrentaram a guerra: “Cum-
priram com sacrifício pessoal as tarefas que 
abraçaram voluntariamente pela causa de-
mocrática e antifascista, a convite do Parti-
do Comunista Brasileiro”, descreve Thaís.

David Capistrano da Costa, José Correa 
de Sá e Eneas Jorge de Andrade eram milita-
res-aviadores, mas só os dois primeiros acei-
taram servir na infantaria. A regra também 
era de não convocação de pilotos estrangei-

ros por temor de sabotagem, mas Andrade 
conseguiu permissão. Morreu em combate 
aéreo. Apolônio de Carvalho atuou como te-
nente do Exército Republicano, por três me-
ses, na Bateria Euskadi. Foi também capitão 
e comandante e auxiliou no desenvolvimen-
to de estratégias para posicionamento das 
tropas na frente de batalha.

Delcy Silveira, em depoimentos colhidos 
nos anos 90, relata a tensão: “A coisa que eu 
mais tive horror na guerra eram as patrulhas 
noturnas. Você entra numa escuridão... não 
sabe o que vai encontrar. Fiz umas quatro ou 

RefuGIAdOs Com a vitória fascista, milhares de espanhóis fugiram para a França
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cinco missões dessas, nunca encontrei pa-
trulhas inimigas, mas outros companheiros 
encontraram... O sujeito dá de cara (com o 
inimigo), aquele tiroteio, aquela coisa, espa-
lha gente para tudo que é lado”.  E recorda 
os dias em Tortosa: “A cidade estava com-
pletamente destruída... Cheiro de cadáver, 
você não imagina, o pavor”.

o fim das brigadas
Em setembro de 1938 os republicanos, 

cada vez mais enfraquecidos, cederam à 
pressão de terminar com as brigadas e re-
patriar os voluntários estrangeiros. Mas a 
desmobilização não significou a volta para 
casa. Em meio a 220 mil homens, espa-
nhóis e brigadistas, brasileiros seguiram 
para a concentração nas cidades de Ar-
gelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Le Barcarè, 
onde foram tratados como prisioneiros, 
e não como exilados. “As condições eram 
terríveis. Durante o dia, um calor tórrido, 
e, à noite, um frio de gelar. Para nos abri-
garmos do frio, fazíamos buracos na areia, 
onde dormíamos em grupo de três ou qua-
tro, amanhecendo quase soterrados. Sem 
latrinas, parte do campo transformou-se 
num mar de merda”, ilustrou Delcy. 

Com a derrota republicana efetivada, o 
retorno para casa não era simples. O cená-

rio brasileiro ainda era de 
perseguição. Uruguai e Ar-
gentina foram alguns dos 
destinos. Apolônio que-
ria ir para o Chile, mas en-
trou para outra batalha. Fu-
giu para Marselha antes da 
chegada dos alemães, que to-
maram conta do campo de con-
centração na fronteira França–
Espanha. Lá se filiou ao Partido Comunista 
Francês e sobreviveu ensinando português 
a judeus que queriam escapar da persegui-
ção nazista. Morena trabalhou como ope-
rário em uma fábrica de tratores na Sibéria, 
durante parte do tempo em que permaneceu 
na União Soviética. 

Foram 12 os militantes que voltaram. 
A experiência traumática não minou seus 
ideais. Quando começou a Segunda Guer-
ra Mundial, os brigadistas queriam repe-
tir a experiência de lutar contra o nazismo, 
mas alguns acabaram mesmo no presídio 
de Ilha Grande, até que um breve perío-
do de abertura tomasse conta do país nos 
anos 40. Depois viriam a ditadura militar, 
novas prisões, exílios e torturas. “Quase to-
dos participaram da luta pela democrati-
zação do país, estando ou não ligados ao 
Partido Comunista. Esses militantes con-

solidaram sua identidade 
de defensores da demo-
cracia imersos no espíri-
to de união política e de 
solidariedade da Frente 
Popular Espanhola”, con-

clui Thaís Battibugli.
No final do século passado, 

60 anos após o início da Guer-
ra Civil, em uma Espanha já li-

vre da ditadura de Franco, foi cumprida a 
promessa feita pela líder comunista Dolo-
res Ibarruti, em 1939, na festa de despe-
dida das Brigadas Internacionais. Ibarruti 
garantiu que os ex-voluntários não cai-
riam no esquecimento e um dia retorna-
riam a uma Espanha democrática. Delcy 
Silveira e Apolônio de Carvalho voltaram, 
receberam homenagens e também cidada-
nia espanhola. Com aplausos da esquerda e 
críticas da direita, o país ofereceu aos briga-
distas o direito de considerar sua segunda 
pátria a terra onde lutaram. 

foi só por ordem médica 
que Apolônio de Carvalho se 
aquietou. Tantas idas e vindas, 
guerras e exílios renderam 
livros, exposições, filmes. 
Com a pausa nas atividades 
políticas, o militante que 
assinou a ficha número um de 
filiação ao PT,  dedicou a fase 
de “descanso” à narrativa de 
suas memórias, transformadas 
no livro Vale a Pena Sonhar, 
base do documentário 
homônimo dirigido por Stella 
Grisotti e rudi Böhm, em 2001. 

Após a Guerra Civil, Apolônio 
se aliou ao PC francês e 
atuou na resistência contra os 
nazistas. Assumiu o comando 
de 2 mil homens, lutou na 
frente de Marselha, Lyon, 
nîmes e Toulouse. recebeu 
a Cruz de Guerra e o grau de 
Cavaleiro da Legião de Honra. 
Tornou-se o homem de três 
pátrias, que combateu tiranias 
no Brasil, na espanha e na 
frança – onde conheceu a 

jovem comunista renée, sua 
mulher e mãe dos filhos rené-
Louis e raul. A família veio 
para o Brasil em 1945, mas 
em dois anos a perseguição 
recomeçou. Preso em 1969, 
Apolônio seguiria depois 
para Argélia e frança, lá 
permanecendo com a família 
até o final dos anos 70. 

o documentário de Stella 
Grisotti e rudi Böhm mostra o 
mundo ao redor do militante 
e suas decepções com Stalin. 
ricos são os depoimentos 
colhidos de combatentes como 
Delcy Silveira e, sobretudo, 
da família. “A proposta não 

era falar só da política, mas 
também da forma como essa 
família se organizou para viver 
sob alto risco, com mudança 
constante de casa, de cidade, 
de nome. eles passaram muito 
tempo convivendo apenas com 
esse mundo, sem contato com 
a realidade”, observa Stella.

no filme, renné fala da vida 
no Brasil e da difícil adaptação: 
“eu me encontrei sozinha, sem 
falar a língua. Havia dificuldade 
no pós-guerra, faltavam leite, 
carne, faltava muita coisa aqui. 
Depois de uma militância ativa, 
carregando armas, munições, 
material subversivo, eu me 
encontrava feito uma dona-
de-casa, com uma criança de 
colo e outra a caminho. e o 
Apolônio ausente, sem horário 
para nada”. os filhos também 
conheceriam a prisão no Chile, 
em ilha Grande e depois o 
exílio na frança. Apolônio de 
Carvalho morreu em 2005, aos 
93 anos, no rio de Janeiro.

Vale a pena sonhar

o casal Renée e Apolônio

Apolônio de 
Carvalho, 
em Marselha 
(França), na 
década de �0A
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brigadistas

C
A

rL
o

S 
eB

er
T/

D
iv

u
LG

A
ç

ã
o



   2008    fevereiro    reviSTA Do BrASiL     �� 

o terno do capitão

Retrato

C 
om seus olhos infantis, José, aos 7 anos, começava a to-
mar pé daquela alegria, ainda sem entender o porquê. 
Mesmo assim, foi ali que a beleza do ritmo, a leveza 
graciosa da dança, a afinação das vozes, as canções de 
significado ainda estranho passaram e se instalar em 

seu coração. Agora, 45 anos depois, o capitão José Inácio sabe a real 
importância de seu terno de Moçambique para a comunidade negra 
de Ibiraci, sul de Minas. Moçambiques e congos estão na gênese de 
nossa formação como uma nação plural. A tradição remonta à ha-
bilitação da Capela de Nossa Senhora do Rosário, em 1865.

Após a Abolição, a saída desses grupos, que sempre figuravam 
nas procissões católicas, marcava o início dos festejos pela liberta-
ção dos escravos. A data ainda é comemorada em maio, mas uma 
grande festa se dá também em novembro, no mês da Consciência 
Negra. O terno – expressão que designa o grupo que executa essa 
arte –  de Moçambique o tem como capitão há 28 anos. A respon-
sabilidade, hereditária, fez José Inácio perceber, dia após dia, que a 
afirmação de um povo passa pela história, pelo sonho e pela alegria. 
E que tradição, fé e resistência completam o ideário dessa rica ma-
nifestação cultural surgida ainda nas senzalas. Por Paulo Pepe 
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cidadania

C
oração, pulmão, pâncreas, fí-
gado, rim, córnea. Não são 
muitos os órgãos humanos 
possíveis de transplantar. Há 
muitos brasileiros precisando 

deles e, infelizmente, o ano passado foi o 
terceiro de queda consecutiva da taxa de 
doadores: em 2004, a média era de 7,3 doa-
dores por milhão de habitantes; em 2005 
caiu para 6,4 por milhão; em 2006, para 6; 
e, no primeiro semestre de 2007, estava em 
5,4. Na Europa, a média é de 20; na Espa-
nha, recordista mundial, há 35 doadores 
por milhão de habitantes. A matemática é 
simples e cruel: se o número de doadores 
diminui, a lista de espera cresce. Existem 
no país quase 72 mil pessoas aguardando 
transplante, fila que cresce em mil por ano. 
Muitos não suportam a espera.

Não é difícil entender o que separa o Bra-
sil, gigante e populoso, dos países que mais 
realizam transplantes de órgãos. O sistema 
público de saúde passa por maus bocados 
– embora o sistema privado também. Para 
agravar, a população pouco entende do as-
sunto. Há um índice de cerca de 30% de re-
cusa dos familiares no momento propício à 
doação, que é quando o paciente apresenta 
morte encefálica. Somente nesses casos, de 
comprovada falência do cérebro, com pa-
ralisia total do funcionamento do órgão, 
a pessoa se torna “candidata” à doação. 
“Quando é o coração que pára de funcio-
nar, por exemplo, o fluxo sanguíneo é alte-
rado e todos os demais órgãos são afetados, 
não podendo ser transferidos para outro 
ser humano”, explica o médico Paulo Mas-
sarollo, chefe do serviço de Transplantes da 
Santa Casa de São Paulo e secretário-geral 
da Associação Brasileira de Transplante de 
Órgãos (ABTO).

De acordo com Massarollo, as dificulda-

Transplantes no Brasil costumam ser bem-sucedidos, o que o país 
precisa é melhorar o número de doadores. Concordar com a doação 
de um órgão de um familiar que já se foi não custa nada. e milhares 
de brasileiros precisam desse gesto para continuar vivendo
Por Miriam sanger

sim pela vida
des, que começam já na captação do órgão, 
devido à carência de infra-estrutura, pode-
riam ser minimizadas com uma mudança 
de postura. “Se conseguíssemos diminuir 
a recusa familiar, aumentaríamos em 30% 
o número de doadores”, observa. Mas esse 
não é o único desafio a ser vencido. É ne-
cessário haver mais hospitais e equipes ca-
pacitadas para esse tipo de operação.

Apesar de 90% das cirurgias serem reali-
zadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
os transplantes concentram-se em algumas 
regiões do Brasil. Hoje, há equipes e cen-
tros médicos preparados nas regiões Sul e 
Sudeste e alguns poucos na Nordeste. Já na 
Centro-Oeste e na Norte, são praticamen-
te inexistentes. Isso quer dizer que, se há 
um paciente precisando de transplante em 
Rondônia, por exemplo, ele terá de se mu-
dar para outro estado e entrar na fila local, 
se quiser ter alguma chance. Da mesma for-
ma, é impossível contar com doadores da-
quela área.

“Se em todas as capitais houvesse equi-
pes e hospitais preparados – como já 
existem, hoje, as Centrais Estadu-
ais de Transplante, cada uma com  
listagem única e organizada –, as 
estatísticas melhorariam ime-
diatamente. Toda a população 
ganharia atendimento de me-
lhor  qualidade”, torce Mas-
sarollo, que há 22 anos faz 
transplantes de fígado.

A maior fila de espera 
é por rins, uma vez que, 
com a diálise, pacientes 
conseguem resistir por 
mais tempo, mesmo com 
a qualidade de vida com-
prometida. Mas para 
quem precisa de órgãos 
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que requerem cirurgias urgentes e compli-
cadas, como o fígado – a segunda maior 
espera, com 7 mil pessoas listadas no país 
–, há pouca alternativa de retardar o trans-
plante, que muitas vezes precisa ser feito tão 
logo a doença é constatada. Em 2006, a lei 
passou a definir que a distribuição do fíga-

do deve seguir o critério da gravidade do 
estado do paciente, e não a ordem de ade-
são à lista. É um critério mais lógico, mas a 
fila continua. Apenas 10% dos pacientes em 
espera conquistam o transplante.

Nova vida
Há casos que acabam bem, algumas vezes 

resultados de pura sorte, como o da assis-
tente administrativa Sueli de Almeida Lima 
Ribeiro. No começo de 2006, aos 40 anos, 
ela começou a apresentar sintomas como 
vômitos e inchaços. Após exames, idas e 
vindas do hospital, foi afinal internada e a 
Central Estadual de Transplantes acionada: 
Sueli precisava de um novo fígado com ur-
gência. Entrou na lista de espera, mas seu 
quadro já avançado de cirrose biliar secun-
dária, provavelmente resultante de uma ci-
rurgia anterior, piorava rápido. “Meu mé-
dico já havia até convocado minha família 

para uma conversa, pois minha situação era 
muito grave.” Em outubro do mesmo ano 
conseguiu fazer o transplante.

“Na própria Santa Casa, em São Paulo, 
onde eu estava internada, havia pessoas 
esperando órgãos há meses ou anos. Nem 
acreditei quando a enfermeira entrou e dis-
se que ia me preparar para a cirurgia”, conta 
Sueli, então no 64º lugar da listagem de São 
Paulo. “A única coisa que sei é que o órgão 
veio de São José do Rio Preto.” Na época, 
Sueli pesava 39 quilos e havia determina-
do aos familiares que seus dois filhos não 
deveriam vê-la naquele estado. “Depois da 
operação, passados nove meses, obtive libe-
ração para voltar ao trabalho. Ainda tomo 
remédios para evitar rejeição, mas levo uma 
vida normal. Nem me lembro que sofri um 
transplante.”

Além da rapidez com que o órgão pre-
cisa ser substituído, o procedimento exi-
ge alto grau de compatibilidade do sistema 
imunológico. Já existem avanços no que diz 
respeito ao fígado: cerca de 20% dos trans-
plantes feitos atualmente no Brasil são de 

sOLIdARIedAde
Maria Antônia salvou a 
vida do irmão Rosivaldo, 
que estava com os dois 
rins comprometidos
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doadores vivos, uma vez que é necessária 
apenas a extração de uma parte do órgão, 
capaz de se auto-regenerar. No Rio Grande 
do Sul já são realizados transplantes com 
segmentos de pulmões. Rins também po-
dem ser doados em vida, uma vez que o ser 
humano saudável não precisa de dois para 
sobreviver. Mais da metade dos transplan-
tes de rim no Brasil é feita com órgãos de 
doadores vivos.

Maria Antônia Ferreira, gerente admi-
nistrativa de 55 anos, submeteu-se à doa-
ção há quatro anos. “Foi em 15 de março de 
2003, impossível esquecer. O que eu esque-
ço é que estou sem um dos rins. Realmente, 
não me faz falta”, conta. Ela ofereceu o rim 
esquerdo para um irmão. Rosivaldo Ferrei-
ra não teve muito tempo entre os primeiros 
sintomas e a notícia de que estava com os 
dois rins comprometidos. “Imediatamente 
comecei a diálise, três sessões por semana 
durante oito meses, e entrei na fila de trans-
plantes”, conta ele, vendedor autônomo em 
Santa Bárbara d’Oeste (SP).

A própria Maria Antônia organizou o en-
contro entre os irmãos que poderiam ser do-
adores, ou seja, os que tivessem menos de 

60 anos – quatro, de um total de oito. “Nem 
me surpreendi quando me ligaram do hospi-
tal dizendo que havia sido ‘premiada’”, conta 
ela, que no primeiro teste apresentou 100% 
de compatibilidade com o irmão e, a partir 
daí, teve de percorrer uma maratona de 43 
exames, em diferentes hospitais e cidades. 
Os dois passaram a véspera da cirurgia jun-
tos, conversando, no Hospital de Base de São 
José do Rio Preto. “Torço todos os dias para 
que ela não sofra nenhuma conseqüência 
por causa disso”, diz Rosivaldo.

“É uma situação muito difícil. Pedir a al-
guém um órgão sadio é bem diferente do que 
pedir, por exemplo, dinheiro emprestado”, 
confessa o irmão, que hoje leva vida normal, 
melhorada pelas caminhadas diárias e ali-
mentação mais cuidadosa. “Você passa a ver 
e valorizar o que nem percebia existir antes”, 
conclui ele. “Agora Rosivaldo tem três rins 
e eu só um”, brinca Maria Antônia – nesse 
tipo de operação, algumas vezes o órgão do 
paciente não precisa ser retirado.

Pode melhorar
“Cerca de 80% dos receptores, antes con-

denados à morte, têm sucesso com o trata-

mento”, comemora o médico Paulo Massa-
rollo. No caso da operação intervivos, ela é 
feita simultaneamente no doador e no re-
ceptor. “Quando estavam no meio da mi-
nha operação, iniciaram a do meu irmão”, 
lembra Maria Antônia. “E nenhum dos dois 
sofreu nem mesmo uma febre. Quinze dias 
depois, eu já estava trabalhando.”

Para ampliar os transplantes é preciso es-
forços de governos e da população. Desde o 
ano passado o Ministério da Saúde passou 
a reunir especialistas de Câmaras Técnicas 
de Transplante de todo o país para elabo-
rar estratégias; por exemplo, criar equipes 
hospitalares, formadas por psicólogos, as-
sistentes sociais e outros profissionais, com 
a missão de detectar previamente possíveis 
doadores – um dos maiores obstáculos é a 
falta de notificação às centrais de pacien-
tes com morte encefálica. Valores envolvi-
dos também estão sendo discutidos. Equi-
pes médicas e hospitais reclamam da baixa 
remuneração do SUS.

A população também precisa colaborar. 
A doação de órgão não fará com que o fami-
liar falecido sofra alguma perda, mas ajuda-
rá várias outras pessoas a sobreviver. 

RenAsCIdA No hospital, aguardando o milagre de um novo fígado, sueli já não queria ser vista pelos filhos quando, finalmente, 
conseguiu o transplante: “Nem acreditei quando a enfermeira entrou e disse que ia me preparar para a cirurgia”
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A
prende-se cedo que gordura 
não faz bem à saúde e deve 
ser deixada de lado, por 
exemplo, quando se sabo-
reiam picanha, frango assa-

do, ou salgadinhos.  Pouca gente sabe, po-
rém, que nem todos os tipos de gordura 
fazem mal. Ao contrário, os ácidos graxos, 
ômega-3 e ômega-6, são um tipo de gordu-
ra que o organismo não consegue sintetizar 
e sem o qual não funciona adequadamente. 
Por essa razão são considerados essenciais 
por médicos e devem ser incluídos numa 
dieta alimentar saudável.

A maioria dos alimentos possui mais de 
um tipo de gordura. Alguns, como nozes, 
têm ótima combinação de ômega-6 e ôme-

saúde

Gordura do bem
Alguns tipos de gordura, como ômega-3 e ômega-6, 
ajudam a fortalecer o sistema imunológico, a 
manter uma pele saudável, e podem fazer parte 
de uma dieta equilibrada Por soraia Nigro

ga-3. O ômega-6 também pode ser encon-
trado em óleos vegetais e em algumas se-
mentes, como a de girassol e a soja. Mas há 
os alimentos que contêm combinação de 
gordura prejudicial à saúde, transaturada 
e saturada, como a batata frita e as carnes 
gordas, que devem ser evitadas.

O ômega-3 está presente em peixes ma-
rinhos, como salmão, bacalhau, sardinha, 
truta, e em menores concentrações na cas-
tanha e no óleo de canola. Seu consumo 
freqüente diminui o risco de doenças dege-
nerativas e retarda o envelhecimento, entre 
inúmeros outros benefícios.

De acordo com Paulo Olzon Montei-
ro, chefe da disciplina de Clínica Médica 
da Universidade Federal do Estado de São 
Paulo (Unifesp), as pessoas que mantêm 
alimentação balanceada e consumo regu-
lar de peixes costumam ter menos doenças 
reumatológicas, cardíacas e degenerativas, 
como Parkinson, Alzheimer e câncer. “Os 
orientais, que por tradição consomem pei-
xe in natura, são o povo com maior longe-

vidade no mundo, e em geral envelhecem 
com qualidade de vida”, exemplifica. A in-
gestão de ômega-3 ideal é de uma porção 
para cada cinco, no máximo, de ômega-6. 
A maioria da população consome uma por-
ção de ômega-3 para cada 20 de ômega-6.

Para se ter um parâmetro, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) recomenda que o 
consumo total de gordura seja entre 20% e 
30% do total de calorias ingeridas. Assim, se 
um indivíduo ingere 2 mil quilocalorias por 
dia, 600 devem ser provenientes de gordura. 
O ômega-3 médio diário deve estar contido 
em cerca de 3% (18 kcal, ou 2 gramas).

O médico Paulo Giorelli, integrante da As-
sociação Brasileira de Nutrologia (Abran), 
lembra que o ômega-3 auxilia ainda na di-
minuição dos níveis de triglicérides e coles-
terol total, melhora a circulação sanguínea 
e aumenta a imunidade. “Além disso, esse 
ácido graxo é um importante mediador de 
alergias e processos inflamatórios e deve ser 
ingerido também por pessoas que se exer-
citam regularmente, já que aumenta a dis-
posição”, diz o nutrólogo. Ele recomenda 
o consumo de ômega-3 duas vezes por se-
mana como parte de uma dieta equilibrada, 
pois se ingerido em excesso pode ser pre-
judicial à saúde, retardando a coagulação 
sanguínea. 

faro fino

Fonte: Abran

Gorduras monoinsaturadas Presentes em 
azeite de oliva, abacate, amendoim. Abaixa o 
LDL e o colesterol total. Deve corresponder à 
maior parte de gorduras ingeridas.

Gorduras saturadas Carnes gordas, 
laticínios e coco. Alguns tipos podem levar 
ao entupimento das artérias. Limite-as a 
menos de 10% de sua ingestão de calorias.

Transaturadas Batata frita, margarina 
e biscoitos amanteigados. Aumenta o 
colesterol e o risco de doença cardíaca.

Ômega-� Presente em peixes como 
atum, anchova, carpa, arenque, salmão, 
sardinha, bacalhau, entre outros, frutos do 
mar, óleos vegetais e nozes. Abaixa o nível 
de triglicérides e do colesterol total. Mas 
seu consumo exagerado pode retardar a 
coagulação sanguínea.

Ômega-6 Presente em sementes 
oleaginosas, óleo de milho, girassol, soja 
e nozes. reduz o LDL e o colesterol total, 
mas se o consumo for alto demais pode 
baixar o benéfico colesterol HDL. Limite a 
10% do total de sua ingestão de calorias. 

sAudáveL Consumo freqüente de alguns peixes diminui o risco de doenças degenerativas
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“o verdadeiro lugar de 
nascimento é aquele em que 
lançamos pela primeira vez 
um olhar inteligente sobre 
nós mesmos” (Marguerite 
Yourcenar, escritora francesa). 
Parece que Johnny entendeu
Por Luciana Ackermann

o 
retorno 
de 
joão 
estrella

perfil
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“E
u era como um trem-bala. 
Não parava para pensar.” 
É assim que João Guilher-
me Estrella, de 46 anos, 
define o período aluci-

nado em que passou de um bem-nasci-
do garoto da zona sul do Rio de Janeiro a 
um dos mais requisitados traficantes de 
cocaína. Sem subir os morros e sem ar-
mas se tornou, praticamente sozinho, o 
principal provedor de drogas da alta so-
ciedade carioca.

Filho de um executivo do extinto Ban-
co Nacional, ele queria ser músico. Aos 14 
anos começou a fumar maconha movido 
pela curiosidade e pela busca de aventu-
ra, como tantos outros adolescentes. Anos 
depois foi a vez de experimentar cocaína. 
Mas, aos 28 anos, levou um cano de alguns 
amigos na partilha de uma encomenda de 
5 gramas e teve de negociar um prazo para 
o pagamento com o traficante. O acordo 
foi cumprido, e bastou para ele ingressar 
no submundo do tráfico.

Simpático e carismático, Estrella circula-
va nas boas rodas da noite carioca. Era fi-
nal dos anos 80 e início dos 90, período em 
que havia um glamour em torno da cocaí-
na, sempre presente nas festas badaladas. 
Pouco tempo depois, conquistou a fama 
de vender o pó mais puro da cidade. Sua 
clientela era formada por intelectuais, mú-
sicos, artistas, militares e médicos. Entre os 
fornecedores, não faltavam figuras curiosas 
como uma singela velhinha que vivia em 
Copacabana.

As quantidades foram aumentando, as-
sim como o volume de dinheiro que circu-
lava em suas mãos. Acabou entrando num 
círculo pra lá de vicioso. Quanto mais ven-
dia a droga, mais a consumia. Chegou a re-
ceptar cocaína dentro do Fórum do Rio, no 
interior da 6ª Vara de Família, a fornecer 
para um tenente da Aeronáutica – e se tor-
nou peça fundamental na Operação Ams-
terdã (exportação de cocaína). 

Teve em seu domínio 15 quilos de cocaí-
na e faturava cerca de 25 mil dólares por 
mês. Orgulhava-se de sua ousadia e de 
suas manobras “certeiras”. Sempre desa-
fiando os riscos. Sentia-se invencível, até 
se tornar a bola da vez da Polícia Federal. 
Em 1995, aos 34 anos, foi preso num apar-
tamento com 6 quilos da droga embalada, 
pronta para ser levada para a Europa. No 
dia seguinte, a prisão de Johnny Estrella 
estampava as capas dos principais jornais 
do Rio de Janeiro.

Cumpriu dois anos de reclusão, dos quais 
quatro meses atrás das grades da unidade 
da PF da Praça Mauá e o restante num ma-
nicômio judiciário. Isso graças à estratégia 
de seus advogados e do entendimento da 
juíza Marilena Soares Reis Franco de que 
não se tratava apenas de um traficante, mas 
de um dependente químico. Estrella ganha-
va muito dinheiro, mas torrava tudo com 
festas e drogas. 

Sua história rendeu o livro Meu Nome 
Não É Johnny, publicado em 2004 e trans-
formado no longa-metragem que entrou 
em cartaz no início de janeiro. Em liberdade 
desde 1997, ele vem trabalhando como pro-
dutor musical e retomando o 
caminho na música, com o 
lançamento de seu primeiro 
CD. Algumas das letras fo-
ram escritas no período em 
que cumpriu sua pena. 

Estrella conta que não se 
considerava um bandido. 
Somente no momento de 
sua prisão se deu conta de 
que era caçado pela polícia. 
Já havia negociado sua li-
berdade com policiais, mas 
não fazia idéia de que vi-
nha sendo investigado pela 
PF. Também diz que estava 
cansado e querendo uma saí-
da para aquela vida sem li-
mites, mas como consumia 
muitas drogas não conse-
guia ter discernimento. 

Foi na prisão, segundo 
ele, trancafiado com outros 
cem homens em pleno ve-
rão carioca, que se livrou 
das drogas. Estrella dividiu 
espaço com gente do Co-
mando Vermelho, com “mulas”, transpor-
tadores de drogas, africanos e ingleses e 
diversos outros criminosos. Afirma que, 
mesmo que quisesse consumir drogas, na 
PF elas não entravam.

Melhor dos comprimidos
Já no manicômio havia de tudo. Mas 

naquele momento, Estrella explica, esta-
va mais centrado e convicto de que queria 
realmente dar uma guinada em sua vida. 
“Perder a liberdade, independentemen-
te da circunstância, é terrível. Não exis-
te nada igual no mundo. O tempo era um 
inimigo cruel. Dois anos foram uma eter-
nidade. Procurei tirar proveito da prisão. 

Um baque para mudar de rumo”, analisa.
Para ele, nada pode ser desprezado na 

vida. Em tudo há algo a ser aproveitado. Ao 
contar sua história ao jornalista Guilherme 
Fiúza, autor do livro, acredita ter consegui-
do transformar tudo o que viveu em algo 
positivo. “Dentro de toda aquela loucura e 
da roubada que é ser preso, descobri que 
posso viver em qualquer lugar e sobrevi-
ver em quase todos. Também descobri que 
qualquer sonho pode ser realizado, mesmo 
que para isso você leve a vida toda.”

Estrella vem participando, em várias ci-
dades do país, de bate-papos com jovens 
em escolas e universidades. Conversa aber-

tamente sobre os riscos do 
mundo das drogas. Segundo 
ele, é “a invasão johnnysía-
ca”, na qual se coloca como 
uma espécie de exemplo de 
superação, mostrando sem 
falsos moralismos que dá 
para sair do vício, que a lu-
cidez é o melhor dos com-
primidos. 

Apesar de não vislumbrar 
uma solução, em curto pra-
zo, para o combate aos pro-
blemas causados pelas dro-
gas, o compositor procura 
fazer sua parte: “Participar 
como cidadão de tudo que 
pode ser feito para que esse 
assunto seja tratado como 
merece: um problema so-
cial e de saúde pública”.

Ainda causando polêmi-
cas, Estrella é a favor da le-
galização das drogas des-
de que junto com a medida 
venha um grande pacote 
social, capaz de garantir a 

real inclusão de jovens e crianças caren-
tes na sociedade. Além disso, defende 
o uso do dinheiro arrecadado com a co-
mercialização das drogas para tratamen-
tos e construção de clínicas especializadas.  
Para ele, é uma hipocrisia a liberdade de 
consumo para o álcool, que também é dro-
ga com enorme potencial de degradação do 
ser humano. 

Em seu primeiro Natal atrás das grades, Es-
trella recebeu um cartão enviado pela juíza 
que o condenou com uma mensagem da es-
critora francesa Marguerite Yourcenar: “O 
verdadeiro lugar de nascimento é aque-
le em que lançamos pela primeira vez um 
olhar inteligente sobre nós mesmos”. 

o ator selton 
Mello encarna 
João Estrella 
no filme Meu 
Nome Não 
é Johnny: 
na prisão da 
Polícia Federal 
conseguiu se 
libertar das 
drogas e 
compor
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cultura

roubo de obras de arte e de bens culturais só não movimenta 
mais fortunas que tráfico de drogas e armas Por João Correia Filho

nova moldura do crime

A ação foi rápida e precisa. Em 
três minutos, homens arma-
dos saíram com um quadro 
de Pablo Picasso, O Retrato 
de Suzanne Bloch, e o Lavra-

dor de Café, de Cândido Portinari, ícones do 
movimento modernista, equivalentes a R$ 
100 milhões. Até aí, nenhuma novidade. No 
entanto, embora o furto no Masp tenha ter-
minado com a recuperação das obras e final 
feliz, salta aos olhos da polícia que esse tipo 
ousado de crime ainda é novidade no Brasil. 
E teme-se que deixe de ser. A primeira gran-
de ação desse porte ocorreu em 2006, no 
Museu da Chácara do Céu, Rio de Janeiro. 
Quatro ladrões armados renderam os guar-
das e roubaram obras de importância incal-
culável – A Dança, de Picasso; Dois Balcões, 
de Salvador Dalí; Marina, de Claude Monet; 
Jardim de Luxemburgo, de Henri Matisse; e 
o livro Toros, com poemas de Pablo Neruda 
e ilustrações de Picasso –, deixando grande 
lacuna em dois séculos de arte. 

Segundo o delegado Jorge Pontes, coor-
denador no Brasil da Organização Interna-
cional de Polícia Criminal (Interpol), essa 
é uma das três vertentes do crime contra o 
patrimônio que vem merecendo atenção de 

autoridades. “Outras duas já acontecem no 
país há algum tempo. O saque a igrejas e 
mosteiros e o assalto a bibliotecas, arquivos 
de universidades e fundações.” Para o dele-
gado, essa terceira vertente é um novo nicho 
do negócio ilegal de obras de arte, que pode 
crescer no Brasil com a percepção de fragili-
dade na segurança de nossas instituições.

De acordo com Pontes, estão por trás dis-
so quadrilhas especializadas, que recebem 
a encomenda de supostos colecionadores. 
“Na verdade, são criminosos que têm um 
prazer solitário, porque vão possuir um Mo-
net ou um Picasso, mas terão de mantê-lo es-
condido; um Picasso roubado não volta ao 
mercado, mesmo com a prescrição do crime, 
pois pertence ao patrimônio de um país.” 

O Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan) estima que o 
roubo de bens artísticos e do patrimônio 
histórico é o terceiro delito mais rentável do 
mundo, ficando atrás apenas do tráfico de 
drogas e de armas. “Em todo o mundo o cri-
me organizado consegue entrar e sair com 
cocaína, armas, animais, por que não com 
uma obra de arte enrolada num tubinho 
de papel, que não tem cheiro, nem nada?”, 
questiona o coordenador da Interpol.

Dois meses antes do roubo do Masp o 
Iphan lançou uma campanha nacional de 
recuperação de bens procurados. Um banco 
de dados on-line do órgão relaciona mais de 
900 peças subtraídas de igrejas, museus, ins-
tituições e coleções particulares. A subgeren-
te de Bens Móveis do Iphan, Til Pestana, diz 
que esse tipo de informação ajuda a reverter 
casos de furto. “É importante também ter um 
inventário de tudo o que pertence ao nosso 
patrimônio, uma das metas para o Iphan nos 
próximos anos”, afirma. O programa Inven-
tário Nacional de Bens Móveis e Integrados 
existe desde 1988, mas não avança em ritmo 
adequado. Foram catalogadas mais de 90 mil 
peças e outras 400 mil ainda precisam passar 
por esse processo. A Bahia é o estado com o 
maior número de peças inventariadas, 33 mil, 
seguido do Rio, com 22 mil, e Minas, com 
15 mil. O monitoramento dos acervos, com-
binado com uma parceria que existe há dez 
anos entre o Iphan, a Polícia Federal e a In-
terpol, já rendeu bons frutos. 

Em fevereiro do ano passado foram recu-
perados para o acervo do Museu Nacional, 
no Rio de Janeiro, mais de 40 livros, alguns 
com mais de 100 anos, e 49 gravuras apre-
endidas na Argentina. Três imagens religio-



   2008    fevereiro    reviSTA Do BrASiL     41 

sas furtadas há um ano da Igreja de Nossa 
Senhora da Conceição, em Almofala (CE), 
também foram encontradas. Estavam enter-
radas à beira de uma estrada do município 
de Itarema, embaladas num plástico. Outras 
três talhas revestidas de ouro da capela do 
Engenho Bonito, em Nazaré da Mata (PE), 
e a imagem de Nossa Senhora das Mercês, 
da Igreja de São José do Ribamar, no Recife, 
foram identificadas pelo Iphan em 2002, em 
um catálogo de exposições, e apreendidas 
em um antiquário de São Paulo pela PF.

O retorno das obras ao Masp também é 
fruto dessa parceria e de uma grande mobi-
lização do Departamento de Investigações 
sobre o Crime Organizado (Deic) de São 
Paulo. Til Pestana, porém, ressalta que peças 
menores, como castiçais e imagens sacras, 
na maioria das vezes não voltam para os lo-
cais de origem. Ela descreve ainda situações 
inusitadas – rixas entre famílias, comunida-
des, vinganças pessoais, entre outros atritos 
– como motivo de sumiço de peças, que aca-
bam maquiadas e reinseridas no mercado 
sem levantar suspeitas.

Borrões na tela 
O assalto despertou o fantasma da crise 

que atinge o Masp há alguns anos, com cor-
tes de energia, dívidas, indícios de má ges-
tão e outros problemas que fazem tremer as 
estruturas de um dos monumentos-símbo-
lo da capital paulista. E reacendeu a questão 
da segurança em instituições culturais, que 
podem estar à mercê desse novo “investi-
mento” de organizações criminosas. A preo-

cupação não é recente e nem só do Brasil. 
Um decreto internacional criado em Roma, 
em 1999, sugere a constituição de comitês 
de luta contra o tráfico de bens culturais. O 
presidente do Iphan, Luiz Fernando Carva-
lho, já declarou que neste ano será encami-
nhada ao governo federal proposta de cria-
ção desse comitê, reunindo representantes 
de instituições, estaduais e municipais.

Outra promessa é implantar o Programa 
Nacional de Segurança Preventiva contra 
Incêndio e Intrusão, com o intuito de pro-
teger imóveis tombados e seus acervos. Se-
rão captados R$ 5 milhões da Petrobras, por 
meio da Lei de Incentivo à Cultura, a ser 
destinados aos principais imóveis com ris-
co de incêndio ou furto. O programa inclui 
capacitação de pessoal e cartilhas sobre se-
gurança preventiva. A iniciativa pretende 
atingir as três vertentes criminosas descri-
tas pelo coordenador da Interpol. 

“É preciso entender que, embora o roubo 
de um Monet ou de um Picasso tenha reper-
cussão mundial, o furto de imagens religio-
sas, documentos e peças menores também 
provoca grande rombo no patrimônio cul-
tural”, ressalta Til Pestana, do Iphan. “As pes-
soas devem se conscientizar de que elas é que 
estão sendo roubadas. Só assim esse crime 
pode ser combatido com eficiência.” 

Ajude
Denúncias anônimas podem ser feitas pelo 
telefone (21) 2262-1971, fax (21) 2524-0482, pelo 
e-mail bcp-gemov@iphan.gov.br, ou no próprio 
banco on-line, no site www.iphan.gov.br

InesTImáveIs Monet, Matisse, Picasso e Dalí: telas ainda desaparecidas foram 
roubadas em 2006 do Museu da Chácara do Céu, no Rio de Janeiro

PedIdO de sOCORRO A campanha do 
Iphan conta apenas com a boa vontade 
dos meios de comunicação para ser 
divulgada
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P
ara historiadores, tudo come-
çou com a chegada da família 
real portuguesa ao Brasil, há 
200 anos. Junto com a corte 
vieram da Europa instrumen-

tos como piano, clarinete, violão, saxofone, 
bandolim. E ritmos como valsa, mazurca, 
modinha, xote e polca. A mistura deu em 
choro. Com a reforma urbana e o fim do 
tráfico de escravos surgiu, nos subúrbios da 
então capital federal, o Rio de Janeiro, uma 
nova classe social, formada por funcioná-
rios públicos, instrumentistas de bandas 
militares e pequenos comerciantes. É nesse 
segmento que nasceriam conjuntos dados a 
improvisar os novos ritmos, músicos logo 
apelidados de chorões. “Foi a primeira lin-
guagem instrumental desenvolvida aqui. O 
nome me parece que vem da maneira cho-
rada de tocar: a forma como os músicos 
populares ‘amoleciam’ as polcas européias. 
Daí serem chamados de chorões”, explica 
Henrique Cazes, autor do livro Choro – Do 
Quintal ao Municipal.

Outra hipótese é o termo derivar de um 
tipo de baile que reunia escravos das fazen-
das, o “xolo”, que aos poucos teve a pronún-
cia variada para “xoro”. Pode ser originá-
rio, ainda, da sensação de melancolia que 
era transmitida pelo som do violão. O que 
é consenso é que um dos precursores foi o 
flautista Joaquim Antônio da Silva Calado. 
Por volta de 1870, o músico passou a ser 
acompanhado de seu conjunto, formado 
por dois violões e um cavaquinho impro-
visando em torno do som da flauta. Surgia 
o conjunto regional, geralmente compos-
to por instrumentos de solo, como flauta, 

bandolim e cavaquinho, responsáveis pela 
execução da melodia, e outros de improvi-
so e acompanhamento, como o violão de 
sete cordas.

De lá para cá, despontaram outros gran-
des talentos do choro, como Ernesto Naza-
reth, Anacleto de Medeiros, Pixinguinha, 
Jacob do Bandolim, Radamés Gnattali e 
Chiquinha Gonzaga. Depois da maestrina 
e compositora, outras mulheres também 
brilharam e brilham no ritmo, caso de Tia 
Amélia, Ludovina Villas Boas, Maria Teresa 
Madureira, Simone Guimarães, Maria do 
Céu, Zélia Duncan, Sueli Costa, Lucinha 
Lins e Luciana Rabello.

A música brasileira tem clássicos e obras-
primas do estilo, como Tico-Tico no Fubá, 
de Zequinha de Abreu, Brasileirinho, de 
Waldir Azevedo, Noites Cariocas, de Jacob 
do Bandolim, Carinhoso, de Pixinguinha, 
Choro Bandido, de Chico Buarque, Choro 
Chorado para Paulinho Nogueira, de Toqui-
nho, e Choro Negro, de Paulinho da Vio-
la. “O choro continua atraindo novas gera-
ções, pois dá ao músico oportunidade de 
brilhar, improvisar, mostrar serviço”, ob-
serva Cazes, que formou o tradicional gru-
po instrumental Camerata Carioca.

o Clube do Choro
Henrique Lima Santos Filho era Jimi 

Reco, integrante da banda de rock Carên-
cia Afetiva até 1976, quando ouviu Moraes 
Moreira tocar Noites Cariocas. “Jamais ti-
nha escutado um choro, que está na base 
da música brasileira, é anterior ao samba e 
faz o nosso perfil como povo rico e criati-
vo. Encontrei LPs e arrumei um bandolim. 

Primeira música popular urbana típica do Brasil, 
com história contada em discos, filmes e rodas 
musicais, o choro não pára de ganhar adeptos. em 
clubes, bares e praças onde é personagem, não 
falta público Por Guilherme Bryan

notas que 
choram

música
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Chiquinha Gonzaga (1847-1935)
Pioneira no reconhecimento dos direitos 
autorais e na afirmação das lutas das mulheres. 
Alegria, simplicidade e beleza são as marcas de 
seu ritmo e de suas construções harmônicas.
Joaquim Antônio da silva Calado (1848-1880)
flautista virtuoso, compositor e pioneiro em 
apresentar uma visão particular dos gêneros 
europeus, sobretudo valsas e maxixes, abrindo 
uma janela fecunda para outras possibilidades. 
Ernesto Nazareth (1863-1934)
Abriu o lado erudito ao choro. foi compositor 
de obra extensa e de qualidade. vinicius de 
Moraes pôs letra em seu clássico Odeon.
Anacleto de Medeiros (1866-1907)
foi ótimo compositor e ajudou a espalhar a 
musicalidade “chorística” através de bandas de 
música. Dirigiu, entre outras bandas, a do Corpo 
de Bombeiros do rio de Janeiro.
Pixinguinha (1897-1973)
o gênio do choro. Deu vida e calor a tudo que 
escreveu. espalhou a arte do choro.

Radamés Gnattali (1906-1988)
foi o “modernizador” do choro, na segunda 
metade do século 20. Abriu possibilidades 
harmônicas, a partir de seu conhecimento e 
sua enorme experiência de arranjador.

Jacob do Bandolim (1918-1969)
Lançou o estilo brasileiro de tocar bandolim, 
pois, até então, as escolas anteriores eram as 
italianas.
Waldir Azevedo (1923-1980)
Possibilitou a introdução do cavaquinho como 
instrumento solista. Seu Brasileirinho é um dos 
hinos nacionais da cultura brasileira.

Mestres

Fontes: Reco do Bandolim e Henrique Cazes
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GRAnde ChORãO
Pixinguinha colaborou com a 
consolidação do choro como 

gênero musical. seu aniversário, 
2� de abril, foi reconhecido 

como Dia do Choro
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Aprendi ouvindo os discos de Jacob. Dian-
te das dificuldades com a afinação e as har-
monias complexas, meti na cabeça que um 
dia abriria uma escola”, lembra Henrique 
Lima. E tornou-se o Reco do Bandolim, 
desde 1993 presidente do Clube do Choro 
de Brasília, um dos primeiros do país, ao 
lado dos de Recife, São Paulo, Belo Hori-
zonte, Goiânia e Porto Alegre, que, em sua 
maioria, não existem mais.

O clube foi fundado em 1977 pelo flautista 
Bide, o percussionista Pernambuco do Pan-
deiro, o violonista Hamilton Costa e o sa-
xofonista Nilo Costa. Passou por momentos 
delicados por não dispor de boas condições 
para a apresentação dos músicos e para a pla-
téia, ficou fechado de 1983 a 1993 e chegou 
a se tornar abrigo de sem-teto.

Enquanto procurava patrocínios, Reco 
do Bandolim viu algum entusiasmo dos 
chorões de Brasília. Aproveitou o público 
incipiente e teve a idéia de homenagear a 
cada ano um mestre. Começou em 1997, 
com Pixinguinha, cujo nascimento en-
tão completaria 100 anos, seguido de Ja-
cob do Bandolim, Waldyr Azevedo, Chi-
quinha Gonzaga, Garoto, Ary Barroso. O 
resultado: nos últimos dez anos, cerca de 
800 artistas, como Altamiro Carrilho, Pau-
lo Moura, Cristóvão Bastos e Silvério Pon-
tes, se apresentaram no clube para mais de 
450 mil pessoas.

“Paralelamente, iniciei a luta para criar a 
primeira escola de choro. Lembrei meu iní-
cio, perdido com um bandolim nas mãos. 

n Brasília 
Clube do Choro de Brasília. 
os shows ocorrem de quarta a 
sábado, às 21h. eixo Monumental, 
próximo à Torre de Tv, 
tel. (61) 3327-0494. r$ 10.
n são Paulo 
Ó do Borogodó. Sábados, a partir 
das 15h, o grupo Cochichando 
recebe várias canjas. rua Horácio 
Lane, 21, Pinheiros, tel. (11)  
3814-4087. r$ 15.
Praça Benedito Calixto. Sábados, 
a partir das 14h30 às 18h30, a 
velha guarda do choro paulistano 
se apresenta a céu aberto, na 
“praça de alimentação” local. 
Pinheiros.
Estúdio de Perdizes. Toda sexta-
feira, a partir das 21h, roda de 
choro com o grupo izaías e seus 
Chorões. rua Capital federal, 186, 
Perdizes. Grátis. 

n Cuiabá 
Bar Choros e Serestas. 
Todos os sábados às 16h. 
rua João Lourenço 
de figueiredo, 163, 
tel. (65) 634-4914. r$ 5.
n Rio de Janeiro 
Choro da Feira. roda de choro  
todos os sábados, a partir das 14h, 
na feira da rua General Glicério, 
Laranjeiras. Grátis.
n Porto Alegre 
Clube do Choro. Todas as quintas-
feiras, a partir das 21h. ypiranga 
futebol Clube, Bairro Santana, 
tel. (51) 3340-1114. r$ 3.
n são José dos Campos (sP)
Clube do Choro Pixinguinha. 
Todas as segundas-feiras, a 
partir das 19h30. espaço Cultural 
vicentina Aranha, rua Prudente 
Meireles de Moraes, 302, 
tel. (12) 3340-2000.

sirva-se de choro

Comparado à forma como nos Estados 
Unidos escolas e universidades cultivam e 
ensinam blues, country, rock e jazz, atrain-
do talentos de todo o mundo e gerando 
prestígio, o choro continuava anônimo em 
sua terra natal”, avalia Reco. A Escola Bra-
sileira de Choro Raphael Rabello (violonis-
ta carioca e “militante” do Clube do Choro 
falecido em 1995) foi inaugurada em 1998. 
Tem mais de 400 alunos matriculados, que 
pagam R$ 70 de mensalidade, e outros 700 
em lista de espera. Em breve, deve ganhar 
uma sede de 2 mil metros quadrados pro-

jetada por Oscar Niemeyer, próxima de seu 
atual endereço, no Eixo Monumental.

“Em 2007, o Clube do Choro assinou um 
Acordo de Cooperação Científica e Tec-
nológica com a Universidade de Brasília 
(UnB) para criar, no nível de graduação do 
Departamento de Música, o curso de exten-
são de choro. A iniciativa abre as portas da 
academia, normalmente restrita à música 
erudita, para a música popular”, comemo-
ra Reco, que ainda tem programa dedicado 
ao choro na Rádio Nacional FM e trabalha 
com a UnB na criação de um museu e um 

meTAmORfOse Antes de ser Reco do Bandolim, presidente do Clube do Choro de Brasília, 
Henrique Lima foi o roqueiro Jimi Reco. Moraes Moreira foi o responsável pela conversão
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centro de referência do choro, com docu-
mentos, vídeos, fotos e partituras. O Clube 
do Choro está prestes a se tornar Patrimô-
nio Cultural Imaterial de Brasília.

sampa, reduto do choro
São Paulo, mesmo não tendo um clube 

como o de Brasília, respira o ritmo, reunin-
do chorões da nova e da velha guarda em 
inúmeras rodas, semanalmente. “A cidade é 
um dos maiores redutos de choro do Brasil. 
Embora muitas pessoas não saibam, não es-
teja na mídia e não tenha ajuda do governo, 
há aqui vários grupos de jovens e de pes-
soas mais velhas”, destaca Izaías Bueno de 
Almeida, o Izaías do Bandolim, que reali-
za uma tradicional roda de choro com seu 
grupo todas as sextas-feiras, em Perdizes. 
Outro ponto tradicional do choro paulista-

no é a Praça Benedito Calixto, em Pinhei-
ros, aos sábados. 

Aos 10 anos, Izaías começou a tocar ban-
dolim e, aos 15, já integrava grupos regio-
nais. O sucesso teve início no rádio e na tele-
visão, onde seria visto em programas da TV 
Record, como O Fino da Bossa e Bossaudade. 
Atualmente é o representante em São Paulo 
do Instituto Jacob do Bandolim, que busca 
preservar e criar meios de disponibilizar ao 
público o acervo de um dos melhores mú-
sicos instrumentais brasileiros de todos os 
tempos. Izaías é um ativista da recuperação 
e da proteção da memória do choro. Ao lado 
de seu irmão Israel, lançou um box, O Cho-
ro e Sua História, em que conta em três CDs 
a trajetória do ritmo de 1870 até os dias de 
hoje. “Como sou pesquisador, sempre tive 
vontade de resgatar compositores importan-

tes mas não tão conhecidos como Jacob e Pi-
xinguinha”, destaca o músico.

Trabalho semelhante ao de Izaías do Ban-
dolim é realizado por Henrique Cazes, que 
até adapta sucessos da música mundial ao 
choro. “Não é um ritmo, mas uma maneira 
de tocar. Já traduzi música de vários países 
para essa linguagem. Como é um dialeto 
cheio de possibilidades, pode ser aplicado 
aos mais diferentes tipos de música”, ensi-
na. “São caminhos para mostrar a riqueza 
dessa música a quem ainda não a conhe-
ce”, assegura Cazes, um dos mais aclama-
dos e respeitados chorões da nova geração. 
O melhor exemplo é Beatles’n’Choro, cole-
ção com quatro CDs (2002-2004), dividi-
dos com Carlos Malta, Hamilton de Ho-
landa, Paulo Sérgio Santos, Rildo Hora e 
Marcello Gonçalves, inspirado em trabalho 
semelhante realizado por Izaías do Bando-
lim durante a década de 1960. 

Com Marcello Gonçalves, Henrique Ca-
zes também realizou Pixinguinha de Bolso 
(2004) e Vamos Acabar com o Baile (2007), 
este dedicado às composições de Garoto 
(Aníbal Augusto Sardinha, 1915-1955, cujo 
clássico Gente Humilde receberia anos de-
pois de sua morte letra de Vinicius de Mo-
rais e Chico Buarque). Seu trabalho mais 
recente é um CD duplo Uma História do 
Choro, de 2007. “Quisemos mostrar que o 
choro tem muitos sons, e não somente o 
do chamado regional, violões, cavaquinho, 
pandeiro etc. O resultado é que cada faixa 
tem uma formação instrumental diferente”, 
explica Cazes, que dividiu a produção com 
o japonês Katsunori Tanaka.

O Japão, aliás, é um dos países que mais 
admiram o choro, tanto que foi o primeiro 
destino internacional da Camerata Cario-
ca, em 1985, quando começou uma paixão 
internacional pelo estilo. Um dos ápices da 
mundialização desse gênero genuinamente 
brasileiro é o documentário Brasileirinho, 
dirigido pelo finlandês Mika Kaurismäki, 
com participação de Yamandu Costa, Pau-
lo Moura e Trio Madeira Brasil. “Cada vez 
mais e mais estrangeiros estão se interes-
sando pelo assunto. É bom e triste ao mes-
mo tempo. Bom porque divulga. Triste por-
que se faz tanto filme ruim no Brasil e, para 
fazer um sobre choro, precisa ter um pro-
dutor suíço e um diretor finlandês”, reclama 
Henrique Cazes.

Por sugestão do bandolinista Hamilton 
de Holanda, o 23 de abril, data de nasci-
mento de Pixinguinha, foi reconhecido 
como o Dia do Choro. 
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o refúgio do saci
São Luiz do Paraitinga (SP) é um 
santuário apropriado para amantes de 
aventura ou, simplesmente, da preguiça
Por Adriana Cristina

D
iz o quadro perto da cozinha: 
“Este lugar representa o so-
nho de uma bióloga e um 
fotógrafo, de criar um espa-
ço que reunisse aventureiros 

viajantes para contar suas histórias”. Assim 
é o Refúgio das Sete Cachoeiras, distrito de 
Catuçaba, em São Luiz do Paraitinga (a 171 
quilômetros da capital paulista): um resu-
mo do mundo, visto nos objetos trazidos 
de viagens a diversos países, num canti-
nho que sintetiza a graça da Mata Atlânti-
ca. Com 67 alqueires, o local é rodeado por 
um cânion do Rio Sertãozinho, afluente do 
Paraíba do Sul. O cânion forma as quedas 
d’água dentro da propriedade, dá nome ao 
refúgio e à Trilha das Sete Cachoeiras (An-
dorinha, Arco-Íris, Bromélias, Macacos, 
Pedra Grande, Luminosa e Encantada), 
com saltos de 10 a 40 metros de altura.

O hoje fotógrafo José Carlos Correia e a 
bióloga Nilza Tenório compraram há cinco 
anos a propriedade – antiga fazenda de café, 

viagem
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com construções em pedras que remontam 
à época da escravidão. Ao atravessar a por-
teira que separa a pousada da estrada de ter-
ra, descobre-se, após uma rápida chuva ao 
entardecer, por que a Cachoeira do Arco-
Íris tem esse nome: lá estão as curvas colori-
das se banhando, presenteando a memória 
com um sabor de infância. Até a recepção, 
o corpo já esqueceu o cansaço da viagem e 
ganhou outro ritmo igualmente saboroso 
– ainda indeciso se o da aventura ou o da 
preguiça, que ali também se permitem.

No refeitório, três mesas arrumadas com 
capricho provocam para a refeição integral 
e orgânica, feita em fogão a lenha. Carnes, 
só peixe e frango. Cada ida ao fogão para en-
cher o prato (pela segunda ou terceira vez; 
uma só é impossível) é intercalada aos “cau-
sos” de Zé Carlos, já parecendo um amigo 
antigo. Depois da refeição, vai bem um co-
chilo numa rede ou ir ao “paiol”, no meio 
do mato, de onde se vê ao longe, através da 
parede de vidro, a Cachoeira do Arco-Íris. 
Se o apetite ainda não estiver aceso, será fá-
cil despertá-lo. Basta uma hidromassagem 
na banheira natural formada por pedras e 
queda d’água, ou quem sabe uma trilha re-
gada a banhos de cachoeira.

Não espante o moleque
Hospedar-se por uns dias dá mais tempo 

para os passeios ou para a preguiça. Mas o 
local também é aberto a passeios de um dia. 
A Trilha das Sete Cachoeiras tem nível mé-
dio e não exige muito preparo físico. Hoje, 
Zé Carlos fechou essa cachoeira para visi-
tantes. Num dos trechos da caminhada, o 
guia mirim mostra onde mora um Saci. Zé 
Carlos, aliás, é um dos fundadores da So-
ciedade de Observadores de Saci.

Perto do fim da trilha está a Casa de Dona 
Dolores, outra forma encontrada pelos donos 
de celebrar a cultura local. “Nosso propósito 
é desenvolver o turismo sustentável e cultu-
ral, ajudando a comunidade e ensinando aos 

sede

sala de jantar
com fogão a 
lenha

Redes sob 
as árvores

Restaurante

jovens tradições das antigas gerações”, expli-
ca Zé. Daí em diante, o esforço aumenta e os 
menos preparados podem pensar em desis-
tir; mas com tempo bom valerá a pena pros-
seguir. Recompensa: uma vista espetacular da 
Serra da Mantiqueira, Marins e Itatiaia – e por 
que não ficar e ver o pôr-do-sol?

Quem quiser trecho mais curto, terá de 
pagar com mais esforço. Na Trilha do Vale 
Encantado pulam-se paus, pedras, rochas 
e tomam-se tombos. Mas no fim também 
tem prêmios: as águas de um poço, uma vis-
ta de 360 graus de cair o queixo dos vales 
do Pinga e do Chapéu e, na volta, riachos 
de águas cristalinas e muito verde.

Em algumas datas, tem também a Trilha 
do Saci, sempre à noite. Nesta, é proibido 
levar garrafas e câmeras “para não assus-
tar” o moleque. Outra opção são as caval-
gadas, sob o comando de cavaleiros ligados 
à Cavalhada, manifestação religiosa que re-
presenta a luta entre mouros e cristãos. À 
noitinha, depois desse dia “difícil” e da so-
pinha do jantar, pode-se relaxar sob um céu 
crispado de estrelas, ouvir mais histórias ou 
aconchegar-se para o sono dos justos. 

vá além
As festas populares têm sabor especial em 
São Luiz do Paraitinga. o Carnaval preserva o 
tradicional ritmo das marchinhas. na primeira 
sexta-feira de maio (dia 2, neste ano), o 
encontro das Bandeiras abre a festa do Divino, 
que é encerrada no dia 11 (segundo domingo 
do mês). De maio a junho há o festival de 
Música Junina e a festa de São Pedro. em julho 
tem a temporada de inverno, “um friozinho 
esquentadô”, com festival de música sertaneja 
de raiz e a romaria de Cavaleiros. Todo agosto 
tem a festa do padroeiro São Luís de Tolosa. em 
setembro, a Bik Biker. e em outubro, dia 31, em 
vez de Halloween, tem o Dia do Saci e a festa 
do moleque mais travesso da floresta.
quem leva: Pisa Trekking, (11) 5052-4085, 
www.pisatur.br. Mundo Aventura, (11)  
3129-3190, www.mundoaventura.com.br. 
Biotrip, (11) 3826-6895, www.biotrip.com.br
A cidade: www.saoluizdoparaitinga.sp.gov.br

Hidromassagem 
natural

RefúGIO dAs seTe CAChOeIRAs
Trilha das sete Cachoeiras. Rodovia 
oswaldo Cruz, km 46, entre as rodovias 
Dutra (Taubaté) e Rio–santos (Ubatuba); 
Distrito de Catuçaba, Estrada do Pinga, 
km 2, são Luiz do Paraitinga, sP, 
tels.: (12) �6�1-6201 ou (11) 9606-0509. 
www.trilhadas�cachoeiras.com.br
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Por xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta essa dica

Difícil falar sobre fotografia no Brasil sem citar José Oiticica Filho, 
que além de fotógrafo foi professor de Matemática e engenheiro. 
JOF, que já figurou entre os melhores do mundo, de acordo com a 
lista do American Annual of Photografy, morreu em 1964. Para quem 
quer relembrar ou conhecer, a exposição Fotografia e Invenção, com 
158 fotos, abrange da fase pictórica às séries Forma, Ouropretense, 
Derivação, Abstração e Recriação. A mostra ocupa os três andares do 
Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no centro do Rio de Janeiro. 
De terça a sexta, das 11h às 19h e das 11h às 17h nos fins de semana. 
Grátis. Tel.: (21) 2242-1213.

Da matemática à fotografia

Pela primeira vez em 30 anos as duas edições do álbum 
Clube da Esquina (lançadas em 1972 e 1978) chegam às 
lojas juntas, em uma edição comemorativa digitalizada, 
restaurada e remixada com a direção artística do 
próprio Milton Nascimento. Para relembrar os 
clássicos da turma mineira que se firmou como um 
dos mais importantes e criativos movimentos musicais 
depois da Tropicália. Cais, Cravo e Canela, O Trem 
Azul, Paisagem da Janela, San Vicente e muitas outras 
que ficaram para a história. Na apresentação dessa 
valiosa edição, Ronaldo Bastos, sábio, diz que “o Clube 
da Esquina é a imaginação no poder”. Nascimento/
EMI, R$ 90, em média, caixa com três CDs.

De volta ao 
velho clube

Infiel (Cia. das Letras, 512 pág.) conta a história 
de Ayaan Hirsi Ali, jovem somali exilada, 
conhecida por sua incansável e arriscada luta pelos 
direitos da mulher muçulmana e pelas críticas ao 
fundamentalismo islâmico. Eleita deputada do 
Parlamento holandês, em 2005 foi escolhida pela revista Time uma das 100 
pessoas mais influentes do mundo. Autobiografia de uma vida de horrores, 
que narra desde a infância na Somália, com a circuncisão aos 5 anos, até 
o despertar intelectual cercado de guarda-costas no Ocidente, com uma 
fratura no crânio causada por um pregador do Alcorão. Depois de ser 
ameaçada de morte, Ayaan teve de fugir da Europa e hoje vive nos Estados 
Unidos. R$ 50, em média.

Autobiografia de 
uma muçulmana

Milton  
Nascimento  
e Lô Borges

Para 
sempre Starr
O lado country e folk do ex-
baterista dos Beatles, Ringo 
Starr, está na compilação 
Photograph: The Very Best of 
Ringo (EMI, R$ 40, em média). Entre as 20 músicas 
escolhidas a dedo o destaque vai para as parcerias com 
os ex-Beatles: Photograph (Harrison e Ringo) e (It’s 
All Down To) Goodnight Vienna (Lennon). Early 1970 
é um relato autobiográfico do baterista e vocalista no 
grupo. Um disco delicioso tanto para beatlemaníacos 
quanto para apreciadores de boa música.
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Paul Giamatti 
em cena com 

Hope Davis

Tipicamente brasileiro
O Centro Cultural Banco do Brasil fará paulistas e cariocas dançarem 
ao som de Modinhas e Chorinhos, série musical que acontece às 12h30 
e às 18h30 às terças-feiras. Dia 12/2, Cida Moreira (Rio) e Heloisa 
Petri, Daniel Murray e Paulo Porto Alegre (SP); 19/2, Guinga e Jessé 
Sadoc (Rio) e Regina Helena Mesquita, Marco Antonio Bernardo e 
Canhotinho (SP); 26/2, Paulo Bellinatti Trio (Rio) e Cida Moreira 
e Grupo Regional de Choro (SP); 4/3, Altamiro Carrilho e Grupo 
(Rio). Tels.: (21) 3808-2020 e  (11) 3113-3651.

Numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul há um antigo problema com um 
córrego poluído e malcheiroso que nunca é resolvido porque falta grana. Mas há uma 
verba federal perdida para realizar um vídeo educativo que pode ser a salvação da lavoura. 
Decide-se, então, produzir o vídeo e, como não pretendem devolver o dinheiro ao governo, 
vão resolver o problema do fosso com o que sobrar. Uma “lição” de gestão pública, para rir 
até perder o fôlego com o elenco de primeira e a mão sempre certeira de Jorge Furtado na 
direção. Saneamento Básico – O Filme (2007) tem Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Wagner 
Moura, Paulo José e Camila Pitanga. Perdeu no cinema, pegue o DVD.

Saneamento em casa

Uma viagem pela Cidade Luz, Paris, Te Amo 
(Imagem/Swen, 2006) é um filme em 18 episódios 
e 21 diretores do mundo todo que mostra aspectos 
inéditos da capital francesa, fora do cartão-postal. 
Há a mistura de classes sociais, de gerações, 
culturas, e a evidência de que lá o amor está em 
todos os lugares. Os brasileiros Walter Salles 
e Daniela Thomas contam a história de uma 
imigrante latino-americana que deixa seu bebê no 
subúrbio para cuidar de outro bebê, este nascido em 
berço de ouro. Você também vai amar.

Os amores de Paris

Wagner Moura e 
Fernanda Torres

Natalie Portman e 
Melchior Beslon

A mostra Neovanguardas, que 
celebra o cinqüentenário do 
Museu de Arte da Pampulha 
(MAP), em Belo Horizonte, 
revela o trabalho de artistas, 
críticos e ativistas nos duros 
tempos de repressão política 
nos anos 1960 e 1970. O 
MAP tem salas e espaços 
que acomodam fotografias, 
documentos, audiovisuais e 
obras das neovanguardas, com 
destaque para os trabalhos de 
artistas mineiros que tiveram 
ampla atuação na época e 
cujos trabalhos se tornaram 
emblemáticos, como José 
Ronaldo Lima e Lotus Lobo. 
Até 16 de março, de terça a 
domingo, das 9h às 21h. Grátis.  
Tel.: (31) 3443-4533.

Abaixo a 
repressão

Paulo 
Bellinati Trio
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Por Mouzar Benedito

o esquerdista 
do vietnã
A invasão do Crusp em 1968, as 
prisões e todos os abusos possíveis 
tiveram também seu lado cômico, 
não fosse o saldo trágico deixado

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

Crônica

M
orar no Conjunto Residencial da Universidade 
de São Paulo, o Crusp, em 1968, era bom de-
mais. A gente se sentia fazendo história, contri-
buindo para mudar o mundo, pois ali estava um 
dos principais focos de resistência à ditadura. 

Outro era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, que 
não era a mesma coisa que a atual FFLCH. Ainda incluía departa-
mentos como de Física, Pedagogia, Psicologia, Matemática.

Mas veio o Ato Institucional no 5, conhecido pela sigla AI-5, 
baixado em 13 de dezembro daquele ano, por ironia, anunciado 
por um ministro da Justiça, Gama e Silva, saído da própria USP. 
A partir daquele momento, a ditadura se radicalizava. Deixava de 
existir o habeas corpus e intensificou-se o vale-tudo para a polícia 
e os militares: invadir residências sem ordem judicial, prender, 
torturar, matar... 

O Crusp, claro, entrou na mira direta da repressão. Quatro dias 
depois, na madrugada de 17 de dezembro, numa operação de vá-
rias polícias e do Exército, o conjunto foi invadido. Cerca de 1.200 
estudantes foram presos.

A invasão, as prisões e todos os abusos possíveis tiveram também 
seu lado que poderia ser chamado de cômico, não fosse o estrago 
que fizeram. Algumas coisas foram bobagens, como a apreensão 
de livros “subversivos” que não tinham nada a ver. Ficou famosa 
a história de um estudante de Engenharia Hidráulica que tinha, 
entre seus livros, um publicado em espanhol pelo Departamento 
de Línguas Estrangeiras da Universidade de Moscou. Fora a ori-
gem russa, havia mais dois fatos comprometedores: sua capa era 
vermelha e o título era revelador: “Bombas Hidráulicas”. Deu uma 
baita encrenca ao dono.

Os estudantes contavam isso gozando, inventando que o mes-
mo oficial que apreendeu esse livro pegou outro de um estudan-

te de Geologia que morava no mesmo apartamento, mostrou ao 
estudante de Engenharia e disse: “Por que você não faz como seu 
colega e lê coisas melhores, mais construtivas, como essa biogra-
fia?” O título do livro, em inglês: General Geology.

Outras coisas que as autoridades exibiram orgulhosas aos meios 
de comunicação (que em sua maioria endossavam a ação dos po-
liciais e militares) foram camisinhas, pílulas anticoncepcionais e 
um cartaz escrito com pincel atômico por um estudante imbecil 
com os dizeres “No Crusp não existem virgens”.

Mas teve coisas mais sérias. Para os policiais e militares, naquele 
lugar só havia comunistas e libertinos, por isso procuravam ar-
rancar confissões malucas dos estudantes. Mas havia de tudo, até 
moralistas radicais. Pra começar, por opção das próprias mora-
doras, no Bloco A nunca foi permitida a entrada de homens, nem 
mesmo de pais de moradoras, que eram recebidos no térreo. Nada 
de libertinagem.

E havia militantes de direita também. Minoria, mas havia. Tinha 
um grupo de estudantes de origem asiática no qual só se conver-
sava em seu idioma, para evitar assédio de brasileiros. O proble-
ma não era sua nacionalidade – nós, brasileiros, aliás, somos um 
dos povos mais hospitaleiros do mundo –, mas o fato de serem 
ultradireitistas e racistas.

Um dos membros desse grupo era daquele tipo que colecio-
na punhais e outras armas brancas. Toda a parede da sala do seu 
apartamento era enfeitada com essas armas. Durante o processo 
de imigração de sua família, o navio fez escala no Vietnã, e ele 
acabou nascendo em Saigon. Então, em sua certidão constava ter 
nascido no país que estava em guerra, resistindo aos poderosos 
Estados Unidos.

Na invasão do Crusp pela polícia e pelo Exército, quando viram 
aquele monte de punhais na parede, consideraram o sujeito um 
perigo. Depois viram seu documento... Pronto! Um “esquerdista” 
pra lá de perigoso! Como não sou politicamente correto, não con-
tenho a ponta de malvadeza, e de riso, ao lembrar o que me con-
taram sobre o que o jovem racista passou na cadeia.  


