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Falta algo
Olá, pessoal da RdB. Falta nes-
te belo sítio uma coisa muito 
importante: a presença do lei-
tor internauta. Não encontrei 
nenhuma forma de comentar 
as matérias. Acho que vocês 
esqueceram esse detalhe que 
não é detalhe. Hoje quem en-
tra num sítio como este quer 
o quê? Participar. Que tal pen-
sar nisso? 
Tania Mendes, Brasília (DF)
mendesta@terra.com.br

Nota: A Revista do Brasil foi criada para funcionar 
como produto impresso. Estão em andamento 
estudos para aprimorar a página na internet, com 
novos recursos de informação e interatividade.

Vida de gado
Até quando vamos constatar que brasi-
leiros continuam a ser empregados como 
mão-de-obra escrava? Será que o Legisla-
tivo e o Judiciário permanecerão de olhos 
vendados para casos como o que vinha 
ocorrendo na fazenda do Sr. Gilberto An-
drade (que deveria perder as terras), onde 
um trabalhador foragido apresentava mar-
cas de queimaduras feitas a ferro quente no 
corpo (Resumo, edição 22)?
Edivelton Tadeu Mendes, São Paulo (SP)
etm_mblm@ig.com.br

Pró-tortura
Na reportagem “No encalço do condor” 
(edição 22), somente vi ranço, culpa e 
medo. Graças à Revolução de 64 não caí-
mos na ditadura do comunismo e das es-
querdas rancorosas. Tenho saudade desse 
período, onde enquadraram todos os polí-
ticos e os colocaram no lixo.
Luiz B. Mraz, São Paulo (SP)
l.mraz@globo.com

Os militantes de esquerda, treinados nos 
blocos comunistas, não tinham também 
suas “Operações Condor”? Como eles se co-
municavam com suas células ou “aparelhos” 
pelo mundo afora para impor suas ações de 
aliciamento e terror? Não foi essa escalada 
comunista que as nossas Forças Armadas re-
chaçaram, felizmente com sucesso?
Odair Fogagnoli, S. B. do Campo (SP) 
fogagnol@uol.com.br

Pingos nos is
A se confirmarem as pondera-
ções de Bernardo Kucinski (“O 
escândalo dos cartões”, março 
2008), a Revista do Brasil mos-
tra a que veio, na medida em 
que, contrariando outros ór-
gãos da imprensa, põe os pin-
gos nos is com relação a revela-
ções supostamente distorcidas 
na mídia sobre o uso dos car-

tões corporativos. Há de se esperar que a 
neo-revista esteja empenhada em que não 
sejam colocados panos quentes para ame-
nizar a situação, deixando que a CPI inves-
tigue a fundo, não importando qual gover-
no está mais ou menos comprometido na 
malversação do dinheiro público.
Elizio Nilo Caliman, Brasília (DF)
elizio.caliman@yahoo.com.br

Descoberta
Li no blog do Nassif um comentário so-
bre a revista. Vim até aqui e gostei de-
mais. Será que está nascendo uma revista 
séria, que possamos ler com tranqüilida-
de, sabendo que não é de esgoto como as 
outras? Parabéns. Ganharam uma nova 
leitora. 
Marise, Florianópolis (SC)
marisegn@gmail.com

Erramos
O texto “Sem perder a esportiva” (Resumo, edi-
ção 22) errou ao informar que a seleção da Fran-
ça é tricampeã mundial de futebol. Os franceses 
eliminaram o Brasil três vezes, nas quartas-de-
final de 1986 e 2006 e na final de 1998, quando 
ganharam seu único mundial. 

O leitor Theogenes Oliveira, de Brasília, obser-
vou: a crônica de José Roberto Torero (edição 22) 
menciona que em 1988 Ayrton Senna ganhou 
seu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1. Na 
realidade, em 1988 Senna ganhou seu primeiro 
campeonato de F1. O primeiro GP foi em 21 de 
abril de 1985, em Estoril, Portugal, com a equipe 
Toleman.
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A forma como a grande mídia brasileira e parte da latino-americana tratam 
os governos populares, os movimentos sociais, aí incluído o mundo do 
trabalho, tornou-se um combustível que mobiliza blogueiros, revisteiros, 
profissionais de jornais, rádio e televisão, professores, advogados, sindi-
calistas, pesquisadores e intelectuais. Na manhã do sábado, 8 de março, 

enquanto a passeata de mulheres vestia uma saia na estátua de José Bonifácio, o patriar-
ca, cerca de 50 midiáticos se reuniam num hotel na capital paulista para discutir o que 
se passa com a mídia no Brasil e na América Latina. Convidados pela agência Carta 
Maior, ali se reuniram profissionais de vários estados, veteranos e jovens, expressando 
uma autêntica diversidade midiática. Na palavra de Mauro Santayana, uma reunião 
desse formato nunca havia sido realizada no Brasil.

Foram citados diferentes casos considerados de manipulação da informação, formas 
preconceituosas de lidar com a notícia, engajamento político-partidário, golpista ou em 
interesses econômicos alheios à qualidade da informação. Também foram lembrados 
o papel de jornalistas que, por conta própria, fazem o trabalho para os donos das em-
presas e as perseguições sofridas por quem rema contra a corrente. 

Como já pratica esta Revista do Brasil, mais do que reclamar contra a mídia manipu-
ladora, os participantes querem intensificar a prática de uma nova mídia e ali mesmo 
foi lançado um movimento provisoriamente chamado de Mídia Livre.

Em outras palavras, é na prática que a democratização dos meios de comunicação 
vira realidade. Está programado um grande fórum no mês de maio, no Rio de Janei-
ro, para o qual reuniões vêm sendo realizadas. Um conjunto de idéias e reivindicações 
será lançado, propostas que vão desde a própria conduta do movimento, criação de 
portais, rádio e televisão pela internet, buscando formas de potencializar a dissemina-
ção de  informação. 

Mais uma vez a sociedade debate o assunto com a convicção de que não haverá Brasil 
e América Latina novos sem mídias novas. E de sua enorme diversidade o movimento 
pode extrair o êxito dessa empreitada. 

Carta ao Leitor

Movimento mídia livre
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Por Paulo Donizetti de souza e Vitor NuzziResumo

Quatro décadas “O que me preocupa não é 
o grito dos maus. É o silêncio dos bons” Martin Luther King (1929-1968)

Cinco anos de invasão. Valeu?
A guerra no Iraque completou cinco anos em 20 de março. E o presidente 

George W. Bush disse que valeu a pena: “Ninguém pode discutir que esta guerra 
teve um alto custo em vidas e em dinheiro, mas esses custos eram necessários 
quando consideramos o custo que teria a vitória de nossos inimigos no Iraque”. 
Valeu? Gastos de US$ 600 bilhões. Quatro mil soldados americanos e de 100 
mil a 1 milhão de iraquianos mortos. Pesquisa da rede de televisão CBS reve-
lou que 36% da população ainda apóia a invasão. A propósito, vale conferir, em 
DVD, os efeitos da guerra sobre o caráter dos soldados que estiveram no front. 
O filme No Vale das Sombras, de Paul Haggis, com Tommy Lee Jones e Susan 
Sarandon, mergulha com simplicidade e brilhantismo nesse universo.

Ano Acordos Iguais Abaixo  
 acima do INPC ao INPC do INPC

2007 627 (87,7%) �9 (8,3%) 29 (�%)

2005 459 (71,7%) 104 (16,3%) 77 (12%)

2003 103 (18,8%) 126 (23,0%) 319 (58,2%)

2001 214 (43,2%) 97 (19,6%) 184 (37,2%)

1999 111 (35,1%) 46 (14,6%) 159 (50,3%)

1996 120 (51,9%) 9 (3,9%) 102 (44,2%)

MELhoR REsuLTADo DEsDE 1996

Está no caderninho
Em 2007, 88% das campanhas salariais pesquisa-

das pelo Dieese resultaram em reajustes acima da 
variação do INPC-IBGE. Foi o melhor índice desde 
o início do levantamento, em 1996. Com os reajustes 
equivalentes à inflação, o total chega a 96%. A pes-
quisa não inclui programas de remuneração variável 
ou de participação nos lucros ou resultados. Os nú-
meros favoráveis são conseqüência de um “ambiente 
propício à negociação coletiva”, diz o estudo, graças a 
fatores como estabilidade inflacionária, crescimen-
to econômico e queda no desemprego. Mas o Dieese 
lembra que ainda falta discutir uma melhor divisão 
desse crescimento econômico, já que os ganhos de 
produtividade realizados nas últimas décadas ainda 
não repercutiram nos salários.

sérgio de souza
O bom jornalismo brasileiro perdeu no dia 25 de março um de seus mais respei-

tados combatentes: Sérgio de Souza, participante de alguns dos principais projetos 
de comunicação desde os anos 60 até a criação da revista Caros Amigos, na déca-
da passada. “A geração de jornalistas da qual Sérgio de Souza foi um dos grandes 
nomes levou muitos de nós, os mais novos, a atuar na profissão com entusiasmo e 
respeito profundo à missão de contar o mundo. Contar dores e felicidades, deses-
peranças e lutas, injustiças e vitórias, enfim, as coisas da qual a vida é feita”, escre-
veu Verena Glass, na Carta Maior. Na Folha, Juca Kfouri enfatizou a qualidade do 
editor. “Quando Bertolt Brecht escreveu que havia homens imprescindíveis por-
que lutavam a vida inteira, certamente pensou em alguém como o jornalista Sér-
gio de Souza... São raros os textos assinados por ele, embora alguns dos melhores 
já publicados país afora tenham a marca de seu lápis cuidadoso e perfeccionista, 
sensível e voltado para um mundo melhor.”

Tommy Lee Jones 
e susan sarandon: 
seqüelas da guerra
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Febre anunciada
O Exército montou hospitais-tenda e médicos de outros estados foram para o Rio tentar reforçar 

o atendimento às vítimas da epidemia de dengue. E ainda precisou de intervenção da Justiça para 
que se determinasse a abertura de todos os postos públicos de saúde nos fins de semana. O gover-
nador Sérgio Cabral já havia pedido ao município que mantivesse ao menos metade das unidades 
funcionando. Mas veio da 18ª Vara de Justiça, atendendo a uma ação movida pelo defensor público 
da União André Ordacgy, a ordem para a abertura dos postos e o fornecimento de equipes médi-
cas. A Defensoria pede também, em outra ação ainda em análise, indenização por danos morais e 
materiais às famílias dos mortos (R$ 300 mil mais pensão vitalícia).

O Ministério Público Federal aceitou in-
vestigar a denúncia de que alguns órgãos 
da mídia brasileira teriam causado alar-
mismo em relação a uma epidemia urba-
na de febre amarela. Eduardo Guimarães, 
presidente do Movimento dos Sem Mídia 
(MSM), quer que o MP apure “se houve 
crime de alarma social sobre epidemia ine-
xistente de febre amarela urbana, que teria 
sido praticado por vários grandes jornais, 
revistas e tevês”, desde janeiro do ano pas-
sado. De acordo com o movimento, a mídia 
não teria informado corretamente sobre os 
riscos para as pessoas que se submeteram 
a “overdoses” de vacina contra a doença. 
Caso o MPF acolha o apelo do MSM, po-
derão ser denunciados na Justiça os gru-
pos Folha, Estado, Globo, Jornal do Brasil, 
Abril, Editora Três e Correio Braziliense.

Febre investigada

Depois de realizar manifesta-
ção em Brasília no dia 12 de mar-
ço, o Movimento Nacional pela 
Aprovação da PEC 438 e pela Er-
radicação do Trabalho Escravo 
passou a colher assinaturas po-
pulares a um documento que am-
plie a pressão sobre o Congresso. 
O projeto, que já foi aprovado no 
Senado e está parado na Câmara 
desde 2004, prevê a expropriação 
de áreas onde houver escravidão. 
O documento pode ser assinado 
por meio eletrônico no endereço 
www.reporterbrasil.org.br/abai-
xo-assinado.php. O próprio presi-
dente da Câmara, Arlindo China-
glia, considera que a pressão pode 
contribuir para a  causa andar.

Pressão pela 
expropriação
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Vacinação:
pânico e 

desinformação

Na noite de 11 de março, a Câma-
ra dos Deputados aprovou o Pro-
jeto nº 1.990/2007, que reconhece 
formalmente a existência das cen-
trais sindicais. Pelo texto, uma cen-
tral tem como atribuições “exercer 
a representação dos trabalhadores, 
por meio das organizações sindi-
cais a ela filiadas” e “participar de 
negociações em fóruns, colegiados 
de órgãos públicos e demais espa-
ços de diálogo social que possuam 
composição tripartite, nos quais 
estejam em discussão assuntos de 
interesse geral dos trabalhadores”. 
É um marco legal e histórico. Ago-
ra, é cumprir o compromisso as-
sumido pelas centrais: aprovar um 
mecanismo para substituir, defini-
tivamente, o imposto sindical.

Centrais 
reconhecidas
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A expansão do crédito, o bom 
desempenho da construção 
civil e os investimentos de 
empresas interessadas em 
ampliar a produção para 

atender ao aumento da demanda têm feito 
o mercado de emprego bater recordes his-
tóricos. Em 2007 foi criado 1,6 milhão de 
postos de trabalho com carteira assinada. 
Mantido o ritmo dos dois primeiros meses 
deste ano, quando foram abertas 350 mil 
vagas, melhor resultado bimestral da histó-
ria, mais de 1,8 milhão de novas ocupações 
formais poderão surgir em 2008. Apesar do 
desempenho, o emprego, um importan-
te termômetro da economia, tem perdido 
espaço no noticiário para matérias sobre 
câmbio, juros e superávit primário. Sinal 
do empobrecimento da discussão econô-
mica no país, a cobertura se orienta pela 
agenda do mercado financeiro. Um quadro 
diferente do visto em muitos países, até nos 
tidos como os mais liberais do mundo.

Considerados os maiores defensores do 
liberalismo, os Estados Unidos têm nos 
números do mercado de trabalho um dos 
principais indicadores de orientação de sua 
política monetária. Pesquisas relacionadas 
ao emprego são um dos dados mais aguar-
dados pelos analistas, diferentemente do 
que ocorre por aqui, onde os olhos dos ob-
servadores estão fixados na divulgação dos 
juros ou no vaivém do câmbio. Quando em 
fevereiro os números de emprego na maior 

O país atinge seus melhores índices de emprego das últimas 
décadas, mas, em vez de aproveitar o momento para solidificar a 
economia, o BC e o “mercado” fazem dos juros altos uma obsessão
Por Roberto Rockmann

Emprego formal em alta

*Saldo (contratações menos dispensas) apurado em todo o país pelo Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho

Período Vagas surgidas Média mensal

jan/1999 a dez/2002 2.069.005 43.104

jan/2003 a fev/2008* 6.616.640 106.720

Desemprego em queda

Taxa média de desocupação dos meses de fevereiro

Fonte: IBGE

2003 200� 200� 2006 2007 2008

11,6% 12%
10,6% 10,1% 9,9%

8,7%

brAsil

MEDO DE 
crEscEr

economia do mundo atingiram o nível mais 
baixo em cinco anos, foi a senha para algu-
mas das maiores intervenções dos Estados 
Unidos em sua história econômica recen-
te: primeiro, a redução da taxa de juros em 
1,25 ponto percentual diante dos sinais de 
que a crise do mercado imobiliário come-
çava a atingir a economia real; e no final de 
março o Tesouro impôs uma nova regula-
ção do sistema financeiro em busca de evi-

tar novos colapsos, como não se via desde 
a crise de 1929.

“O Banco Central dos Estados Unidos 
observa sempre esses números, porque in-
dicam a trajetória futura da economia e a 
saúde dos investimentos. Eles têm como 
objetivo central a preocupação com o em-
prego”, afirma o economista da RC Consul-
tores Fabio Silveira.

Para o professor da Universidade Esta-
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dual de Campinas Ricardo Carneiro, a dis-
cussão econômica está centrada na agen-
da do mercado. O controle da inflação, em 
vez de um meio de tornar a vida econômi-
ca do país mais saudável, virou um fim em 
si mesmo. “Hoje, discutem-se câmbio, ju-
ros e superávit primário, e nada mais. Há 
uma obsessão desmedida pela inflação bai-
xa”, diz Carneiro. Se nos Estados Unidos o 
mandato do presidente do Banco Central 
persegue o pleno emprego, no Brasil o ca-
minho é diferente. 

A meta de inflação não está atrelada à 
meta de emprego ou de crescimento da eco-
nomia. Inflação baixa e juros ainda eleva-
dos são ingredientes que vêm engordando 
os resultados do setor bancário desde o iní-
cio do Plano Real, em 1994. “O sistema fi-
nanceiro passou a desempenhar importan-
te papel nos rumos da economia”, afirma 
Fabio  Silveira. “A agenda baseada em in-
flação baixa e superávit primário, para pa-
gar os juros da dívida, orienta a visão do-
minante econômica”, diz Carneiro. 

Investidores estrangeiros também ga-
nham com a agenda do mercado. Aplicar 
em papéis de renda fixa brasileiros signifi-
ca ganhar muito dinheiro sem fazer força e 
com baixo risco. Com a inflação em cerca 
de 4% ao ano e juros em 11,25% desde se-
tembro, os investidores que compram pa-
péis brasileiros têm uma remuneração real 
de 7,5% ao ano. Bem diferente do visto nos 
Estados Unidos, onde o juro real está ne-
gativo em 1 ponto percentual. Com esse 
atrativo, os investidores aplicam recursos 
no Brasil. São investidores que podem tirar 
o dinheiro de um país em minutos e trazer 
instabilidade para a economia.

Mercado aquecido
Os níveis de emprego, de contratação de 

pessoal, estoques da indústria, que mos-
tram o lado real da economia, têm perdido 
espaço na discussão econômica e na mídia, 
apesar de seu bom desempenho. Em feve-
reiro de 2008, segundo dados do Ministé-
rio do Trabalho, o emprego formal cresceu 
38% em relação a 2007. Os desempenhos 
do setor agrícola e da construção civil im-
pulsionam os números.

Desde 2004, a taxa de ocupação da po-
pulação brasileira vem crescendo em mé-
dia 3% ao ano e a massa salarial, 5%. Ou 
seja, as empresas brasileiras têm contratado 
mais pessoas para atender ao crescimento da 
demanda. Pesquisa do Departamento Inter-
sindical de Estatística e Estudos Socioeconô-EL
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micos (Dieese) revela que 96% dos acordos 
salariais conseguiram repor ou superar a in-
flação com ganhos reais em 2007. 

“A entrada no ano foi favorável, e a ex-
pectativa para os próximos meses, até o mo-
mento, é positiva”, afirma Cimar Azeredo, 
gerente da pesquisa mensal de emprego do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Também vem sendo registra-
do aumento da formalidade. Em janeiro, o 
número de ocupados com carteira assina-
da cresceu 8,7% em comparação anual. A 
participação dos empregados com carteira 
no total de ocupados chegou ao nível mais 
alto da série, iniciada em 2002, alcançando 
43,8% em janeiro deste ano. Em janeiro de 
2007 a fatia dos com carteira não ultrapas-
sava 41,7%.

Nesse cenário, o mercado interno deverá 
responder por mais de dois terços do cresci-
mento de 5% projetado para este ano. Essa é 
uma das razões que explicam por que a eco-
nomia brasileira não deverá ser tão afetada 
pela crise nos Estados Unidos. O analista do 
banco Crédit Suisse Roberto Attuch estima 
também que, com as agências conceden-
do ao Brasil a classificação de país com re-
servas suficientes para saldar seus compro-
missos externos, a economia interna ainda 
deve receber um novo impulso. “O cres-
cimento da economia interna poderia ser 

mais vigoroso, com o acesso de crédito mais 
barato para as empresas”, diz Attuch. 

Virar o disco
Qual a importância do aquecimento do 

mercado de emprego? Por que nos Estados 
Unidos e na Europa ele é tão aguardado pe-
los analistas de mercado? São um termô-
metro importante de como está a atividade 
econômica. Quanto mais pessoas emprega-
das, mais renda disponível e, conseqüente-
mente, maior consumo. São sinais positi-
vos que podem contribuir para a discussão 
sobre a necessidade ou não de uma alta de 
juros. Economistas projetam alta de 10% 
nas vendas do varejo neste ano, número se-
melhante ao de 2007. Isso demonstra vi-
gor do mercado interno e cria um círculo 
virtuoso. 

A produção industrial medida pelo 
IBGE, puxada pelo setor automotivo, au-
mentou em fevereiro 9,7% em relação a 
fevereiro do ano passado. Foi o vigésimo 
crescimento anual consecutivo. De olho na 
demanda em alta, empresas investem na 
ampliação de sua capacidade. Pesquisa da 
FGV com 381 empresas apurou, em março, 
que elas estimam uma expansão de 11% da 
capacidade instalada neste ano, maior alta 
desde janeiro de 2005. Entre 2008 e 2010 a 
expansão prevista é ainda maior: 22%. In-

vestindo no aumento de capacidade, as in-
dústrias passam a operar com maior fol-
ga, menores custos, o que reduz as pressões 
inflacionárias. Um indicador que poderia 
apontar na direção de juros menores – ao 
contrário da tendência que se tem notado 
no Conselho Monetário Nacional de voltar 
a subir os juros.

Para o jornalista Luis Nassif, a pesquisa 
da intenção das empresas de ampliar sua 
capacidade instalada é um dado eloqüente 
que indica que o país hoje poderia crescer 
sem pressões inflacionárias e está na con-
tramão do que vem sendo feito até agora. 
“O que vem ocorrendo sistematicamente é 
que basta a utilização da capacidade insta-
lada crescer para o BC abortar o processo 
antes que os investimentos sejam efetiva-
dos”, diz. 

“O emprego, a capacidade instalada e o 
efeito do câmbio baixo na indústria nos 
próximos anos são questões colocadas de 
lado. Só olhamos a inflação. Parece que te-
mos medo de crescer e deixamos de pensar 
o futuro”, afirma o consultor Fabio Silveira. 
É como se o país tivesse se acostumado ao 
baixo crescimento da década de 1980 e da 
de 1990 e visse que crescer 4% com inflação 
baixa já está de bom tamanho. “A visão es-
tratégica de Estado, de país, vai-se perden-
do”, afirma Carneiro. 

ForçA iNtErNA A ampliação do mercado doméstico é o diferencial da atual fase da economia em relação ao passado de inflação alta
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O governo do presidente Lula obteve em 
março, segundo pesquisa CNI-Ibope, 
seu mais alto índice de aprovação des-
de 2003, quando o primeiro governo se 
iniciava com o saldo do entusiasmo da 

vitória eleitoral. Apenas 11% dos entrevistados o consi-
deraram ruim ou péssimo. O avanço na aprovação do 
governo foi de 7% nos últimos quatro meses, se com-
parado com os 51% apurados em dezembro do ano 
passado, também pelo Ibope.

Muito mais importante – e isso serve para explicar o 
tom odioso de certas personalidades da oposição – é a 
avaliação pessoal de Lula.  Em geral um 
presidente se desgasta no exercício do 
poder. No caso de Lula, esse desgaste se-
ria explicável pela carga de virulência da 
oposição, alimentada pelos preconceitos 
de classe. E qual foi o desgaste nos últi-
mos cinco anos? Estatisticamente, de 3 
pontos percentuais (de 75% em março de 
2003 a 72% agora). A leitura lógica é a de 
que o povo entende as suas dificuldades 
na chefia de um governo heterogêneo e 
constituído de parlamentares que o pres-
sionam a partir da necessidade de maio-
rias pontuais no Congresso. Infelizmen-
te – e essa é uma das anomalias de nosso 
sistema constitucional – os parlamentares participam 
do Poder Executivo. Nos Estados Unidos, deputados 
e senadores não podem ser ministros.

Bem próxima da avaliação pessoal do presidente é a 
manifestação da confiança do povo. Sessenta e oito por 
cento dos entrevistados dizem confiar em Lula. Isso sig-
nifica aceitar sua liderança para além do atual manda-
to, o que o torna árbitro do próximo pleito presidencial. 
Houve substancial aumento nessa confiabilidade nos úl-
timos meses (em dezembro, era de 60%), no momento 
em que crescem as especulações sobre a sucessão. Ou-
tro dado, importante para a análise, é o da avaliação do 
atual mandato, com relação ao primeiro. Enquanto 42% 
dos entrevistados consideram o segundo mandato me-
lhor que o anterior, apenas 16% acham o contrário. No 
intervalo se encontram os que vêem os dois mandatos 
de Lula com a mesma avaliação positiva. 

Muitos tentam explicar esse êxito como resultado 
dos fatores gerais da economia. Os fatores internos 
são mais importantes para entendê-lo do que o pro-
cesso mundial e se relacionam com a boa gestão do 
Estado. Nos oito anos anteriores, apesar da alienação 
do patrimônio nacional, com as privatizações, a dí-
vida pública passou de 32,5% do PIB, em 1994, para 
57,3% do PIB, em 2002. A causa do aumento foram 
os juros altos a fim de atrair dólares que mantivessem 
a mentira da paridade do real com a moeda ameri-
cana, durante o primeiro mandato do Sr. Fernando 
Henrique. Essa esperteza estouraria na maxidesvalo-

rização do real em janeiro de 1999, da 
qual apenas alguns, como o banqueiro 
Cacciola, se beneficiaram.

As reservas internacionais eram de 
US$ 42,8 bilhões em 1994, recuaram 
para US$ 16,3 bilhões em 2002 e che-
garam a US$ 195 bilhões este ano. Os 
débitos com o FMI e com o Clube de 
Paris foram quitados. A inflação de 9% 
se reduziu a cerca de 4%. Muitos dizem 
que a situação melhorou devido ao au-
mento da procura por alimentos, manu-
faturas e matérias-primas pela China. 
A China vem crescendo desde o início 
dos anos 80. O governo anterior des-

prezou mercados como China, Índia e África e dei-
xou o Mercosul em banho-maria. Lula se dedicou a 
ampliar o nosso mercado no mundo, de maneira rea-
lista e pragmática.

Outras iniciativas, como a ampliação do crédito, 
o estímulo ao consumo popular, os programas so-
ciais e a valorização do salário mínimo, fermenta-
ram toda a economia. Daí a criação no governo Lula 
de, em média, 1,2 milhão de empregos por ano, com 
carteira assinada, ante a média de 132 mil empre-
gos formais por ano no governo do PSDB. Ainda es-
tamos longe de situação razoável, mas é alentador 
constatar que mais de 12 milhões de brasileiros sal-
taram das camadas D e E para a classe C. Encami-
nhamo-nos para a construção de uma classe média 
majoritária no país – o ideal de qualquer sociedade 
moderna. 

poNto dE vistA

Mauro 
santayana 
trabalhou nos 
principais jornais 
brasileiros a 
partir de 19��. 
Foi colaborador 
de Tancredo 
Neves e adido 
cultural do Brasil 
em Roma nos 
anos 1980

Por que o governo acerta
Estamos longe do razoável, mas é alentador constatar que mais 
de 12 milhões de brasileiros saltaram das camadas D e E para a C. 
A construção de uma classe média majoritária é o ideal de qualquer 
sociedade moderna Por Mauro Santayana

O governo 
anterior 

desprezou 
mercados como 
China, Índia e 
África e deixou 
o Mercosul em 
banho-maria. 

Lula se dedicou a 
ampliar o nosso 

mercado no 
mundo
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MEio AMbiENtE

o agricultor Basílio Skavrons-
ki, de 60 anos, chegou a Tai-
lândia (PA) em 1988, com a 
fundação da cidade. Filho de 
poloneses, saiu do Paraná em 

busca de um pedaço de terra para a família. 
A agricultura não prosperou. A crescente 
extração ilegal da madeira e o trabalho nas 
carvoarias acabaram se consumando como 
principal fonte de sustento das famílias lo-
cais. Dezenas de serrarias que processam a 
madeira da Amazônia a até 50 quilômetros 
da margem da rodovia PA-150 – que liga a 
capital Belém a Goianésia do Pará, no su-
deste do estado – fornecem matéria-prima 
para os fornos que alimentarão as guseiras 
de Marabá, onde o ferro extraído de Cara-

jás é processado. Nos quatro alqueires de 
terra que dividiu com a ex-mulher, filhos 
e genros, Skavronski planta milho e feijão, 
mas só para consumo familiar.

A renda principal vinha dos oito fornos 
que foram destruídos pela operação Guar-
diões da Amazônia, detonada em fevereiro 
deste ano pela Secretaria de Meio Ambien-
te do Pará (Sema) e pelo Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente (Ibama). A operação 
mudou radicalmente o cotidiano da popu-
lação depois da ocupação pela Força Na-
cional e teve repercussão mundial após o 
confronto entre populares e a polícia. Mas 
pode servir de referência para a defesa da 
floresta mais importante do planeta. O ob-
jetivo é dar início a arranjos econômicos e 

sociais sustentáveis que revertam o histó-
rico de dependência das madeireiras, das 
carvoarias e da exploração predatória.

Um decreto estadual determinou que 
toda a madeira ilegal apreendida deve ser re-
tirada e leiloada. A receita será revertida aos 
cofres do município e ao reforço dos órgãos 
de fiscalização. Na primeira etapa da opera-
ção foram apreendidos 10 mil metros cúbi-
cos de madeira, com valor estimado em mais 
de R$ 3 milhões. No começo da ação, quan-
do a Sema e a Polícia Militar tentavam reti-
rar a madeira, a população reagiu com vio-
lência. A Polícia Civil suspeita de uma ação 
de incitamento entre as cerca de mil pessoas 
que participaran de confrontos com a PM e 
apura o envolvimento de empresários e po-

Operação em Tailândia (PA) expõe os dilemas da ocupação da 
floresta. Ao enfrentar a dependência da exploração predatória, 
cidade pode virar referência de sustentabilidade Por Elielton Amador

DEsAFIo 
AMAZÔNico
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líticos locais, com uma  suposta distribuição 
de bebida alcoólica, no episódio. Depois que 
funcionários da secretaria e do Ibama foram 
ameaçados de morte, o governo federal en-
viou 200 homens da Força Nacional, que se 
somaram à Polícia Federal e à PM local para 
dar suporte aos procedimentos de fiscaliza-
ção, apreensão e multa.

Segundo o sindicato das madeireiras lo-
cais, mais de 9.000 pessoas ficaram sem 
trabalho por causa da operação. O prefeito 
Paulo Jasper (PSDB), dono de grandes pro-
priedades rurais no município, criou uma 
frente de emergência para dar emprego a 
96 pessoas, que varrem as ruas da cidade. 
Sopa e cestas básicas são distribuídas para 
os demitidos e a população mais carente. 
Depois de um mês da operação, e pressio-
nado pelo governo, Jasper decretou “situa-
ção de emergência”. No dia 25 de março, o 
prefeito e a governadora Ana Júlia Carepa 
(PT) assinaram termo de cooperação com 
investimentos de R$ 12 milhões do estado 
em ações assistenciais e de fomento ao de-
senvolvimento sustentado. 

Dever de casa
Com a presença da Força Nacional – que 

deve durar 90 dias – e o noticiário na TV, o 
sentimento inicial era de humilhação. A ci-
dade tem baixos índices de desenvolvimen-
to humano e já foi listada no Ministério da 
Justiça como a sexta mais violenta do Brasil. 
Desemprego, trabalho informal e degradan-
te não eram raros. Mesmo nas carvoarias ou 
serrarias, o emprego era de curta duração.

ilEgAl A operação Guardiões da Amazônia apreendeu mais de 10.000 m³ de madeira, 
serrada e em tora. Parte tinha como destino fornos de carvoarias, destruídos pelos fiscais

Sérgio Tavares Araújo, de 40 anos, mos-
trou para a reportagem sua carteira de tra-
balho com uma sucessão de admissões e 
dispensas da PW Transportes Ltda., que 
administra fornos de carvão em Tailân-
dia e pertence ao mesmo dono de uma 
das maiores serrarias da re-
gião. Sérgio trabalha em for-
nos desde 2001, estudou até 
a quarta série e mal sabe es-
crever o nome. Entre  2004 e 
2007 teve três registros de ad-
missão e dispensa, sempre na 
mesma empresa. “Mas nunca 
parei de trabalhar”, disse ele, 
que ficava em média 10 ho-
ras por dia enchendo fornos 
para ganhar R$ 150 por se-
mana – bem mais que o re-
gistrado na carteira. Isto é, 
Sérgio perdia muito com en-
cargos e direitos não recolhi-
dos. “E o trabalho não é nada 
bom para a saúde”, disse ele, que é casado, 
tem dois filhos, e sofre com uma hérnia. 
“Espero que a ação do governo melhore 
a situação, apesar da gente estar sofrendo 
com ela”, disse.

A exploração florestal rendeu mais de  
R$ 4 bilhões em 2007. Mas os madeireiros 
reclamam que o setor amarga uma queda de 
30% da produção e a aprovação de projetos 
de manejo e extração legal demora. A Sema 
avisa que não há como evitar a desacelera-
ção da indústria, até porque a intenção é di-
versificar a base produtiva e criar negócios 

que mantenham a floresta em pé. A área já 
degradada deve ser usada na agropecuária 
e no reflorestamento. 

Numa reunião com integrantes do gover-
no, no final de março, um madeireiro suge-
riu que pudessem continuar na “informali-
dade” enquanto o governo fazia o “dever de 
casa” na aprovação de projetos de manejo. 
O secretário de Projetos Especiais, Marcí-
lio Monteiro, respondeu que o processo é 
irreversível e “não faltou aviso”, confirman-
do que há uma queda-de-braço longe de 
acabar. “Muitos madeireiros mantêm sun-
tuosas casas no Paraná e só aparecem aqui 
quando há problemas a resolver.” 

Para tentar reverter o colapso social que 
se anuncia no município, além de planos 
de assistência foram anunciados projetos 
emergenciais de fomento a novas bases 
produtivas. As prioridades serão agrope-
cuária familiar, implantação de indústrias 
de beneficiamento e de escolas de formação 
agrária e regularização fundiária (Tailândia 
tem uma área de 460 mil hectares e menos 
de 10% das terras tituladas). Em breve, uma 
rede de fibra ótica da Eletronorte propor-
cionará acesso gratuito à internet de alta 
velocidade em toda a cidade.

Para o secretário de go-
verno, o economista Cláudio 
Puty, se Tailândia pretende 
dar um salto nos próximos 
anos, terá de suportar as difi-
culdades: “A gerência susten-
tável dos recursos da floresta 
é possível? É dramático, mas 
temos de perceber o momen-
to histórico de mostrar ao 
mundo que é”.

Enquanto autoridades e li-
deranças locais discutem o 
futuro, conflitos se voltam 
para o campo, onde alguns 
grupos de desempregados 
ocupam áreas de floresta para 

tentar abastecer atravessadores das serra-
rias. O “movimento” ganhou o apelido de 
“sem-toras”. Basílio Skavronski resigna-se e 
entende o desafio amazônico. “Nossa vida 
nunca foi fácil, o que dói é a fome. Mas su-
peramos isso”, diz, enquanto ajuda os filhos 
a montar uma “caieira”, forno artesanal feito 
no chão para aproveitar restos de madeira. 
“Não temos dinheiro para o gás. Até fica-
mos com medo da polícia ver a fumaça e 
vir prender a gente, mas isso é só para co-
zinhar o feijão”, explica o genro, Antonio 
Francisco Alves da Silva. 
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MídiA

o Brasil está sem Lei de Imprensa. O Su-
premo, sem esperar pelo Congresso, re-
vogou 20 de seus 27 artigos, entre os 
quais três dos mais importantes – 20, 
21 e 23, que punem crimes de injúria, 

calúnia e difamação. Essa foi a principal vitória da po-
derosa campanha dos donos da mídia contra a Lei de 
Imprensa, apoiados por alguns jornalistas de sua con-
fiança e até por entidades que dizem defender a liber-
dade de imprensa. 

A campanha é tão pesada que o senador Expedito 
Filho (PR-RR) retirou seu projeto de lei que ampliava 
as penas da Lei de Imprensa para crimes contra a hon-
ra praticados pela internet. Sentiu-se intimidado pela 
acusação de “atentar contra” a liberdade. Este é mote 
da campanha: taxar de “atentado contra a liberdade de 
imprensa” qualquer tentativa de enquadrar os abusos 
da mídia. Mesmo abusos contra a honra. É a extensão 
das teses neoliberais para a esfera da moral.

Sabemos que uma única manchete acusatória, mes-
mo falsa, destrói a mais sólida reputação, de pessoas, 
de empresas e até de marcas. Imaginem isso repetido 

10, 20 vezes, um mês inteiro? Chama-se a essa estraté-
gia editorial de “jornalismo de campanha”. A vítima é 
esmagada, tenha ou não cometido alguma malfeitoria. 
É condenada sumariamente pelas regras da mídia, não 
pelas regras da Justiça, que pressupõem a presunção da 
inocência, a prova da verdade, o contraditório e o di-
reito de defesa. Assim foram as campanhas midiáticas 
do Estadão contra o Bolsa Família, da Veja contra Zé 
Dirceu, da Folha contra a Força Sindical. O objetivo é 
demolir reputações, não necessariamente informar a 
verdade e denunciar crime ou irregularidade, funções 
legítimas e insubstituíveis da imprensa.

O “jornalismo de campanha” surgiu há mais de 150 
anos, quando a introdução das rotativas obrigou os no-
vos “barões” da mídia a vender muito mais jornais para 
compensar os custos. A famosa rede Hearst de jornais 
lançou muitas campanhas, inclusive contra os abu-
sos das ferrovias. Assim também legitimou a impren-
sa como porta-voz dos interesses da sociedade. Nascia 
ali o “poder midiático”, a percepção dos donos de jor-
nais de que podiam influir no destino de pessoas, par-
tidos, instituições e do próprio país. 

Até jornalistas e entidades bem intencionadas foram arrastados 
pela campanha dos donos de jornais Por Bernardo Kucinski

MORTE súbitA
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Quando a Folha defendeu as Diretas Já, nos anos 
1980, causa nobre e de interesse geral, elevou o status 
do jornal. Também defendem interesses gerais as cam-
panhas do Estadão pela recuperação do Rio Tietê, pela 
preservação da Mata Atlântica, assim como a corajosa 
série de reportagens de fevereiro contra “Os matado-
res do 18º”. O jornal sacudiu a cúpula da Polícia Mili-
tar amedrontada frente ao poder de uma quadrilha de 
exterminadores, formada por policiais do 18º Batalhão 
da Capital, suspeita de executar o coronel da PM José 
Hermínio Rodrigues, que os estava investigando.

A mais típica campanha dos últimos meses foi a d’O 
Globo, em dezembro, contra o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Foram dez grandes reportagens, todas 
com chamadas na primeira página, algumas de página 
inteira e fotos de seis colunas. O objetivo verdadeiro 
estava oculto, mas todos os títulos e todo o tratamento 
eram direcionados para induzir o leitor a apoiar a redu-
ção da maioridade penal. Por exemplo: “Dos menores 
infratores, 80% fogem sem cumprir a pena”. 

O Estadão lançou uma forte campanha em fevereiro 
contra a devastação da Amazônia. Foram nove grandes 
matérias, muitas delas com fotos gritantes e chamadas de 
seis colunas na primeira página. Mas o alvo das denún-
cias era mais o poder público do que os grupos econô-
micos que enriquecem com a extração ilegal de madei-
ra e as queimadas para plantio de monoculturas, como 
a soja. Há muitas campanhas de jornais contra políticas 
públicas e contra leis, como essa pela derrubada da Lei 
de Imprensa, ou denunciando omissões do Estado. Mas 
poucas contra os abusos do poder econômico. Imagi-
nem hoje uma campanha do Estadão ou da Folha con-
tra as tarifas extorsivas dos pedágios em São Paulo? Nem 
pensar, depois que esses jornais entraram com tudo nas 
campanhas pela privatização das rodovias. 

Há também campanhas de jornais para chantagear e 
intimidar. Era assim que Assis Chateaubriand pressio-
nava o conde Matarazzo a dar dinheiro para o Museu 
de Arte de São Paulo e ao mesmo tempo intimidava os 
demais empresários. Como o gângster que manda dar 
uma surra no lojista que se recusa a pagar proteção, 
para intimidar os outros lojistas.

A campanha contra a Lei de Imprensa foi deflagrada 
depois que a Igreja Universal procu-
rou os tribunais para se defender con-
tra matérias publicadas pela Folha que 
considerava difamatórias e caluniosas. 
A Folha passou a acusar a Igreja Uni-
versal de “litigância de má-fé”, por abrir 
ações judiciais simultâneas em diver-
sas partes do país. O Código Penal diz 
que existe litigância de má-fé quando 
uma das partes “altera a verdade dos 
fatos”, ou “procede de modo temerá-
rio durante o processo”. Isso pode se 
aplicar quase como uma luva à própria 
Folha, quando a reportagem de Elvi-
ra Lobato diz, sem se limitar aos fatos, 

que “uma hipótese é que os dízimos dos fiéis sejam es-
quentados em paraísos fiscais”. Uma coisa é suspeitar 
de uma irregularidade e investigá-la; outra é dar a uma 
suspeita o caráter de fato. 

Esquentar dinheiro é crime. Ao lançar essa ilação, 
sem provas, a Folha pode ter cometido crimes de calú-
nia (acusar indevidamente alguém de cometer um cri-
me capitulado em lei) e de difamação. Cabe à Justiça jul-
gar se a Folha cometeu esses crimes. O jornal alega que a 
Igreja Universal quer intimidá-lo. Pode até ser verdade. 
Mas o jornal, por sua vez, não está intimidando a Justiça 
ao insistir em tratar em suas páginas de um litígio em 
que é parte interessada e ainda está sub judice? 

Ilações pesadas também foram lançadas repetida-
mente contra Paulo Pereira da Silva, o deputado Pau-
linho (PDT-SP), e a Força Sindical, sempre sem provas 
de que algum crime foi cometido. Apenas ilações. Por 
que a Folha pode repetir uma ilação depois da outra 
contra a Força Sindical, e a Força Sindical não pode 
abrir processos, um atrás do outro, contra o jornal?

Um dos argumentos falaciosos contra a Lei de Im-
prensa é que este é o país em que mais se processam 
jornalistas. Isso acontece porque o Brasil é o país em 
que os jornalistas mais caluniam e difamam. Acusar vi-
rou padrão do nosso jornalismo de denúncia. Às vezes, 
simplesmente xingam, o que se chama crime de injúria. 
Leiam este parágrafo típico desse padrão de linguagem. 
Diz o jornalista sobre Paulo Pereira: “A central presidida 
por Paulinho mistura política retrógrada com a negação 
da política”. Até aí é um juízo de valor que o jornalista 
tem o direito de expressar. Mas logo em seguida ele par-
te para o insulto: “Este pequeno Lula paraguaio agora 
anuncia entre palavrões que vai entupir o Judiciário de 
ações contra jornalistas da Folha....” Numa única frase o 
jornalista insultou Lula, ao usá-lo como referência ne-
gativa, e os paraguaios, que não têm nada a ver com a 
história. E insultou o próprio Paulo Pereira.

São esses os jornalistas que querem imunidade. Ale-
gam que para crimes de injúria, calúnia e difamação 
basta o Código Penal. Mas como diz o jurista Miguel 
Reale, na própria Folha, “o ataque à honra difundido em 
veículo de comunicação social alcança número inde-
terminado de pessoas, o que não sucede em difamação 

lançada em uma sala ou por carta”. O 
jurista Walter Ceneviva também opina 
na Folha que o direito comum não se 
ajusta aos problemas civis e penais da 
comunicação social. 

Outro jurista, Victor Gabriel Rodri-
guez, mostrou também na Folha que os 
jornalistas foram engambelados pelos 
patrões e acabaram dando um tiro no 
pé. A Lei de Imprensa dá mais direitos 
de defesa ao jornalista – inclusive defe-
sa prévia, que evita o julgamento. “No 
equilíbrio entre direitos individuais e li-
berdade de informação, o menor dos 
males é a Lei de Imprensa,” diz. 

iMuNidAdE 
pArA xiNgAr
Na Folha, sobre 
Paulo Pereira 
da silva: “Este 
pequeno Lula 
paraguaio agora 
anuncia entre 
palavrões que vai 
entupir o Judiciário 
de ações contra 
jornalistas da 
Folha....”. Numa só 
frase o insulto ao 
deputado, a Lula 
e aos paraguaios. 
Estes dois últimos 
não têm nada a ver 
com a história
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o Brasil tem quase 7.000 emis-
soras de rádio com licença 
para operar. São aproxima-
damente 1.800 comerciais, 
417 educativas, 1.700 de 

ondas médias, 2.900 comunitárias e as de-
mais divididas entre de ondas curtas e tro-
picais. Ou seja, a maioria das transmissões 
no país é feita pelas rádios comunitárias. 
Elas chegam a 5.557 municípios brasileiros 
(99,86%), de acordo com o Ministério das 
Comunicações.

No ano passado, 1.246 entidades se ca-
dastraram no ministério para receber per-
missão de ter uma estação própria no dial 
do rádio. Esse é um sonho de outras cerca 
de 5.000 rádios comunitárias que tentam 
se manter no ar, entre uma fiscalização e 
outra, de acordo com estimativas da Asso-
ciação Brasileira de Radiodifusão Comu-
nitária (Abraço).

A Rádio Cantareira, na zona norte da ca-
pital paulista, está muda desde fevereiro de 
2006 por falta de licença para operar. Exis-
te desde 1995, quando uma pesquisa local 
detectou o baixo índice de leitura e de in-
formação na região. “Formamos um conse-
lho e fomos ver como se fazia para montar 
nossa rádio, algo que atendesse de fato aos 
interesses da comunidade”, explica a coor-
denadora de projetos da Associação Can-
tareira, Juçara Terezinha Vottis. A emisso-

ra se manteve com contribuições do clube 
de associados e de moradores, que doavam 
pequenos valores e emprestavam discos de 
vinil e fitas cassete. As fiscalizações come-
çaram no final de 1996 e aconteciam quase 
todos os meses. “Eles não nos pegavam por-
que os moradores nos avisavam”, lembra Ju-
çara, que afirma ter entrado com o pedido 
de outorga no mesmo ano em que foi san-
cionada a Lei n° 9.612/98, que regulamen-
ta o serviço de radiodifusão comunitária. 
Para não prejudicar o processo, fecharam 
a emissora em fevereiro de 2006. “A Rádio 
Cantareira era um espaço dos movimentos 
sociais e fazia o contrapeso da mídia oficial. 
Todo dia tem gente que nos pergunta quan-
do a rádio vai voltar ao ar.”

A lei determina que só podem explorar 
esse serviço, com até 25 watts de potência, 
associações comunitárias devidamente re-
gistradas, sediadas na área de abrangência. 
A programação deve dar oportunidade à di-
fusão de idéias e hábitos sociais da comuni-
dade, prestar serviços de utilidade pública, 
dar preferência às finalidades educativas, 
artísticas, culturais e informativas, respei-
tar os valores éticos e sociais, sem discrimi-
nação de nenhum tipo, sem proselitismo 
de políticos, entre outras determinações. 
São proibidas publicidades e propagandas 
e permitidos apenas apoios culturais, sem 
anúncio de produto ou serviço.

As rádios comunitárias estão espalhadas 
pelo país e chegam aonde veículos de 
comunicação nem sempre entram: na casa 
das pessoas. Por Xandra Stefanel

Precioso 
espaço
no  ar
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Dias de caça
Cabe à Agência Nacional de Telecomu-

nicações (Anatel) monitorar o espectro ele-
tromagnético – espaço por onde transitam 
as ondas – e verificar denúncias recebidas 
pelo 0800 para chegar até rádios que cha-
mam de piratas, por não terem outorga, ou 
às que têm permissão para operar mas não 
cumprem os requisitos. A fiscalização gra-
va a programação para provar que uma es-
tação é usada por um político, religião ou 
grupo ideológico único, fatores que des-
qualificam o caráter comunitário e podem 
levar à cassação da autorização.

O gerente-geral de fiscalização da Ana-
tel, José Joaquim de Oliveira, afirma que em 
2007 houve cerca de 3.600 denúncias. “As 
pessoas ligam reclamando de interferências 
e vamos verificar. Nosso foco não são as rá-
dios comunitárias, mas temos de cumprir a 
legislação. O espectro é um bem público.” 

Quando detectam uma emissora clandes-
tina, os fiscais interrompem a programação 
e lacram a rádio. “Se não conseguem entrar 
no local, precisam fazer uma notícia-crime. 
As ações são em conjunto com a Polícia Fe-
deral”, explica Oliveira. 

Movimentos das rádios comunitárias e 
pela democratização da comunicação vi-
vem denunciando a repressão violenta da 
polícia. Jerry de Oliveira, coordenador da 
Abraço, afirma que eles “entram de metra-
lhadora na mão e são truculentos”. O delega-
do da Polícia Federal Carlos Bastos Valbão, 
que comanda o Grupo de Combate à Ati-
vidade de Rádio Clandestina de São Paulo, 
diz que a truculência não é permitida nas 
operações. “Se vamos com armamento pe-
sado não é para combater a rádio pirata, mas 
como na maioria das vezes elas ficam na pe-
riferia, pode ter uma boca-de-fumo ao lado. 
Temos de proteger os agentes”, argumenta.

A Rádio Novo Ar, em São Gonçalo (RJ), 
começou a sentir o peso das fiscalizações 
em 2005 e em 2007 foi lacrada pela primeira 
vez. Moradores a colocaram no ar de novo. 
A coordenadora da Comunidade Novo Ar 
e secretária executiva da Federação das As-
sociações de Radiodifusão Comunitária do 
Rio de Janeiro, Maria das Graças de Souza 
Rocha, afirma que toda vez que entram no 
ar recebem notificações. A multa acumu-
lada chega a R$ 8.000. “Isso desmobilizou, 
não é sempre que tem programação. Antes 
era 24 horas e tinha programa para mu-
lheres, crianças, adolescentes, sobre rock, 
mídia, deficientes. Hoje lutamos para di-
minuir a repressão financeira, burocráti-
ca e violenta e mostrar que a comunidade 
tem necessidade de informação.” A Rádio 
Novo Ar aguarda autorização para funcio-
nar desde 1999. “Existem poucas pessoas 
trabalhando e muitos processos para cui-
dar, isso gera uma demora muito grande.”

O Ministério das Comunicações infor-
mou que o prazo médio para a tramitação de 
um processo de outorga é de 37 meses e atri-
bui a demora a dificuldades que as entida-
des têm de apresentar a documentação em 
conformidade com a legislação, que é muito 
rigorosa, e que grande parte das requerentes 
não cabe no conceito de comunitária.

Jerry Barbosa, da Abraço, reclama da fal-
ta de um manual de orientações para que a 
concessão das outorgas seja mais ágil e trans-
parente. “Temos 20 mil rádios fechadas nos 
últimos dez anos, 5.000 pessoas processadas, 
R$ 200 milhões em equipamentos apreendi-
dos, 400 profissionais da Polícia e do Judi-

AbrE-FEchA
Maria das Graças: “hoje 
lutamos para diminuir a 

repressão e mostrar que a 
comunidade tem necessidade 

de informação”
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ciário cuidando disso. O investimento em 
repressão é muito maior que o que se gasta 
para dar a outorga. Isso só pode privilegiar 
as rádios comerciais”, critica.

Conquista comunitária
A Rádio Heliópolis, em uma das maiores 

favelas do país, em São Paulo, passou pelas 
mesmas dificuldades que a Cantareira e a 
Novo Ar. Foi fechada em agosto de 1996, 
depois de 14 anos em operação. Com seu 
trabalho premiado e reconhecido dentro e 
fora do Brasil como modelo de comunica-
ção popular, a decisão foi rapidamente re-
vertida. Segundo Geronino Barbosa, coor-
denador da emissora, quatro horas depois 
do fechamento o Ministério das Comuni-
cações propôs à rádio funcionar em caráter 
experimental em parceria com alguma uni-
versidade, até a obtenção da outorga. “Não 
fizeram com a gente o que fazem com as 
outras, não chegaram com os pés na por-
ta. Ficamos um ano fora do ar, até comprar 
equipamentos e adequar o prédio. Perde-
mos ouvintes, mas estamos aí para infor-
mar, formar e promover a cidadania”, co-
memora Geronino, conhecido como Gerô 
na comunidade.

A história começou com alto-falantes 
espalhados pelas ruas e serviam para con-
vocar a população para as reuniões da as-
sociação de bairro. Em cinco anos vieram 
mesa de som, computador, transmissor e 
algo que já se podia chamar de programa-
ção. A cada música, uma prestação de ser-
viço: documentos perdidos, crianças desa-
parecidas, atividades culturais, reuniões, 
serviços da biblioteca, da lavanderia co-
munitária. Geronino afirma que os 125 
mil habitantes da favela conseguem sinto-
nizar os 87,7 FM. “Temos espaço para todos 
os públicos: negro, mulher, homossexual, 
evangélico, católico. Ninguém tem grana 
para comprar jornal e revista nem ‘cultu-
ra’ para escutar programa de notícias. Daí 
chegamos a esse formato de música seguida 
de informação.”

Quando a reportagem chegou à rádio, 
Maximiliano Silva e Zenildo Ribeiro anun-
ciavam documentos perdidos. Os dois lo-
cutores fizeram curso de capacitação em 
produção de rádio numa parceria com a 
Oboré, empresa originada do movimento 
social e voltada para o apoio à comunica-
ção popular. Moram no bairro e coman-
dam um programa diário, Forrozão da He-
liópolis. “Não sei o que seria de mim sem a 
rádio. Sinto que faço alguma coisa de bom 

para a comunidade”, declara Zenildo, se-
gurança que está afastado do trabalho por 
depressão. 

O comerciante Geraldo Pereira de Souza, 
de 50 anos, é ouvinte de todos os dias, de 
manhã e à tarde. “Eles falam da gente, por 
isso digo que é minha rádio. Faz 22 anos que 
moro aqui e ouço desde quando era com 
corneta. Uma vez uma criança se perdeu, 
levamos lá e não demorou 
para a mãe aparecer.”

Em Monte Mor, no inte-
rior de São Paulo, a Rádio 
Prima experimenta sucesso 
semelhante desde que con-
quistou a outorga, em 2001. 
Única emissora da cidade, 
leva ao ar programa em que 
os ouvintes entrevistam o 
prefeito ao vivo, campanhas 
para arrecadar dinheiro para 
causas sociais, prestação de serviços, cultu-
ra e histórias locais. “Na rádio comunitária 
há participação e interação, os ouvintes co-
nhecem o locutor, e não o mitificam. Sem-
pre fechamos no vermelho, mas sou apai-
xonado por isso”, diz o criador da emissora, 
Eduardo Rage Scarannello.

Aglomerado da Serra, maior favela de 
Belo Horizonte, também sedia uma emis-
sora. Depois de muita perseguição e uma 

centena de batidas policiais, a Rádio Favela 
conseguiu se estabelecer e hoje alcança toda 
a Grande BH graças à outorga legal com sta-
tus de “educativa”, obtida em 2002 – mes-
mo ano em que inspirou o longa-metragem 
Uma Onda no Ar, de Helvétio Ratton. Um 
dos fundadores da rádio, Misael Avelino, de 
48 anos, afirma que ela não deixou e nunca 
vai deixar de ser comunitária, apesar de ter 

expandido os limites da fa-
vela e freqüentar o terceiro 
lugar na audiência popular, 
com cerca de 40 mil ouvintes 
por minuto. “Ela é diferente 
porque leva as reivindicações 
das pessoas com sotaque do 
morro. Hoje temos anúncio e 
a gente concorre com as co-
merciais pela audiência que 
tem”, diz Misael. Mas os nú-
meros levantam questiona-

mentos de quem acompanhou a trajetória 
da rádio. O educador Geremias Cardoso de 
Souza afirma que o caráter comunitário foi 
engolido pelo comercial: “Antes ela divulga-
va trabalhos da gente, discutia nossos pro-
blemas e todos participavam. Isso acabou”.

Quem atua na área considera a questão 
da sustentação financeira um dos nós a ser 
desatado para o desenvolvimento da ra-
diodifusão comunitária com autonomia e 

úNicA dA cidAdE Eduardo: “sempre fechamos no vermelho, mas sou apaixonado por isso”
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independência. O pro-
blema começa na legis-
lação e se estende às di-
ficuldades de organização 
para manter os projetos em 
operação sem permitir que su-
cumbam à força de quem tem di-
nheiro ou influência política. Para o co-
ordenador da Abraço, as restrições da lei 
– que veta propagandas e determina que a 
rádio seja bancada apenas com recursos da 
associação de moradores – são uma forma 
de impedir o surgimento de concorrentes 
para as emissoras comerciais. “A questão 
da sustentabilidade deve ser rediscutida 
urgentemente. Hoje só pode apoio cultu-
ral no raio de um quilômetro. Impossível 
manter os custos com isso”, afirma Jerry 
Barbosa.

Maria das Graças, de São Gonçalo, con-
corda: “A rádio Novo Ar tem apoios cul-
turais, mas também tem o patrocínio com 
endereço e tudo. Isso também é serviço, 

precisa ser comunicado e gera emprego e 
renda para muitas pessoas da comunida-
de”, defende a secretária executiva da Fe-
deração das Associações de Rádios Comu-
nitárias do Rio.

Para José Carlos Rocha, presidente do 
Fórum Nacional pela Democratização dos 
Meios de Comunicação, a socialização da 
informação é o começo de todo projeto de 
cidadania. “Nas pequenas cidades do inte-
rior, começa-se a ver os resultados dessa 

comunicação. Há esperança de ampliar e 
melhorar, porém as entidades devem ser 
capacitadas para tal.” Enquanto embates 
como agilidade nas concessões e viabilida-
de financeira não se resolvem, os milhares 
de estações comunitárias espalhadas pelo 
Brasil, autorizadas ou não, se alimentam da 
teimosia e da convicção para levar adiante 
suas mensagens.  

Segundo a Anatel, entre os 
efeitos “nefastos das rádios 
clandestinas estão interferência 
no aparelho de segurança pública 
e nos instrumentos de vôo dos 
aviões”. É o que geralmente se 
ouve quando o assunto é rádio 
comunitária. O pesquisador 
em telecomunicações Marcus 
Manhães afirma que nenhuma 
rádio que opere com até 25 
watts, com outorga ou não, 
pode interferir na freqüência 
utilizada pela aviação, exceto 

se estiver a menos de 1,5 
quilômetro do aeroporto. “Uma 
emissora comercial, por ter 
potência alta, consegue, sozinha, 
causar interferências; mas uma 
comunitária precisa de mais um 
ou dois sinais mais fortes para 
fazer a combinação interferente. A 
mídia não fala que as comerciais 
interferem na comunicação 
aeronáutica. É uma questão 
técnica, difícil de interpretar, e por 
isso se cria um mito negativo e 
preconceituoso com relação às 

rádios comunitárias.”
Em maio do ano passado, 

durante a CPI do Apagão 
Aéreo, o deputado Marco 
Maia inquiriu o presidente 
da Gol, Constantino de Oliveira 
Júnior, sobre a freqüência da 
interferência de “rádios piratas” 
na comunicação: “É relevante, 
do ponto de vista da segurança 
das aeronaves?” O empresário 
respondeu: “Não. Esse tipo de 
interferência de rádio pirata é um 
problema que deve ser tratado 

com bastante atenção, porque 
realmente ele acaba interferindo 
na comunicação das aeronaves. 
Não chega a ser algo que põe em 
risco o vôo. Não coloca em risco a 
operação da aeronave”.

Derruba avião?

dEMocráticA Gerô: “Temos espaço para todos: negro, mulher, homossexual, evangélico...”
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Q
uem não tem concessão, 
nem pode se limitar a trans-
mitir para um raio de qua-
tro quilômetros, como se 
exige das rádios comunitá-

rias, busca outras alternativas no espectro. 
Setores dos movimentos sociais entendem 
a eficiência do rádio e se articulam de dife-
rentes formas para fazer sua comunicação 
circular. Algumas das entidades sindicais 
envolvidas no projeto de publicação da Re-
vista do Brasil também unem esforços num 
projeto radiofônico e vêm colhendo bons 
resultados.

A experiência do Jornal dos Trabalhado-
res havia começado em julho de 2004, com 
a locação de um espaço de uma hora, nas 
manhãs de segunda a sexta-feira, na Rá-
dio Nove de Julho AM. Desde dezembro, 
o projeto recebeu alguns investimentos que 
permitiram migrar para a FM, melhorar a 
qualidade da transmissão e da recepção, 
ampliar seu potencial de ouvintes para to-
dos os municípios da Grande São Paulo e 
dar seus primeiros passos na internet.

O programa, agora Jornal Brasil Atual, 
vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h às 
8h, nos 94,1 da rádio Atual FM. O site pode 
ser acessado no endereço www.jornalbrasil-
atual.com.br e permite ao visitante conhe-
cer o conteúdo da programação. As pautas, 
aliás, têm linha editorial plural, semelhante 
à da RdB. Assuntos da política local, nacio-
nal e do mundo, economia, cultura, meio 
ambiente, prestação de serviços, esporte, 
direitos humanos, saúde e defesa da cida-
dania são diariamente abordados.

De acordo com Daniel Reis, secretário 
de imprensa da Central Única dos Traba-
lhadores em São Paulo (CUT-SP) e um dos 

Um passo adiante
Programa criado por 
entidades sindicais 
que editam a Revista 
do Brasil ganha 
novo fôlego com a 
mudança para a FM
Por Viviane Claudino

pElo pé 
d’ouvido
Colibri: “Procuro 
abordar as notícias 
do dia com uma 
visão crítica para 
falar com os 
ouvintes”
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responsáveis pelo projeto, a proposta vem 
sendo bem aceita: “O jornal trata de todos 
os temas do cotidiano do país, mas a abor-
dagem das matérias é diferenciada. Os ci-
dadãos precisam conhecer todos os lados 
da história para formar uma opinião críti-
ca, própria. E aqui as matérias relacionadas 
ao mundo do trabalho e às questões sociais, 
por exemplo, trazem as informações de um 
ângulo pouco ou nunca visto nas emisso-
ras comerciais”. 

Para Oswaldo Luiz Vitta, o Colibri, di-
retor e apresentador do jornal, o progra-
ma se preocupa em produzir informação 
de qualidade para uma parcela da popula-
ção que em geral não tem acesso a jornais 
e revistas. “Procuro abordar as notícias do 
dia com uma visão crítica para falar com os 
ouvintes. O princípio do jornalista deve ser 
esse, não ser ingênuo e ter sensibilidade”, 
diz. “A divulgação pela mídia da morte do 
guerrilheiro Raúl Reyes, número dois das 
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Farc, com ação da Colômbia em território 
equatoriano, acompanhada da notícia de 
que o presidente da Venezuela, Hugo Chá-
vez, teria financiado a guer-
rilha com US$ 300 milhões, 
é um exemplo de má infor-
mação, confusa, suspeita. O 
Brasil Atual se preocupou 
em tratar disso de maneira 
mais responsável, com mais 
cautela”, destaca. 

O programa ainda reser-
va as sextas-feiras para a cul-
tura e a boa música brasilei-
ra. Cantores, compositores, 
artistas e músicos talento-
sos, alguns já renomados 
mas pouco vistos na mídia, 
outros desconhecidos, en-
contram espaço para mos-
trar seu trabalho. Por ali já 
passaram Osvaldinho da Cuíca, Nei Lo-
pes, Geraldo Filme, Quinteto em Branco 
e Preto, Tom Zé, entre tantos outros que 

garantem a diversidade musical no Brasil. 
Para dona Iná, sambista que conquistou o 
Prêmio Revelação Tim aos 69 anos, após 

50 tentando reconhecimen-
to pelo seu trabalho, o espa-
ço é valoroso: “É fundamen-
tal mostrar para as pessoas 
o que não aparece na TV. 
Nossa música é muito reco-
nhecida lá fora, meu traba-
lho é bem aceito em outros 
países, mas pouca gente me 
conhece aqui”. 

O vendedor Antônio Ju-
lio, de 57 anos, é ouvinte 
assíduo e acha que o jor-
nal acrescenta informações 
a seu dia-a-dia: “É preciso 
pôr ao alcance de todas as 
pessoas um canal de infor-
mação que saia dos padrões 

da grande imprensa. Com isso temos con-
dições de discutir outros assuntos, além de 
conhecer artistas de ótima qualidade, que 

não vemos em outros lugares”. Para o enge-
nheiro Nelson Luiz Magni, de 55 anos, a di-
ferença na abordagem das matérias é o que 
chama atenção: “O jornal tem espaço para 
as lutas dos trabalhadores, não é comum a 
gente ouvir isso em outro lugar”.

Com a mudança da freqüência AM para 
FM, além da qualidade digital, o programa 
agora tem potencial para alcançar a popula-
ção de 39 municípios da Região Metropoli-
tana de São Paulo, onde vivem aproximada-
mente 17 milhões de habitantes. Também 
conta com o apoio da Abraço na retrans-
missão de matérias para outras 64 emisso-
ras comunitárias, de diferentes cidades do 
interior do estado. 

“O jornal trata de 
todos os temas do 
cotidiano do país, 
mas a abordagem 

das matérias é 
diferenciada. 
Os cidadãos 

precisam 
conhecer todos os 
lados da história 
para formar uma 
opinião crítica, 

própria”
Daniel Reis

No ar de segunda a sexta, das 7h às 8h, na Grande s. Paulo (www.jornalbrasilatual.com.br)

Jornal Brasil Atual: Rádio Atual FM – 9�,1 Khz
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cApA

Para Mino Carta, o país tem inúmeras soluções e um único 
problema: uma elite medieval, diante da qual o presidente Lula 
amarelou Por Paulo Donizetti de Souza e Vander Fornazieri

TECLAS
cApitAis
M

ara Lúcia da Silva é coordenadora de produção da 
revista Carta Capital. Tinha 18 anos quando co-
meçou como secretária na redação da IstoÉ. “Se-
cretária” costuma ser eufemismo para designar a 
faz-tudo do pedaço. Aos poucos, foi absorvida pelo 

então diretor de redação, Mino Carta, que nunca mais lhe deu alforria. 
Vinte anos depois, Mara continua encarregada, em meio às pesquisas 
iconográficas, de contornar o pavor do chefe a tecnologias. Hoje, pelo 
menos, tem ajuda de companheiros de redação para dividir o fardo de 
passar para o computador os textos que o veterano datilografa em sua 
máquina de escrever Olivetti Linea 88. Até as respostas aos e-mails – 
impressos – são feitas a mão pelo chefe e digitalizadas pelos “escravos”, 
como Mino chama os intermediários entre ele e a vida real, movida a 
computador – do qual não se aproxima para não ser devorado. Além 
da secretária de duas décadas, há 40 anos o mesmo motorista o leva 
para cima e para baixo – sim, o criador de Quatro Rodas nunca dirigiu 
nem sabe distinguir Fusca de Mercedes. Enquanto alguns o acusam 
de ser chapa-branca, ele puxa as orelhas de Lula, que diz ser um sin-
toma de que alguma coisa começou a mudar no Brasil, mas de quem 
guarda uma sincera decepção pela falta de ousadia. “Para que agradar 
tanto os banqueiros?” Nesta entrevista, Mino fala do preconceito dos 
anunciantes contra quem critica o pensamento único, da passividade 
do povo, da selvageria do capitalismo, de cinema e de amor. Conser-
vador nas miudezas e anárquico no atacado, ele não tenta se explicar, 
mas será facilmente entendido.

A Carta Capital é onde você mais gosta de trabalhar?
Talvez seja onde a margem de criação é maior. Mas cada coisa 

se encaixa no seu tempo. Eu lancei o Jornal da Tarde, foi uma em-
preitada valiosíssima, mas estava trabalhando no Estadão. A auto-
nomia que tive foi muito grande em termos de criação, paginação, 
texto, o jornal foi até bastante revolucionário, mas politicamente 
a margem de manobra era mínima. Tinha de se adaptar aos pen-
samentos da casa. Na Veja eu contava com patrões idiotas, e isso 
ajuda um bocado. Os Civita não sabiam onde estavam, e foi fácil 
fazer uma revista que mereceu censura, que foi perseguida. 

Você já contou várias vezes a história da sua saída da Veja, em 
1976. Isso é algo que o marcou, não? 

Certamente, e positivamente. É problema você no Brasil lidar com 
a mídia, ela não quer saber de quem nada contra a corrente. Está toda 
compactada nos patrões, em seus sabujos da redação, que giram em 
torno de uma idéia única. O jornalismo decaiu muito.

Recentemente houve dois importantes “não-acontecimentos”: 
a batalha de Luis Nassif com a Veja e a saída de Paulo henri-
que Amorim do portal IG. Como vê esses dois episódios?

No Brasil você tem uma situação muito peculiar, que não existe 
em outros lugares que já saíram da Idade Média. Uma mídia com-
pactamente unida apenas em torno da defesa dos interesses piores, 
aqueles da minoria branca, para usar a expressão do Cláudio Lembo. 
Quem de alguma forma a põe em xeque e identifica esses interesses, 
que são os dela apenas, e não os do país, da sociedade brasileira, do 
povo brasileiro, quem faz isso é ignorado. E a técnica é a de sempre: 
“Ignore, porque aí não acontece, ninguém vai saber”. 

 
o que nasce primeiro, a indiferença do povo ou a má quali-
dade da mídia?

O povo brasileiro traz no lombo a herança do chicote e da escra-
vidão. Vive no limbo, nem no inferno, nem no purgatório. O Brasil 
sofreu desgraças terríveis. Foi predado como colônia. A segunda 
desgraça foi a escravidão, pela qual pagamos até hoje. E a terceira 
o golpe de 1964. Hoje me surpreende a mídia falar em ditadura; 
antes falavam em revolução. Agora falam em ditadura, mas acres-
centam “militar”. Isso me deixa num estado de profunda irritação: 
os militares executaram o serviço sujo dos seus patrões brancos. 
Neste país, onde é muito fácil manipular a opinião pública, a cha-
mada classe média estava convencida de que o golpe era indispen-
sável porque havia a “marcha da subversão” que batia às portas. O 
golpe deu-se em uma hora, sem que fosse derramada uma única e 
escassa gota de sangue nas calçadas. Que golpe é esse? Era assim: 
amanhã tem o golpe. Vamos programar para amanhã porque é um 
dia bom, parece que vai ter sol.
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Na Veja eu contava 
com patrões 

idiotas, e isso ajuda 
um bocado. Os 

Civita não sabiam 
onde estavam, e 

foi fácil fazer uma 
revista que mereceu 

censura, que foi 
perseguida
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      Temos a 
pior elite do 
mundo! 
A elite da 
Daslu, de 
exibicionistas, 
cafajestes, 
cheios de si, 
que se acham 
notabilíssimos,
inteligentes, 
elegantes, 
brilhantes. É 
um bando! 

A sociedade tem armas para enfrentar o golpismo?
Eu não tenho muitas esperanças em relação ao Bra-

sil. E vocês vejam: país extraordinário, recursos absolu-
tamente fantásticos, mais fértil do mundo. Onde você 
plantar, dizia o Pero Vaz de Caminha, a coisa dá. Não tem 
cataclismo, o subsolo é rico, metade do ferro do mundo 
está aqui, agora descobrimos petróleo onde não imagi-
návamos que houvesse. E temos a pior elite do mundo! A 
elite (desculpe a referência chula e mesquinha, talvez) da 
Daslu, de exibicionistas, cafajestes, cheios de si, se acham 
notabilíssimos, inteligentes, elegantes, brilhantes. É um 
bando! É o país onde se fala mais palavrões na rua, des-
bocado, vulgar. Eu não tendo a enxergar o pecado no 
povo, o povo é o que pode ser. 

o capitalismo brasileiro não aprendeu com seus 
erros a querer um país menos concentrador?

Acho que eles estão pensando como sempre. Embo-
ra possa haver alguns sintomas de mudanças em can-
tos afastados das metrópoles. Rondonópolis (MT), me 
dizem que é um exemplo de um lugar muito álacre e 
muito bem-sucedido, que avança à revelia dos padrões 
do Brasil que aparece mais. Eu acredito que possa acon-
tecer uma espécie de revolução, não política, mas de 
hábitos relacionados inclusive com a produção na pe-
riferia do Brasil. Isso é possível e seria bom. 

Mas os grandes centros ainda ditam os rumos.
Não sei. Sou bastante decepcionado com o governo, 

mas a eleição do Lula – e muito mais que ela a reeleição 
– mostra que uma mudança se dá. Talvez sem clara per-
cepção por parte da maioria, mas os senhores do poder 
sabem da gravidade dessa mudança. Malham o Lula au-
tomaticamente – não que ele não mereça, até porque ele 
faz tudo para agradá-los, sem conseguir, aliás. Mas eles 
sabem o significado da eleição de alguém que é igual ao 
povo brasileiro. Essa é a grande novidade. O povo brasi-
leiro, que achava que o presidente tinha de ser bacharel 
e dormir de gravata, de súbito elege um igual, um tos-
co, despreparado, como diz a minoria branca. O Lula, 
se tivesse entendido, teria ido bem mais longe do que 
foi. Por que agradar tanto aos banqueiros?

há quem diga que, se Lula não cumprisse os com-
promissos da Carta aos Brasileiros, teria caído. 

Não acho que havia condições para qualquer tipo de 
golpe. Os grandes estadistas têm coragem. Se ele me 
ouvisse dizer essas coisas, diria: “Ah, o Mino é um ilu-
dido, um anárquico”. Em inúmeras vezes percebi que 
ele me achava incômodo. Acho-o um sujeito extrema-
mente dotado, além de tudo tem um QI muito bom. 
Mas falta peito, falta coragem.

E como o país caminha para 2010?
Mal. Acho que se o Lula não se convencer de que não 

consegue fazer o seu candidato, que ele não transfere seu 
prestígio pessoal – e o Aécio já está dizendo isso –, ele vai 
optar por essa solução (mostra capa da Carta Capital de 

2/4/2008, com reportagem abordando a possibilidade de 
Aécio Neves sair para presidente com Ciro Gomes de vice). 
E essa dupla (Aécio e Ciro) vai fazer as mesmas coisas 
que estão sendo feitas agora. Não imagine mudanças. Há 
no horizonte claramente esboçada uma crise do PSDB, 
mas há também uma crise do PT, que no fundo já está 
em andamento. Já houve uma primeira fratura e haverá 
inevitavelmente outra. Eu sei que o Luiz Dulci (ministro 
da Secretaria-Geral da Presidência e liderança do PT de 
MG) não concorda com essa aliança mineira (do PT e 
do PSDB em torno do candidato do PSB à Prefeitura de 
BH). O Lula está feliz da vida com essa pax mineira. Há 
dentro do PT quem perceba que o partido está sendo de 
alguma forma diminuído, está perdendo peso.

o que o governo deveria fazer para mudar isso?
É uma questão mundial. O deus-mercado é o pior dos 

deuses que o homem já conseguiu inventar. É uma des-
graça. As bolsas do mundo – aliás, o Brasil cogita criar 
a terceira maior – são cassinos. Privilegiou-se a produ-
ção de dinheiro, em lugar da produção de bens. E eu me 
pergunto: isso leva a quê? O Brasil está nessa. O mun-
do está submetido a essa idéia. E estamos vendo que 
o mundo piora a cada dia. Temos por exemplo a “arte 
moderna”, uma prova da imbecilidade do mundo.

Caio Túlio o procurou quando você deixou o IG em 
solidariedade a Paulo henrique Amorim?

No mesmo dia em que o Paulo Henrique caiu fora 
ele (Caio Túlio Costa, diretor do IG) ligou um monte de 
vezes. Deu as razões dele (por tirar Amorim do IG sem 
prévio aviso). “Eu não quero perder você, pelo amor de 
Deus.” Aí a questão é de princípios. 

Você costuma navegar pelos blogs?
Não, tenho medo de computador. Computador me 

engole, ele tem uma bocarra que esconde os dentes, é 
coisa pior que tubarão. Se chegar muito perto, ele me 
engole. Já engoliu um monte de gente, principalmente 
a garotada, que vai pagar caro por isso. 

Você também considera a internet o “must”?
Eu diria que o instrumento é uma coisa e o homem 

que usa é outra. É como a televisão. Não é um instru-
mento fantástico? Você pode usá-la com os piores pro-
pósitos ou com os melhores. Idem a internet.

Paulo henrique define a internet como o último re-
duto do jornalismo independente, pois o meio im-
presso, o rádio e a TV já estariam dominados.

Isso no Brasil, nas nossas circunstâncias. Certamente 
não é na Europa. No Brasil é inevitável que ela também 
seja controlada, está sendo, o Brasil é medieval. 

De que jornais você gosta?
Il Manifesto é excelente. Não gosto muito do El País, 

aos espanhóis falta senso de humor, eles levam tudo 
muito a sério. A mídia americana já foi excelente, hoje 
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piora a cada 
dia. A “arte 
moderna” é 
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está muito mal, como os Estados Unidos. La República 
é um jornal muito bom, muito melhor que o El País. 
Guardian, Independent são excelentes, de centro-es-
querda, não de esquerda, mas muito bons. O Le Mon-
de acabou. Já foi importante, até pela tentativa de criar 
ali uma cooperativa de jornalistas, de passar por cima 
e eliminar a figura do patrão. Infelizmente, e isso é cada 
vez mais claro, qualquer empreendimento editorial tem 
de ser encarado como negócio. Precisa ter retorno, se-
não você fecha. 

sua posição em relação à elite branca gera proble-
ma de captação de publicidade para a revista?

Gera. Tem muito publicitário que se submete à ma-
nipulação da Globo, da Veja, que repete as frases feitas 
da moda. É uma categoria muito alcançada por esse 
tipo de estratégia da minoria branca. Ela própria per-
tence à minoria branca. Ali tem um monte de gente 
que descobriu o vinho faz alguns meses e toma vinho 
nos restaurantes, e o fica girando no copo e olhando e 
tal, e tem gravatas amarelas dessa largura, que são um 
símbolo dessa gente que está por dentro.

Você não tem gravata amarela?
Em princípio, não tenho nada contra. Num tom não 

muito agressivo, usada com um paletó de tweed irlan-
dês, eu diria até uma gravata de lã, é aceitável. Mas eles 
usam com terno azul-marinho! (risos)

Você vai ao cinema, teatro?
Ao cinema eu não vou muitíssimo, mas vou. Infe-

lizmente, São Paulo não recebe todos os filmes que eu 
gostaria de ver, mas recebe alguns, como esse filme dos 
irmãos Cohen (Onde os Fracos Não Têm Vez), extraor-
dinário. Gostei desse Oscar. O Sangue Negro, eu gostei 
menos, está clara a metáfora do capitalismo e eu acho 
que essa idéia está perfeita, mas a realização e a in-
terpretação do ator, que é endeusado, esse Daniel Day 
Lewis, eu não gostei. E a culpa nem é dele, é do roteiro, 
você não entende direito o que é aquele cara. Aí você 
diz “é um louco”, e no que um louco representa o ca-
pitalismo? O capitalismo é outra coisa, tem de ser um 
cara muito esperto, muito egoísta, muito violento. Vi 
no último fim de semana em CVD, CDV... 

DVD!
(Risos) Vê como eu sou tecnológico? Aliás, alguém 

tem de colocar o disco para mim porque até agora eu 
não entendi como vai... Assisti ao No Vale das Som-
bras, com uma interpretação magistral de um ator 
chamado Tommy Lee Jones. É história de um marine 
cujo filho é chamado para a guerra do Iraque. É bom 
filme, a figura é perfeita, ao contrário do Sangue Ne-
gro, que não me entusiasmou. Gostei muito dos dois 
do Clint Eastwood. Mas são um pouco compridos. No 
que descreve o lado japonês (Cartas de Iwo Jima), à 
certa altura eu começo sentir os glúteos em estado de 
letargia. O do lado americano (A Conquista da Hon-

ra) eu achei mais fácil de ver e o outro, mais bonito. 
Mas o mais bonito nem sempre é o que você prefere, 
porque acontece que os glúteos se manifestam.

Você pensa em se aposentar?
Não, não tenho idade.

Depois de Quatro Rodas, JT, Veja, IstoÉ, Jornal da 
República, Carta Capital, qual é a próxima cartada?

Não tem. Penso em escrever um livro, seria “O Brasil”, o 
que é o país para mim. Mas não escrevi nada ainda.

Quem vai passar para o computador?
A Mara.

Ainda se faz fita para máquina de escrever?
Faz, acho que estão pensando em mim. É uma re-

galia. Eu tenho uma Olivetti Lettera 32 em casa e esta 
aqui no escritório. Não me largam.

E como convive com a família?
O meu filho (Gianni) tem 44 e mora fora do Brasil 

desde os 15. Tenho também uma filha (Manuela) e um 
enteado. Casei duas vezes. O primeiro casamento foi 
um episódio discutível, mas produziu dois filhos, e há 
uma grande ligação entre nós. Depois tive um segun-
do casamento, muito bem-sucedido, muito feliz. Foram 
29 anos de vida em comum. Infelizmente ela (Angélica) 
morreu, faz 11 anos, de câncer. Foi um baque. Era um 
casamento muito bom, mesmo. Eu tive, de certa for-
ma, essa sorte e também padeci dessa desgraça. A sorte 
confrontada com esse momento é um golpe. Até hoje 
tomo todo dia remédio para estabilizar os humores. 
Sempre tive saúde de ferro. Nunca tinha tomado nem 
remédio para dormir. Faz 11 anos que eu tomo esse 
remédio. Ela durante anos sempre venceu as paradas 
muito bem. Você olhava para ela e dizia “está ótima, 
não tem doença alguma”. Mas, a partir de setembro de 
1996, a coisa começou a ficar muito feia e eu me dedi-
quei muito a ela. Foi a melhor pessoa que eu conheci 
na vida, além de ser a mulher que me despertava, era 
certamente a pessoa mais importante.

A Manuela põe freio em você aqui na editora?
E acho ótimo. Não sei lidar com dinheiro. Sou um 

bom administrador de redações porque parto do prin-
cípio que você tem de fazer uma economia como faria 
na sua casa. Tem dinheiro, ótimo, não tem, aperta. 

onde você economiza?
Economizo na idéia de que é melhor você ter uma 

equipe pequena e bem paga – isso é muito claro para 
mim desde que eu saí da Veja, porque a partir daí tive 
de inventar outros empregos. Isso, além de tudo, cria 
uma afinação entre as pessoas, um entendimento, uma 
harmonia e um ambiente muito produtivo. 

Leia a versão completa em www.revistadobrasil.net



26     REVISTA DO BRASIL    ABRIL    2008

JustiçA

Q
uando seu período de experiência terminava e estava prestes a ser contratada 
como copeira numa indústria, Maria Lúcia do Nascimento foi surpreendida 
por um teste positivo de gravidez. “Como é possível? Me perguntei. Toma-
va pílula desde que tive a minha primeira filha.” A resposta veio em junho 
daquele 1998. O laboratório assumiu publicamente ter despejado no merca-

do cartelas de comprimidos compostos de amido de milho e talco, em vez de hormônios 
contraceptivos. Maria Lúcia, hoje com 48 anos, diz que evitava uma nova gravidez por já 
ter filhos com 14 e 10 anos, o marido estava prestes a se aposentar e sua rotina diária in-
cluía serviços de limpeza e copa numa empresa pela manhã e de faxineira diarista à tarde. 
Moravam nos fundos da casa da sogra porque não podiam alugar uma casa.

Problemas durante a gestação a levaram a afastar-se do trabalho e a situação financeira 
piorou. Na época, procurou o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e seu 
nome foi incluído em uma ação movida contra a empresa por danos morais e materiais 
causados a usuárias da pílula Microvlar. Graças a uma liminar concedida poucos dias an-
tes de a filha nascer, recebeu da companhia R$ 6.000 – comprou enxoval, pagou despesas 
médicas, a cesariana e uma cirurgia de esterilização. Enquanto o processo se arrasta, sua 
filha deve receber uma pensão mensal de três salários mínimos até completar 18 anos.
Como Maria Lúcia, outros milhares de mulheres brasileiras podem ter engravidado na-
quela época. 

No começo de 1998, para testar uma nova máquina embaladora, a Schering do Brasil 
Química e Farmacêutica produziu 25 milhões de drágeas de placebo. E quase metade de-
las, em 600 mil cartelas, acabou embalada e distribuída no mercado, segundo dados do 
Idec. Em junho daquele ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda 
do Microvlar, liberada dois meses depois. Na época, era o anticoncepcional mais vendido 
no país. Consumidoras que já o usavam por mais de dez anos seguidos não notaram ne-
nhuma diferença. Até que começaram a surgir os primeiros sintomas de gravidez.

Em 1998, milhares de 
pílulas anticoncepcionais Microvlar feitas 
de farinha e talco chegaram às farmácias. 
O laboratório só falou sobre o erro depois de 
meses. Centenas de mulheres buscaram a 
Justiça, mas os processos se arrastam
Por Cida de Oliveira

Dez anos 
sem 
solução
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A suposta falta de provas 
desestimulou Luciana a acionar 

judicialmente o laboratório. Assim  
que soube da decisão do STJ, 

manifestou em artigo na internet, 
dez anos depois,  sua revolta

A advogada Mariana Alves, do Idec, consi-
dera impossível saber quantas mulheres en-
gravidaram por tomar pílula sem princípio 
ativo. “Sabemos que muitas procuraram o fa-
bricante e fizeram acordos irrisórios”, diz. Em 
novembro de 1998, o Idec entrou com quatro 
processos em benefício de dez mulheres. Até 
agora, duas ganharam a ação por danos mo-
rais e materiais. O Tribunal de Justiça de São 
Paulo condenou a empresa a pagar indeniza-
ções que totalizam R$ 100 mil.

Uma dessas mulheres, depois de assi-
milar a idéia de uma gestação inesperada, 
teve problemas na gestação e foi submetida 
a um aborto. Conseguiu provar o que dizia 
mostrando a embalagem do produto com 
o lote fabricado com farinha. A outra tinha 
como prova o tíquete da farmácia. Ambas 
ganharam, mas não levaram. A Schering 
recorreu e não se sabe quando o processo 
chegará ao fim. O que todas conseguiram, 
via Idec, foi uma liminar que obrigou o la-
boratório a pagar valores entre R$ 6.000 e 
R$ 8.000 para custear despesas iniciais. Em 
três ações a Justiça determinou pagamento 
de pensão alimentícia mensal de um a três 
salários mínimos até o julgamento dos pro-
cessos por danos morais.

Revolta

A filha de Silvana Dangel recebe 2,5 salá-
rios desde os 2 anos. “Como eles deposita-
vam em juízo, o dinheiro nem sempre che-
gava a tempo”, conta a mãe. Silvana, de 44 
anos, tomava Microvlar desde os 18. Mãe de 
um menino com 8 anos na época, ela evitava 
uma segunda gravidez devido a complica-
ções na primeira, quando o filho se desen-
volveu na trompa esquerda. Tempos depois, 
foi submetida a uma cirurgia para retirada 
da trompa e do ovário esquerdos. A cicatriz 
deixada no útero era grande fator de risco de 
aborto. “Quando eu soube que estava grávi-
da, tive uma crise, fiquei transtornada. Pas-
sou de tudo pela minha cabeça e levei meses 
para me acostumar com a idéia”, conta. Com 
35 anos na época e uma gravidez inesperada 
e arriscada, a representante comercial preci-
sou parar de trabalhar.
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Enquanto o processo de Maria Lúcia 
contra a Schering se arrasta, sua filha 
deve receber pensão de três salários 

mínimos até completar 18 anos

Pensão

Silvana se submetera a uma cirurgia 
para retirada de trompa e ovário 
esquerdos, cuja seqüela impunha 
grande fator de risco à gravidez

Risco

Além da queda no orçamento, teve de 
administrar o impacto emocional. O filho 
evitava a mãe a todo custo. “Foram meses 
sem que ele chegasse perto de mim.” Silva-
na foi ao Idec e reuniu fichas médicas, já 
que não tinha cartelas guardadas. A ação 
na qual está incluída já foi julgada e perdi-
da em primeira instância. Embora o Idec 
não concorde, Silvana desconfia que faltou 
lisura ao julgamento. “A juíza e a advoga-
da do laboratório eram colegas de faculda-
de”, afirma. “Quando minha filha tinha 3 
anos, eu e outras mães tivemos de passar 
por uma perícia. A consulta atrasou mais 
de duas horas e, quando o médico abriu 
a porta do consultório, saíram advogados 
de lá de dentro. Não tenho dúvidas de que 
eram da Schering. Da perícia até a entrega 
do laudo passaram-se mais de seis meses”, 
relata Silvana.  

Em julho de 1998, o Procon de São Pau-
lo ingressou com ação coletiva por danos 
morais. Só no final de novembro passado 
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reco-
nheceu a responsabilidade do laboratório 
por ter colocado no mercado as pílulas de 
farinha – que deveriam ter sido incinera-
das – e o condenou a indenizar em R$ 1 
milhão as consumidoras que engravida-

ram. Patrícia Caldeira, assessora técnica 
do Procon paulista, explica que esse valor 
não será pago a cada mulher, e sim divi-
dido entre aquelas que, ao longo do prazo 
a ser estipulado pela Justiça, conseguirem 
provar que faziam uso do produto e engra-
vidaram mesmo assim. Segundo ela, ainda 
não foi publicada a abrangência da deter-
minação judicial, ou seja, se vale só no es-
tado ou para todo o Brasil.

Se, ao final do julgamento dos recur-
sos da empresa, a determinação do STJ for 
mantida, poderá beneficiar mulheres como 
a jornalista Luciana Chagas, do Rio de Ja-
neiro. Luciana tinha 19 anos quando se viu 
grávida mesmo tomando a pílula por mais 
de um ano; vivia um momento emocional-
mente frágil e de insegurança por perdas 
familiares. “Questionei com a minha mé-
dica, mas, como nenhuma pílula é 100% 
segura, achei que não havia nada a fazer”, 
conta. Dois meses depois, quando o escân-
dalo estava nos jornais, as cartelas e caixas 
tinham ido pro lixo. A suposta falta de pro-
vas a desestimulou a acionar judicialmente 
o laboratório. Depois que soube da decisão 
do STJ, publicou um artigo na internet. Foi 
a primeira vez, em dez anos, que expôs pu-
blicamente sua revolta. 

O outro lado

O laboratório Schering informou, 
por meio da assessoria de imprensa, 
que no primeiro semestre de 1998 
utilizou placebo em testes de um 
novo equipamento de embalagem. 
As unidades desse material foram 
identificadas e encaminhadas 
para incineração. De acordo com 
a companhia, algumas dessas 
unidades teriam sido furtadas e, no 
momento em que o fato foi detectado, 
foi comunicado a autoridades, 
consumidores, classe médica, 
distribuidores e farmácias. 

A empresa assinala que investigações 
feitas demonstraram que o produto não 
destinado ao consumo jamais teria sido 
comercializado. Na ocasião, o estado 
de São Paulo e o Procon entraram 
com Ação Civil Pública requerendo a 
indenização para mulheres que teriam 
engravidado com o consumo do 
produto-teste. O processo encontra-
se no aguardo de decisão ao recurso 
apresentado pela empresa. 

A Schering informa ainda que a 
pílula Microvlar é “produzida sob os 
mais rigorosos controles de qualidade 
e fabricação determinados pelo 
laboratório em todo o mundo, continua 
sendo um dos contraceptivos orais 
mais vendidos no Brasil, utilizada 
todo mês por mais de 1,5 milhão 
de mulheres, o que demonstra a 
confiança depositada tanto pela classe 
médica quanto pelas consumidoras”. 
Das ações encerradas, o laboratório 
perdeu apenas 25%. Correm ainda 
na Justiça quase 300 processos. Em 
aproximadamente 90 deles, a Schering 
já entrou com recurso.
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pAsquAlE

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

Vamos pensar um pouco nessa constru-
ção. Quem acompanha quem? Qual é 
o papel do arroz, da salada e do pão na 
composição do prato? O arroz, a salada e 
o pão são acessórios, acompanhantes do 

elemento principal da iguaria. Um filé, ao que quer que 
seja (ao molho madeira, à moda da casa etc.), é a vede-
te do prato. Como se vê, não são os pratos que acompa-
nham o arroz, a salada e o pão; o arroz, a salada e o pão 
é que acompanham os “astros” principais de todos os 
pratos dos cardápios desses restaurantes. Essa idéia seria 
expressa com mais clareza por algo como “Todos os pra-
tos são acompanhados de arroz, salada e pão”, ou “Arroz, 
salada e pão acompanham todos os pratos”.

Ao que parece, na frase dos cardápios houve cru-
zamento de construções, fenômeno mais comum do 
que se imagina. Com “Esse piso escorrega muito”, por 
exemplo, quer-se dizer que se escorrega facilmente no 
piso em questão. Diz-se, então, que “esse piso escorre-
ga”, construção que resulta da redução de “nesse piso se 
escorrega”. Outro caso comum é o de frases como “Esse 
carro vende muito bem”, com a qual se quer dizer que 
o carro é bem vendido, é fácil vendê-lo.

No caso do último exemplo, de estrutura ativa, ocorre 
passividade, já que o sujeito (“esse carro”) não é o exe-
cutor do processo expresso pelo verbo “vender”; é o 
alvo, o paciente desse processo. No exemplo do piso, o 
cruzamento é outro: transforma-se em sujeito (o piso) 
o que, na construção originária, seria adjunto adverbial 
de lugar. Tradução: o piso não é propriamente quem es-
correga, mas o lugar em que se escorrega.

Nos postos de gasolina, é comum uma frase semelhan-
te a esta: “Abasteça 20 litros e ganhe uma ducha”. O que 
se abastece? O carro, é claro, “Abasteça seu carro com 
20 litros”. Ou seja, transformou-se em complemento do 
verbo “abastecer” a expressão que indica a medida, o nú-
mero de litros com que se abastece o carro.

As obras de análise desse tipo de fato lingüístico (os 
dicionários de regência, por exemplo) demonstram que 
processos como os relatados neste texto fazem parte da 
“evolução” da regência verbal. No entanto, caro leitor, 
a questão não é tão simples como talvez se desejas-
se. Não basta uma ou outra ocorrência de determina-
da construção para que se possa dizer que ela é aceita 
com tranqüilidade na língua padrão. O caso de “Este 
livro vende muito bem”, por exemplo, já é mais do que 
consagrado na linguagem coloquial e na literária, mas 
é citado com restrição por um ou outro autor.

O Aurélio diz que o uso de “vender” com o sentido de 
“ser vendável” ou “ter boa venda” constitui brasileiris-
mo, ou seja, é típico do português do Brasil. O Dicioná-
rio da Língua Portuguesa Contemporânea, da Academia 
das Ciências de Lisboa, desmente o Aurélio, já que re-
gistra o sentido, mas não afirma que é típico do Brasil. 
Diz, no entanto, que é da linguagem familiar, ou seja, 
não é da língua culta ou formal. O Houaiss e o Dicioná-
rio Prático de Regência Verbal, de Celso Luft, registram 
esse uso de “vender”, sem restrição alguma.

Em relação aos casos de “Esse piso escorrega muito” 
e “Abasteça 20 litros”, a história é diferente. A primeira 
construção não é citada por nenhum dos dicionários 
brasileiros importantes, mas aparece no da Academia de 
Lisboa. A segunda, por enquanto, parece limitada a um 
caso muito específico, o da linguagem “petrolífera”.

Para encerrar, outro cruzamento interessante. Uma 
repórter falava das cáries em crianças. Lá pelas tantas, 
disse isto: “O flúor que contém na água tratada...” Quem 
contém o quê? Como é a água que contém o flúor, pa-
rece que teria sido melhor dizer “o flúor que a água tra-
tada contém”. A repórter certamente cruzou essa cons-
trução com algo como “O flúor que está (ou ‘há’, ‘existe’) 
na água tratada”. Como sempre, é bom frisar que, em 
se tratando de fala, a análise deve ser diferente da que 
se faz quando se trata de texto escrito. 

Nos cardápios de nossos restaurantes, é 
comum uma observação: “Todos os pratos 
acompanham arroz, salada e pão”. Releia  
e veja se nota algo “estranho” 
Por Pasquale Cipro Neto

O flúor que contém na água
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“N
inguém sabe tudo e 
ninguém ignora tudo. 
Todo mundo sabe al-
guma coisa e todo 
mundo ignora alguma 

coisa.” A força e a simplicidade das palavras 
do educador Paulo Freire serviram como 
estímulo para cerca de 20 mil professores, 
estudantes, pedagogos e artistas que parti-
ciparam da recente edição regional do Fó-
rum Mundial de Educação (FME), entre 27 
e 30 de março, no município de Nova Igua-
çu (RJ). Em pauta, o esforço coletivo para 
construir um novo modelo de educação, in-
tegral e intersetorial, que ultrapasse os mu-
ros da escola e envolva, além dos alunos e 
professores, a família, o bairro, a cidade, os 
agentes culturais e o poder público.

Pela terceira vez consecutiva o tema 
do FME foi “Educação Cidadã para uma 
Cidade Educadora”, estendendo debates 
já realizados em São Paulo (2004) e em 
Nova Iguaçu (2006). A decisão de fazê-lo 
pela segunda vez na Baixada Fluminense 
se deve à implantação em Nova Iguaçu, 
há dois anos, de alguns dos modelos dis-
cutidos no fórum a partir dos conceitos de 
educação integral e cidade educadora. A 
iniciativa da prefeitura da cidade foi par-
cialmente repetida nos outros 12 municí-
pios da região (Duque de Caxias, Nilópo-
lis, Mesquita, Belford Roxo, São João de 
Meriti, Queimados, Seropédica, Itaguaí, 

Experiências dos 
municípios da 
Baixada Fluminense 
– de ensino integral, 
com escola, famílias 
e comunidade 
envolvidas – pautam 
versão nacional do 
Fórum Mundial da 
Educação
Por Maurício 
Thuswohl

O PAPEL DA cidAdE

cENário dE culturA E trocA dE idéiAs Performance do grupo Gigantes pela Própria 
Natureza durante o fórum, realizado no sesc de Nova Iguaçu (abaixo)
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próprios alunos e professores passaram a 
ser mais ouvidos”, avalia.

Gadotti afirma que implantar um pro-
jeto municipal de educação integral não 
é tarefa simples, e lembra que isso nunca 
foi plenamente alcançado no Brasil: “Nes-
ses últimos 50 anos os projetos de educa-
ção integral no país foram fragmentados. 
Precisamos transformar esses projetos es-
peciais em políticas públicas abrangentes, 
para que todos tenham aces-
so às melhorias e às inovações. 
Para a educação ser realmente 
integral, ela tem de acontecer 
em todas as escolas, e não ape-
nas em algumas”. O FME, se-
gundo ele, trabalha com a idéia 
de que, além de integral, a edu-
cação tem de ser intersetorial: 
“Deve ser o elo entre as secre-
tarias municipais, como Saú-
de, Meio Ambiente, Obras, e o 
governo municipal. Deve ser o 
elo entre governos municipais, estaduais e 
federal. A educação sozinha não dá conta 
de educar, precisa de uma cidade educado-
ra e de um governo que a assumam como a 
grande chance do país”, diz.

Contrapartidas
O maior exemplo de aplicação dos con-

ceitos de educação integral e cidade edu-
cadora na Baixada Fluminense é o projeto 
Bairro-Escola, desenvolvido pela Prefeitu-
ra de Nova Iguaçu, que integra atividades 
esportivas, artísticas e culturais ao processo 
de formação dos alunos da rede municipal. 
Ao receber pela segunda vez o FME, o pre-
feito Lindberg Farias (PT) fez um balanço 
dos últimos anos: “O fórum de 2006, reali-
zado sob influência de um momento muito 
triste para a cidade, a chacina que vitimou 
29 pessoas há três anos, foi uma espécie de 
repúdio dos educadores e das entidades ao 
que aconteceu, mas foi também um marco. 
A partir dali adotamos a educação como 
estratégia central da administração através 
do Bairro-Escola”.

O programa, segundo o prefeito, já está 
consolidado em 35% da rede municipal. 
“Queremos universalizar o horário integral 
nos próximos anos”, diz. “Estamos propon-
do um debate ao país. Diziam que o horário 
integral tinha um custo muito alto e atingi-
ria apenas uma parte dos estudantes, mas 
nós estamos construindo o Bairro-Escola 
com uma rede de parcerias, que envolve o 
clube do bairro, a igreja, o teatro. Sempre 

há uma sala, uma quadra ou uma piscina 
ociosa que possa ser usada na formação dos 
estudantes, que não acontece somente den-
tro da escola. Em Nova Iguaçu, a implanta-
ção do projeto significa um gasto adicional 
de apenas R$ 32 por aluno.”

Um dos objetivos desta edição do FME 
foi aprofundar a experiência de cidade edu-
cadora nos demais municípios da Baixada. 
Presidente de um coletivo que reúne to-

dos os secretários de Educa-
ção da região, a secretária de 
Nova Iguaçu, Marli de Freitas, 
comemora a participação dos 
vizinhos: “Concluímos que a 
educação na Baixada tem de 
ser feita no conjunto, no co-
letivo”, diz. E os números re-
gistrados dão sustentação ao 
otimismo demonstrado pelos 
participantes do FME. Apesar 
de suas conhecidas carências 
sociais e econômicas, os mu-

nicípios da região se equiparam – e às vezes 
até superam – à média de aproveitamento 
do país. O Índice de Desenvolvimento da 
Infância (IDI), medido pelo Unicef, mostra 
que a média da Baixada (0,67) supera a do 
desempenho nacional (0,66).

O Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
subordinado ao Ministério da Educação, 
destaca o número expressivo de alunos 
matriculados na rede pública da Baixada 
Fluminense, 712 mil, e a queda da taxa de 
abandono escolar no ciclo do ensino funda-
mental. Mas ressalta que no ciclo do ensino 
médio persiste a evasão, causada pela reali-
dade socioeconômica, que obriga os jovens 
a abandonar a escola para trabalhar.

Pouco antes do encerramento do fórum, 
durante um encontro com estudantes do 
Programa Universidade para Todos (Pro-
Uni), o ministro da Educação, Fernando 
Haddad, anunciou que pretende aumen-
tar de 50% para 100% o financiamento dos 
estudos dos beneficiados pelo programa e 
cobrar mais tarde uma contrapartida do es-
tudante, em forma de trabalho: “A idéia é 
alocar esses estudantes, depois de forma-
dos, nas áreas e setores onde houver dé-
ficit de profissionais. Em muitas cidades 
faltam, por exemplo, professores de ma-
térias como Ciências, Química e Biologia. 
Para cumprir as metas do Plano Nacional 
de Educação, precisamos dobrar o número 
de universitários no Brasil até 2011”, disse 
o ministro. 

Japeri, Paracambi, Magé e Guapimirim). 
E a atual edição do fórum fez um balanço 
dessas experiências. 

Membro do Conselho Internacional do 
Fórum Mundial da Educação e diretor-ge-
ral do Instituto Paulo Freire, o educador, fi-
lósofo e professor da USP Moacir Gadotti 
aponta as evoluções ocorridas nos sistemas 
da Baixada Fluminense: “De dois anos para 
cá, a gente percebe um avanço na organiza-
ção, as Secretarias Municipais de Educação 
se inter-relacionam e trocam mais idéias. O 
movimento social e popular e também os 

Moacir Gadotti: avanço na organização

haddad: dobrar o número de universitários

Lindberg: educação como estratégia

Um dos 
objetivos desta 
edição do FME 
foi aprofundar 
a experiência 

de cidade 
educadora 
nos demais 

municípios da 
Baixada
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Conhecer a 
matéria-prima da roupa e 
prolongar sua vida útil faz 
bem ao meio ambiente 
Por Xandra Stefanel

Moda 
sustentável

coNsuMo

AltErNAtivA
Paula: “As 
roupas que 
não uso mais 
passo para 
outras pessoas, 
reformo, 
customizo”
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E
m tempos de pensar sobre ati-
tudes de consumo consciente, 
neste exato momento – a me-
nos que esteja nu – você está 
coberto de razões para refletir. 

Isso mesmo: até a roupa que lhe cobre o 
corpo pode fazer a diferença se, além da 
satisfação pessoal, você tiver uma pontinha 
de preocupação com a chamada sustentabi-
lidade. Algumas etiquetas já trazem infor-
mações que permitem conferir se o pano 
em uso, além de fibras sintéticas e vegetais, 
tem por trás de sua produção atitudes que 
promovam bem-estar social e proteção am-
biental. O setor têxtil já trabalha com teci-
dos feitos de fibra de garrafa PET reciclada, 
algodão orgânico, lona reutilizada e couro 
vegetal. Há pesquisas com palha de arroz, 
proteína de milho, e já existem roupas fei-
tas de fibra de bambu, apesar de resultar de 
um processo químico que ainda gera con-
trovérsias. Olhou nas etiquetas e não en-
controu informação? Ponto negativo para 
o fabricante.

De acordo com Ana Cândida, direto-
ra do Instituto Ecotece, um centro de es-
tudos e desenvolvimento de práticas do 
vestir consciente, apesar do número cres-
cente de pessoas preocupadas com a pro-
cedência do que consomem, esse mercado 
ainda se movimenta timidamente. “Não é 
fácil achar roupas feitas de tecidos ecologi-
camente corretos, os preços não são acessí-
veis e poucas empresas informam a história 
do produto ao consumidor.”

O tecido feito de poliéster de fibra PET, 
por exemplo, pode parecer estranho e dar 
a impressão de que pinica e é duro. Mas 
é macio e leve. De acordo com a Associa-
ção Brasileira da Indústria do PET (Abi-
pet), 77 mil toneladas do plástico deixam 
de ser largadas anualmente no ambiente 
para virar matéria-prima de vestuário. 
Apesar disso, diante do pedido de uma 
camiseta feita desse tipo de poliéster, a 
reação mais comum dos vendedores 
é estranhar.

Hermes Contesino, da área de re-
lações com o mercado da Abipet, 
afirma que a indústria têxtil já uti-
liza a fibra na produção de tecido 
há algum tempo, mas ainda alimen-
ta preconceito quanto à qualidade 
dos produtos reciclados. “Nem é 
possível detectar a diferença en-
tre o poliéster de PET e os outros, 
mas muitas empresas utilizam 
esse material e não divulgam.”

No dia-a-dia
A economista Paula Florêncio Miadaira 

afirma que a preocupação com o que veste 
e o comércio justo estão no seu cotidiano. 
“Compro camisetas de fibra PET, apesar de 
ser uma ‘moda’ seletiva ainda. As roupas 
que não uso mais passo para outras pessoas, 
reformo, customizo. Participo de trocas de 
peças com amigas e familiares, o que tam-
bém aumenta nosso laço afetivo. Acho im-
portante mudar de atitude na hora de con-
sumir para diminuir o impacto ao meio 
ambiente”, diz Paula, que presta atenção na 
origem dos produtos. “Tem de ter respon-
sabilidade social. Procuro conhecer o que 
há por trás do que visto.”

É esse tipo de preocupação que mantém 
a renda de Deolinda Fonseca dos Santos, de 

clAssE 
MédiA
Metade do 
guarda-roupa 
de Leonardo é 
“ecologicamente 
correto”. Para 
Isabele, o 
consumo de 
reciclados ainda 
é restrito
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42 anos. Ela trabalha há seis anos na Unici-
clagem, cooperativa de reciclagem em Ara-
ras (SP), e há oito faz coleta para sobreviver. 
Todos os meses 42 trabalhadores recolhem 
mais de 50 toneladas de material – 10% são 
PET, que são vendidos para a unidade do 
grupo italiano Mossi & Guisolfi (M&G) em 
Indaiatuba (SP). O grupo atua também nos 
Estados Unidos e no México. Fabrica resi-
nas para embalagens e poliéster como prin-
cipal atividade, mas já aproveita PET reci-
clado na produção da fibra Alya Eco. 

Embalagens recolhidas pelas cooperati-
vas são enviadas para a unidade de recicla-
gem da empresa, onde são separadas por 
cores e transformadas em flocos de poliés-
ter e depois em fios. Só então virarão tecido 
e roupas. Deolinda diz nunca ter visto pron-
to o tecido feito com o plástico que recolhe: 
“Já ouvi falar disso e achei uma coisa muito 
boa, mas nem imagino como é”.

O designer gráfico Leonardo de Souza 
Santos, 28 anos, usa roupas que considera 
“corretas” quase todos os dias. Metade do 
seu guarda-roupa é de algodão orgânico, 
lona de caminhão, calças e camisetas de 
fibra PET, sapatos com borracha de pneu 
usado, calça de couro vegetal. “Os preços 
não são tão diferentes dos das roupas con-
vencionais, mas se fossem iguais eu com-
praria mais. O problema é que há empre-

A Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente 
e Desenvolvimento (Rio-92) 
foi um marco na discussão da 
responsabilidade socioambiental. 
Foi lá que a empresária carioca 
Bia Saldanha lançou o treetap, 
ou couro vegetal, à base do látex 
extraído das seringueiras nativas 
da floresta amazônica. Trata-
se de um aprimoramento do 
artesanato que os seringueiros já 
faziam. O seringueiro que extrai 
látex em larga escala recebe 
dos fabricantes da borracha 
em torno de R$ 2 por quilo; na 
destinação para o couro vegetal, 
o ganho chega a R$ 16. “As 
matérias-primas ecológicas e 
com compromisso social estão 
germinando os primeiros brotos 
agora, mas há muitas barreiras. É 
preciso criar cadeias produtivas 
que ainda não existem, capacitar 
pessoas. Eu sei que esse caminho 
é difícil e caro. À medida que 
aumentar a escala, diminuirá o 
preço”, explica Bia.

Ganhar escala é a meta fixada 
por Eber Lopes Ferreira, que há 
quatro anos investe na Coexis, 
uma fábrica de jeans e malhas 
com algodão orgânico e corantes 
naturais que não geram resíduos 
poluentes. No ano passado 
desenvolveu produtos para as 
marcas Redley e Cantão e em 
2008 tem projetos para Fórum, 
Siberian e TNG. “Trabalhamos 
com pequenos agricultores que 
cultivam algodão com certificação 
de orgânico. É nossa quarta safra. 
A procura tem aumentado, 3% 
das 300 mil peças convencionais 
são orgânicas. A meta é chegar a 
10% neste ano e a 40% em cinco 
anos”, afirma.

Há quase dois anos, Alice 
Zompero participou, com mulheres 
de diferentes comunidades de 
Santo André (SP), de oficinas 
no Instituto Ecotece. A entidade 
promoveu atividades para difundir 
a prática do vestir consciente e 
levar projetos empreendedores 
para fora das grandes empresas 

e marcas. “Trabalho há 20 anos 
como costureira e não sabia que 
muita gente morria por causa do 
agrotóxico do algodão. Hoje eu vejo 
uma malha e procuro sua origem, 
aprendi que é importante”, afirma. 
Alice já confeccionava peças de 
roupa à base de retalhos e fazia 
brinquedos com PET. “Mas não 
imaginava que servia para vestir.” 
Também customiza roupas usadas, 
reforma  e muda completamente 
o visual. “É um jeito de consumir 
menos sem deixar de usar coisas 
bonitas”, explica. 

Alice recebe encomendas de 
empresas, lojas e conhecidos. 
Sempre indica o tecido de 
poliéster reciclado. “Procuro 
passar o orçamento do tecido 
menos prejudicial ao meio 
ambiente. E os clientes acabam, 
quase sempre, gostando. Só de 
pensar que milhares de garrafas 
deixarão de entupir os bueiros 
já é o máximo.” E Dona Deolinda 
agradece: “A sociedade tem de 
perceber a importância disso para 
o meio ambiente e para a geração 
de empregos, como o meu.”

A informação muda hábitos

sas que se aproveitam da ‘grife’ ecológica 
e colocam os preços lá em cima. Pesqui-
so e só compro quando acho o valor jus-
to. Não estou preocupado em consumir 
mais, mas melhor, produtos que duram 
mais, são confortáveis e práticos.” Leo-
nardo freqüenta a Ciclo Ambiental, loja 
no bairro de Santa Teresa, Rio de Janeiro. 
Lá são vendidas roupas cujas matérias-
primas podem ter passado pelas mãos da 
catadora Deolinda.

A proprietária, Isabele Delgado, afirma 
que hoje a reciclagem é uma necessidade. 
“Precisa haver uma reorganização inter-
nacional nesse sentido, porque descarta-
mos muito mais do que processamos.” Ela 
acredita que já é possível consumir esse 
tipo de produto: “Uma camiseta custa em 
média R$ 30, preço que se paga nos maga-
zines. A classe média consegue consumir; 
mas o catador que resgatou o material re-
ciclado não”. 

ENcoNtro Deolinda trabalha com reciclagem de PET e nunca tinha visto o produto final
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coNsuMo

o consumidor que costuma ler 
os rótulos antes de comprar 
vai encontrar uma novidade 
nas prateleiras dos supermer-
cados. O decreto que obriga 

empresas a identificar produtos que contêm 
componentes transgênicos (ou OGM, orga-
nismos geneticamente modificados), regu-
lamentado em 2004, está se tornando rea-
lidade. A lei se aplica apenas aos alimentos 
com mais de 1% de OGM em sua compo-
sição, e as empresas garantiam, desde sua 
aprovação, que nenhum produto possuía 
mais de 1% de transgênicos – portanto, não 
teriam a obrigação de colocar o selo.

Em setembro passado, porém, o Ministé-
rio Público de São Paulo, baseado em de-
núncia feita pelo Greenpeace, entrou na 
Justiça com uma ação civil pública exigin-
do a rotulagem dos produtos. A partir de en-
tão, a gigante multinacional Bunge decidiu 
rotular os óleos de soja. Mesmo assim, en-
viou a seguinte ressalva ao Greenpeace, por 
meio da sua diretoria corporativa: “Como 
nós entendemos que pode eventualmente 
haver alguma preocupação por parte de al-
guns consumidores (...) resolvemos agir pró-
ativamente e rotular nosso óleo de cozinha 
Soya, mesmo sabendo que os óleos vegetais 
não contêm nem 1% de componente trans-
gênico (...) para melhor atender consumido-
res que considerem isso relevante”.

Dessa forma, rótulos das embalagens dos 
óleos Soya e Primor ganharam a indicação 
de substâncias transgênicas em sua compo-
sição. Pouco tempo depois, a Cargill tam-
bém anunciou a colocação do selo em seus 
óleos Liza e Veleiro. O selo é um triângulo 
amarelo com a letra T e a frase “Produto pro-

Onde está o transgênico
Selo identificando 
a presença de 
organismos 
geneticamente 
modificados em 
alimentos, exigido 
desde 2004, começa 
a aparecer nos 
produtos
duzido a partir de soja transgênica”. A soja, 
com OGM ou não, está presente, para se ter 
uma idéia, em margarinas, maioneses, cho-
colates e diversos tipos de biscoito. Por en-
quanto, apenas os óleos estão recebendo o 
indicativo de transgênicos, mas a tendência 
é que se estenda a outros produtos.

 
Transgênicos são perigosos?

É um direito do consumidor ter a infor-
mação para que possa optar ou não pela 
compra de um alimento que leve transgê-
nicos em sua composição. Na maioria das 
vezes, o objetivo da mudança nos genes de 
uma semente é torná-la resistente a pragas e 
também aos efeitos colaterais dos agrotóxi-
cos. Porém, existe o temor de que as pragas 
desenvolvam resistência aos agrotóxicos e 
isso exija um maior número de pulveriza-
ções ou uma maior quantidade de herbici-
da para mantê-las sob controle.  

Na visão dos ambientalistas, essa resis-
tência extra da semente transgênica tam-
bém representa uma ameaça à variedade 

tradicional. O problema é que uma lavoura 
transgênica pode “contaminar” uma plan-
tação tradicional nas proximidades. Se, 
por acidente, o pólen da planta transgêni-
ca entra em contato com a planta natural, 
ele altera o DNA do espécime tradicional, 
que assim se transforma em transgênico. 
Esse tipo de acidente pode reduzir a pre-
sença da cultura convencional e, com isso, 
diminuir a biodiversidade.

Com a redução da biodiversidade, isto é, 
a redução do número de variedades, corre-
se o risco de uma praga ficar resistente ao 
herbicida. Seria mais ou menos como se to-
dos os seres humanos fossem idênticos ge-
neticamente. Eles reagiriam de forma se-
melhante a todas as doenças. E, se houvesse 
um vírus para o qual não tivessem resistên-
cia, esse vírus aniquilaria toda a humanida-
de. Isso não acontece na realidade porque 
somos todos diferentes; enquanto um reage 
bem à gripe, outro tem capacidade de com-
bater a conjuntivite, e assim por diante. No 
caso das plantas, também é importante pre-
servar a diversidade genética para que se 
possa combater doenças e pragas.

A polêmica dos transgênicos tem leva-
do a discussões acaloradas, mas conclusões 
definitivas ainda não existem. Isso coloca o 
consumidor consciente na difícil posição 
de refletir sobre o que considera mais im-
portante, entre os diversos fatores presentes 
na questão dos transgênicos, e tomar a de-
cisão que em seus valores e visão de mun-
do tenha menor impacto negativo e maior 
impacto positivo. 

Texto produzido e cedido pelo Instituto 
Akatu pelo Consumo Consciente  
www.akatu.com.br

pErsistE  
A dúvidA
Ainda não existem 
estudos conclusivos 
sobre os efeitos 
dos transgênicos 
em seres humanos 
e animais. o selo 
apenas indica sua 
presençaM
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A Olimpíada de Pequim, em 
agosto, deve reacender o 
interesse pela cultura tra-
dicional chinesa e suas 
manifestações mais pe-

culiares. O tai chi chuan, por exemplo, 
será esporte de demonstração durante os 
Jogos. Trata-se de uma embalagem mo-
derna para um conhecimento ancestral 
com longa história para contar que, mui-
to mais do que um esporte, é arte mar-

cial, prática meditativa, sistema de saúde 
e filosófico com vertentes religiosas. Tai 
chi chuan é a somatória disso tudo num 
estilo de vida disseminado no Oriente 
e adotado por um número crescente de 
ocidentais. Remonta ao princípio de to-
das as artes marciais chinesas, cujas pri-
meiras notícias estão em pinturas data-
das de 2100 a.C.

Os registros indicam sociedade agrária 
que se fixava e se inspirava em elemen-

tos da natureza, como os movimentos 
de animais (águia, tigre, garça, macaco 
e até mesmo dragão) e o entendimento 
dos princípios de interação entre os ele-
mentos naturais (ar, água, fogo, madeira 
e metal), tudo para o desenvolvimento 
de exercícios que resultassem em força 
de combate físico. No século 5, Bodhi-
dharma, o 28° patriarca do budismo, era 
mestre em vajramushti (antiqüíssima e 
sofisticada arte marcial hindu). O mon-

Artes sofisticadas 
como o tai chi chuan 
expressam 5.000 
anos de histórias 
de lutas mortais em 
busca do progresso 
e da preservação 
do conhecimento. 
E estarão na festa 
olímpica de 
Pequim 
Por Eduardo 
Carvalho

De 
mestre 
para 
discípulo

EsportE
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ge peregrinou pela China quando o bu-
dismo ainda se arraigava por lá e, ao ver 
uma população doente e fraca, fixou-se 
no templo Shaolin até aprimorar a con-
centração e o autocontrole dos discípulos 
durante práticas meditativas dinâmicas. 
Eram exercícios corporais e espirituais de 
estímulo à saúde física e mental dos pra-
ticantes. Bodhidharma ensinou aos chi-
neses o domínio do chi, a energia vital de 
todos os seres, de acordo com o budismo 
dhyanna.

Com a destruição do templo Shaolin, no 
século 6, a história documentada se per-
deu. A difusão dos ensinamentos antigos 
passou a depender da transmissão oral, o 
que dificultava distinguir o que era mito 
do que era verdade. Sabe-se que desde esse 
período o domínio da filosofia e da práti-
ca das artes marciais criou uma classe com 
forte influência social e política, territó-
rios livres, inclusive, do jugo dos impera-
dores. Assim, desde o início desse sincre-
tismo entre o taoísmo chinês e o budismo 
hindu e tibetano, muitas histórias lendá-
rias e outras tantas oficiais envolveram o 
desenvolvimento das artes marciais chi-
nesas que se derivaram em uma miríade 
de estilos: os chamados internos, mais vol-
tados às bases tradicionais taoístas, como 
o tai chi chuan, e os ditos externos, mais 
inclinados às influências budistas, como o 
kung fu de Shaolin.

Princípio sem começo
Conta-se, lendariamente, que no sécu-

lo 13 um monge taoísta de nome Chang San 
Feng, versado em diversas artes marciais, 
pretendeu reunificar os princípios filosófi-

cos e físicos que estavam se perdendo em 
virtude de constantes guerras no império. 
Decidido a fazer essa “enciclopédia”, asso-
ciou-se aos templos da Montanha Wudang, 
onde, observando a luta entre uma grou e 
uma serpente, teria idealizado os movi-
mentos do tai chi chuan. Um outra versão, 
esta documentada, descreve sua origem no 
seio da família Chen, com o mestre Chen 
Wanting, no século 17. Nos séculos seguin-
tes, mais quatro estilos reconhecidos como 
tradicionais derivaram-se dele: o yang, o 
wu/hao, o wu e o sun. 

O século 20, no entanto, foi definiti-
vo para o atual estágio das artes marciais 
chinesas, hoje padronizadas em um sis-
tema nacional que se presta a exibições e 
competições. A modalidade olímpica do 
tai chi chuan proposta pelo Comitê Nacio-
nal de Esportes da China funde elementos 
de todos os estilos. Essa sistematização, 
combatida pelos mestres dos cinco esti-
los por trazer uma simplificação da arte, 
é resultado de um processo histórico de-
sencadeado na Guerra dos Boxers (1899 
a 1901), passando depois por duas guer-
ras mundiais, pela divisão do território 
chinês em três regiões – uma dominada 
pelos comunistas, outra pelos nacionalis-
tas e outra pelos japoneses – e, finalmen-
te, pela Revolução Cultural de Mao Tsé-
tung, que, a partir de 1966, baniu as artes 
marciais e as considerou comportamen-
tos “burgueses” e “reacionários”.

O conhecimento tradicional sofreu 
duros golpes, alguns letais. Muitos mes-
tres e discípulos morreram sob persegui-
ções nesses períodos, muitos estilos se 
perderam. “Nossa família manteve vivo 
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Missão
Angela, que 
foi discípula 

direta do 
mestre Yang 
em sua casa, 

na China, 
treina com 

o marido, 
Roque: 

“Tenho de 
espalhar os 

benefícios do 
tai chi chuan 
por onde eu 

puder” 
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o conhecimento nesses períodos, que foi 
tolerado por oferecer aplicações ricas à 
saúde pública, numa perspectiva que en-
focava mais os aspectos terapêuticos do 
tai chi chuan”, contou o jovem Yang Jung, 
mestre da sexta geração da família Yang, 
responsável por manter vivos os segre-
dos do sistema do clã. Ele deixou a casa 
de seus ancestrais e é o primeiro de sua 
linhagem a morar fora da China. “Hoje 
não somos perseguidos. Meu avô Yang 
Zhenduo vive na China, onde recebe dis-
cípulos do mundo todo. É considerado 
uma das jóias vivas da cultura chinesa. 
Eu saí de lá, pois, pela lei, só poderia ter 
um único filho. Isso talvez não assegu-

mada de balé chinês por alguns ocidentais”, 
relata Waysun Liao.

Além da forma tradicional do estilo 
Yang, com 108 posturas, ou da forma cur-
ta, com 49, há o tue shou, que traduz do tal 
“balé chinês”, uma técnica refinada e pre-
ciosa de defesa pessoal. Há ainda o estu-
do de técnicas de manuseio de armas como 
espada e sabre. Todos esses conhecimentos 
mantiveram-se preservados, geração após 
geração.

Assim, o tai chi chuan, também chamado 
de boxe da sombra, deve ser estudado dentro 
da tradição. O professor Roque Enrique Se-
verino, fundador da Sociedade Brasileira de 
Tai Chi Chuan e Cultura Oriental (SBTCC) 
e um dos principais responsáveis pela difu-
são dessa arte no Brasil, alerta os discípu-
los em busca de um instrutor: “É preciso 
saber quem foi o mestre de seu instrutor, e 
saber quem foi o mestre do mestre do seu 

instrutor”. Para Roque, a fonte do conheci-
mento revela a pureza com que ele chega 
ao aprendiz. 

Maria Angela Soci Severino, diretora da 
SBTCC, a exemplo do professor Roque, seu 
mestre e depois marido, esteve na China 
duas vezes. Foi hospedada por Yang Zhen-
duo, grão-mestre da geração atual. Apren-
deu em aulas particulares nos jardins da 
casa a forma tradicional do estilo Yang, que 
há 20 anos treina a forma curta, específica 
para campeonatos, e a forma de tai chi de 
espada (67 movimentos). Animado com a 
discípula, mestre Yang determinou que ela 
voltasse para o Brasil com a tarefa de dis-
seminar conhecimento pela América Lati-
na. “Ser discípula direta de um mestre, em 
sua casa tradicional, foi um privilégio que 
só farei por merecer se conseguir o que o 
mestre Yang Zhenduo me pediu: espalhar 
os benefícios do tai chi chuan por onde eu 

rasse a continuidade da família e do co-
nhecimento a ela confiado”, confidenciou 
o jovem mestre. 

o boxe das sombras
A resistência a sistemas opressores 

está, aliás, na origem do próprio estilo 
Yang. Na virada do século 18 para o 19, 
o mestre Yang Lu-chang, ex-discípulo da 
família Chen, foi chamado a trabalhar no 
Serviço Real pelos “bárbaros e invasores” 
manchurianos. “Não querendo ensinar a 
arte para os manchus, o mestre Yang mo-
dificou as formas de meditação, ignorando 
a filosofia interna e a disciplina mental que 
são a chave do tai chi”, conta Waysun Liao, 
autor do livro Os Clássicos do Tai Chi. A for-
ma ensinada por Yang Lu-chang tornou-se 
o tai chi chuan e disseminou-se por toda a 
China, onde hoje é praticada publicamente, 
e fora dela. “É a dança tai chi, também cha-
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puder.” A missão vai sendo cumprida. O 
Brasil é o único país do mundo a propor-
cionar um curso de pós-graduação em tai 
chi chuan.

Valéria Sanchez, professora do estilo tra-
dicional da família Yang, diz que a desco-
berta do tai chi foi mágica em sua vida. “Eu 
era secretária trilíngüe de diretoria de mul-
tinacional e me sentia oprimida pela gros-
seria dos executivos. Desenvolvi um hiper-
tireoidismo que exigiria tratamento até o 
fim da vida, meu casamento estava termi-
nando, não queria desistir da profissão… 
Mas não deu”, lembra. “No dia do meu ani-
versário de 29 anos resolvi ir fazer uma aula 
de shiatsu. Antes, acabei assistindo a uma 
professora dar aula de tai chi e me vi naqui-
lo. Não fiz a aula de shiatsu. Seis meses de-
pois, já estava fazendo curso de instrutora 
de tai chi. Passados dois anos, já estava na 
China, na equipe brasileira do 2° Campeo-
nato Internacional de Estilo Yang.” A ex-se-
cretária nunca mais teve problemas com a 
tireóide e hoje é uma instrutora realizada, 
com pós-graduação em Fisiologia do Exer-
cício e a agenda tomada por aulas em em-
presas, escolas, centros culturais, hospitais, 
condomínios e praças de São Paulo.

Profundamente ligado aos conhecimen-
tos do I Ching, O Livro das Mutações, e aos 
princípios duais do yin e do yang, o tai chi 
busca traduzir aparentes contradições e 
equilibrar opostos. “Além de possuir mui-
tas e profundas camadas, o tecido de que é 
feito o tai chi tramou seus fios de modo a 
aprisionar a mente no silêncio, o movimen-
to na quietude, a ansiedade na lentidão, a 
dureza no vazio. Praticar tai chi chuan é 
cuidar do corpo, da mente, do espírito e 
do universo”, diz o professor Roque. “O co-
nhecimento de todas essas coisas, e de seus 
opostos também, circula livre no universo 
e manifesta-se na natureza, mas algumas 
pessoas se encarregam de disponibilizá-las 
organizadamente para nós”, completou, re-
ferindo-se ao mestre Yang Jun. 

Quem está no começo da estrada pare-
ce já intuir esse caminho. “Há algo de mis-
terioso no tai chi chuan. É fascinante, por 
mais que repita à exaustão aquelas posturas 
todas, sempre me fica a sensação de estar 
descobrindo coisas novas a cada vez que 
as repito e, mais uma vez, colho os resul-
tados”, relata Luiz Carvalho, aluno da pro-
fessora Valéria. “Mas sinto também, a cada 
vez, um estranho vazio indicando que o 
mais importante ainda está para ser des-
coberto.”  

dA crisE dE hipErtirEoidisMo Ao tAi chi 
Valéria (abaixo) vivia um momento difícil. Descobriu o tai chi chuan por acaso. Largou o 
emprego numa multinacional e hoje é professora do estilo tradicional da família Yang
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E
m 1978 a TV Tupi exi-
bia a telenovela Arita-
na. Bruna Lombardi, 
em seu segundo tra-
balho na televisão, era 

a veterinária Estela. Carlos Alber-
to Riccelli, mais experiente, vivia o 
personagem-título. Os dois se co-
nheceram e se apaixonaram du-
rante as gravações, no Xingu. “Foi 
uma experiência extraordinaria-
mente marcante conviver com os 
índios. É um dos lugares mais lin-
dos do mundo, onde tudo contri-
bui para uma relação”, lembra Bru-

na. De lá para cá já são 30 anos de 
união na vida e na profissão, que 
este ano culminou com o lança-
mento do filme O Signo da Cida-
de, dirigido por Riccelli, escrito e 
estrelado por Bruna e com parti-
cipação do filho do casal, Kim. A 
história gira em torno da astrólo-
ga Teca (Bruna Lombardi), que em 
seu programa de rádio noturno lida 
com seus próprios problemas e dos 
amigos e ouvintes.

“Um está sempre aberto para 
o que o outro fala, o que é essen-
cial entre um diretor e seu rotei-

rista. Claro, nos conhecemos pro-
fundamente. Um olhar basta. Mas 
separamos completamente o lado 
pessoal, familiar, do profissional, 
apesar de que trabalho e vida são a 
mesma coisa (risos)”, avalia Riccelli. 
Com relação à vida pessoal, Bruna 
Lombardi é direta: “Não buscamos 
muita exposição e aparecemos ape-
nas na hora do lançamento de um 
trabalho. Nossa idéia é ter sempre 
uma vida bem particular, privada, 
quieta, simples e discreta”.

Engenheiro de formação, Carlos 
Alberto Riccelli iniciou a carreira 

pErFil

Cenas 
de uma 
bela 
dupla
Em O Signo da Cidade, 
Carlos Alberto Riccelli 
e Bruna Lombardi 
celebram um encontro 
que deu certo na arte 
como na vida 
Por Guilherme Bryan
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num grupo amador de teatro e es-
tudou na Escola de Arte Dramáti-
ca da USP. Atuou em 10 filmes e 13 
trabalhos na televisão, entre nove-
las e minisséries. Estreou no cine-
ma, em 1970, numa adaptação de 
A Moreninha, clássico de Joaquim 
Manuel de Macedo, dirigida por 
Glauco Mirko Laurelli. A partir daí, 
alternou atuações em adaptações li-
terárias e personagens mais popu-
lares. Como a minissérie Riacho 
Doce (1990), baseada no romance 
de José Lins do Rego, ou os filmes 
Eles Não Usam Black-Tie (1981), 

baseado na peça de Gianfrances-
co Guarnieri, Ele, O Boto (1987), 
inspirado na lenda amazônica, e o 
caminhoneiro de Jorge, um Brasi-
leiro (1988), adaptação do livro de 
Oswaldo França Júnior.

“Sempre fui fascinado pela lite-
ratura e pelo Brasil. Eu me encan-
to com a nossa diversidade e com 
a possibilidade de ser outro. En-
tão sou um cara de classe média 
que fez muitos tipos populares, e 
sempre faço questão de viver com 
eles. Quando interpretei o Jorge, 
viajei muito, fui um caminhonei-
ro de fato”, avalia Riccelli, que faz 
62 anos em junho.

O contato com a literatura bra-
sileira também marca a carreira de 
Bruna Lombardi. Aos 55 anos, ela já 
participou de seis filmes no cinema 
e apareceu em 13 produções da tele-
visão, como nas minisséries Grande 
Sertão: Veredas (1985), adaptação 
do clássico de Guimarães Rosa, e 
Memórias de um Gigolô (1986), ba-
seada no romance de Marcos Rey. 
“Para mim, mergulhar no universo 
do Guimarães Rosa, que eu já tinha 
lido, foi uma experiência enrique-
cedora, tanto que escrevi um livro 
a respeito, Diário do Grande Sertão, 
relatando essa viagem interior e ex-
terior que me modificou física e es-
piritualmente”, conta Bruna, autora 
de outros dois romances e três li-
vros de poesia.

Na televisão, Riccelli destaca seu 
papel na novela Vale Tudo (1988), 
na pele do inescrupuloso César Ri-
beiro. “O tema, o elenco, a músi-
ca foram perfeitos para a época. 
Eu nem digo que hoje a gente es-
teja melhor, mas naquele momen-
to eu, como espectador, que geral-
mente não gosto muito de novela, 
fiz com imenso prazer porque via 
nela essa crítica tão feroz”, garan-
te. Não foi a situação do país que 
levou o casal para Los Angeles no 
início da década de 1990. “Foi ape-
nas uma vontade de morar noutro 
lugar. O mundo é grande e as pos-
sibilidades são imensas”, esclarece 
Riccelli. “Fui basicamente para es-
tudar roteiro. Essa era a minha in-
tenção: buscar aprendizado, cresci-
mento e expansão. Tinha ido para 

Los Angeles antes e achei que a ci-
dade era muito interessante. Teve 
um tempo que ficamos mais dis-
tantes do Brasil, porque queríamos 
mergulhar bem nessa experiência”, 
acrescenta Bruna.

“Foi difícil, chegamos lá absolu-
tamente desconhecidos e com pou-
cos amigos. É como começar uma 
vida nova. Durante muito tempo fi-
zemos o Gente de Expressão (pro-
grama de entrevistas na TV Bandei-
rantes que durou cerca de dez anos), 
produção independente minha e da 
Bruna, num momento em que exis-
tiam muito poucos projetos desse 
tipo no Brasil”, lembra Riccelli, que 
dirigia as captações das imagens do 
programa nos Estados Unidos. 

Seu envolvimento com produ-
ção cinematográfica aconteceu qua-
se por acaso. Convidado para atuar 
em A Melhor Vingança (The Best 
Revange, 1996), de James Becket, 
resolveu assumir o posto de co-
produtor quando faltaram recur-
sos. A estréia como diretor foi em 
2005, com SOS – Stress, Orgasm and 
Salvation, já com roteiro de Bruna 
Lombardi. “Dirigir foi natural para 
mim, porque adoro ficar no set ven-
do meus colegas trabalhar. No pri-
meiro filme eu não sabia se conse-
guiria, e de repente estava lá com 
uma equipe enorme e precisava 
ser o maestro daquela grande or-
questra”, conta Riccelli. “Ele é óti-
mo diretor, mantém um set muito 
envolvido, com pessoas amorosas e 
calmas, não tenciona  nem estressa”, 
finaliza Bruna. 

Bruna Lombardi 
como Teca, em 

O Signo da 
Cidade
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EM FAMíliA
Kim, filho de Bruna 
e Riccelli, também 
participa de 
O Signo da Cidade

Riccelli 
durante as 
filmagens
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Q
uando não são a paixão primeira dos 
fanáticos por futebol, Juventus e Por-
tuguesa são, possivelmente, o segundo 
time do coração de todo torcedor de São 
Paulo. Em disputas entre os dois, os co-

rações mais nostálgicos balançam, e o jeito é torcer por 
um bom jogo – e que vença o melhor. Se o jogo é na casa 
do Juventus, no bairro paulistano da Mooca – como 
aconteceu este ano no campeonato paulista –, corações 
e estômagos têm ainda de encontrar espaço para outra 
paixão antiga: os cannoli do seu Antônio Pereira Gar-
cia. Aos 57 anos, ele sabe que em dia de “clássico” tem 
de estar em forma. Quando os times correrem para os 
vestiários, a torcida vai correr em direção aos seus do-
ces, de origem italiana, como a vizinhança.

Há 30 anos seu Antônio não falta a uma peleja no 
tradicional estádio da Rua Javari. Anda com dificulda-
de com seu tabuleiro cheio de cannoli pendurado no 
ombro por uma alça de pano. Em plena quarta-feira, o 
jogo é às 4 da tarde – aliás, todo jogo na Rua Javari tem 
de ser à luz do dia, pois não há iluminação artificial. A 
partida é disputada. Superior, o time da casa faz dois 
gols, com Lima e Marcus Vinícius; a Lusa, que tem a re-
estréia de seu antigo lateral Zé Maria – já não tão jovem 
quanto há uma década, quando foi revelado pelo clube 
do Canindé –, desconta com o veterano Christian.

Apita o árbitro, e seu Antônio vai para o seu show do 
intervalo. A disputa para conseguir um canudo é diver-
tida. Os torcedores se amontoam. O creme de laranja 
que recheia a massa fina frita, tipo folhada, chega a es-
pirrar nas mãos mais afoitas. Em meio à confusão, seu 
Antônio mantém o sorriso no rosto enquanto, habili-
doso, recebe o dinheiro, devolve o troco, envolve o doce 
em guardanapos e o entrega ao freguês, que vai erguê-lo 

como um troféu, e talvez já o tenha devorado quando se 
sentar de novo no seu degrau na arquibancada.

Na Rua Javari, os cannoli são famosos como a retran-
ca com que o Moleque Travesso parava os “grandes” 
nos anos 1960, 1970, para, não raras vezes, dar o bote 
e surpreendê-los. Antônio Garcia começou a vender o 
doce aos 10 anos na feira da Mooca. Caiu nas graças 
dos italianos donos da receita e descobriu seus segre-
dos. Hoje não se encontram cannoli em outro lugar, 
garantem os fregueses mais antigos. O recheio, “secre-
to”, é um pouco diferente do tradicional siciliano, que 
leva ricota. A versão brasileira parece uma mistura de 
gordura hidrogenada com essência da fruta cítrica. Seu 
Antônio não perde a ginga e dribla fácil o assédio dos 
curiosos em desvendar sua receita.

Neto de imigrantes, Antônio nasceu no Brás e sem-
pre morou naquele bairro, entre a região central e a 
zona leste da cidade. É casado com Maria Garcia, há 31 
anos, tem cinco filhos e oito netos. Evangélico, afirma 
que deve à fé tudo o que conquistou na vida. “Minha 
felicidade é fazer os outros felizes”, diz, franco. Quem 
pede cinco “pra viagem”, ao abrir o pacotinho em casa 
pode encontrar seis ou sete canudos. “Tudo tem de sair 
no mesmo dia, senão fica murcho.”

Mais nostálgico que se deleitar com 
os cannoli do seu Antônio, no estádio 
da Rua Javari, na Mooca paulistana, é 
saboreá-los num Juventus x Portuguesa 
em plena tarde de quarta-feira
Por Débora Regina. Fotos de Otavio Valle

coMidA

Gostinho de
antigamente
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segundo tempo
Para os torcedores do Juventus, o vendedor é parte do 

espetáculo. Ali há três tipos de torcedor, ensina o estu-
dante Aurélio Teixeira, de 22 anos: “O que mora na Moo-
ca, torce para o Juventus e come cannoli; o que come can-
noli, mora na Mooca e torce pro Juventus; e o que torce 
para o Juventus, come cannoli e mora na Mooca”.

Apesar de a torcida adversária não ter acesso ao setor 
do estádio onde fica seu Antônio, o massagista da Por-
tuguesa escapou durante o jogo para matar a saudade: 
“Provei cannoli pela primeira vez em 1985. Não esqueci 
mais o gosto”, revelou Albertino do Nascimento Silva, 
chamado de Edu Bala por sua semelhança com o ponta 
palmeirense das décadas de 1960 e 1970. Aos 55 anos, 
este Edu Bala revive a juventude ao lado do massagista 
do Juventus, Elias Pássaro, de 78, que também traçou 
um canudo. Ambos trabalharam juntos há cerca de 20 

anos. Sabendo que hoje seu compromisso profissional 
está em outros campos, Edu Bala confessa: “Trabalho à 
parte, o coração fica dividido entre os dois times”.

Quando o jogo caminha para seu crepúsculo, como 
diria o locutor Fiori Gigliotti, o astro Allan Delon mar-
ca mais um para o Moleque e, antes de o juiz encerrar a 
partida, a Lusa volta a diminuir e ensaia uma pressão. 
Fecham-se as cortinas, e o jogo, com emoção de clás-
sico, fica nos 3 a 2 para o time da casa. Fora das qua-
tro linhas, o grande destaque, seu Antônio, continuava 
confirmando a sua liderança no coração dos torcedores 
do bairro. O Juventus não joga todo dia ali, mas a peleja 
de seu Antônio vai de domingo a domingo – afinal, o 
doce é a principal fonte de renda da família, e o tabu-
leiro tem de circular. Longe da Rua Javari, seus cannoli 
poderão ser sempre encontrados em alguma “ponta de 
feira” dos arredores da Mooca. 

seu Antônio e os 
fregueses Edu Bala, 

da Portuguesa, e 
Elias Pássaro, do 

Juventus

La 
dolce 
mafia

Altobelo e 
seu último 

cannoli
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Os cannoli, plural 
de cannolo 
(canudo), não são 
estrela exclusiva 
da Mooca. Já 
apareceram no 
roteiro de O 
Poderoso Chefão, 
de Francis Ford 
Coppola e Mario 
Puzo. No primeiro 
filme, de 1972, 
o gângster Pete 
Clemenza (Richard 
Castellano), braço 
direito da família 
de Don Vito 
Corleone (Marlon 
Brando), diz ao 
comparsa que 
acabou de eliminar 
um rival: “Leave 
the gun. Take the 
cannoli” (“Deixe 
o revólver. Pegue 
os cannoli”). Os 
doces estavam 
no banco de trás 
do carro em que 
deixam a vítima. 
No último filme da 
trilogia, de 1990, 
Connie Corleone 
(Talia Shire), 
irmã de Michael 
(Al Pacino), 
presenteia outro 
rival com cannoli 
envenenados. 
Durante a 
apresentação da 
ópera Cavalleria 
Rusticana, os 
inimigos desviam o 
binóculo do palco 
e o focalizam nas 
mordidas fatais de 
Don Altobello (Eli 
Wallach).
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viAgEM

o viajante que chega a Cambará 
do Sul por outro motivo que 
não a aventura talvez nem ati-
ne que está bem próximo de 
algumas das paisagens mais 

incríveis do sul do Brasil. Insuspeita, salvo 
pelo fato de possuir vários hotéis e pousadas, 
a pequena cidade gaúcha é pouco mais que 
uma pracinha com igreja, alguns bares, res-
taurantes e meia dúzia de ruas que se encer-
ram rapidamente em estradas de terra. Nes-
sas estradas começam os passeios a dois dos 
parques nacionais mais visitados do país, o 
Parque Nacional de Aparados da Serra e o 
Parque Nacional da Serra Geral, vizinhos na 
divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Ca-

tarina e administrados pelo Ibama. Ambos 
conhecidos por seus cânions monumentais 
e infinitas cachoeiras.

A formação, de aproximadamente 140 
milhões de anos, é resultado de um gigan-
tesco derramamento de lava que cobriu 
boa parte do Brasil, de Mato Grosso ao Rio 
Grande do Sul. Enquanto as lavas esfria-
vam e se solidificavam, foram recobertas 
por camadas de areia levadas pelo vento. 
Uma camada de arenito mais frágil frag-
mentou-se ao longo do tempo. Os rios que 
se formaram na região terminaram a escul-
tura, desgastando a terra e criando imensas 
fendas na pedra. A poucos quilômetros de 
Cambará do Sul, tudo despenca quase mil 

metros, até o litoral, formando uma grande 
ranhura, como se alguém tivesse arranhado 
as rochas abruptamente, como se tivessem 
aparado a serra. Daí o nome da região. 

O passeio básico para quem chega é se-
guir até a sede do Parque de Aparados, que 
possui ótima estrutura, com lanchonete, 
trilhas bem demarcadas e um centro de 
atendimento ao turista. De lá saem duas 
trilhas, a do Cotovelo e a do Vértice, que 
cruzam o mais famoso cânion do parque, 
o Itaimbezinho. Mesmo a mais longa, a do 
Cotovelo, não oferece dificuldades – pou-
co mais de hora e meia de caminhada (ida 
e volta) numa trilha bem aberta, pratica-
mente uma estrada. 

Cânions 
encaixados entre 
Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina 
escondem a 
grandiosidade 
da natureza em 
estado bruto 
Por João Correia 
Filho, texto e fotos

Serra de 
gigantes
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Cânion 
Fortaleza

Trilha
do Boi

Cachoeira 
da Trilha
do Boi

Cânion 
Itaimbezinho

Se o trajeto não traz grandes novidades, a 
paisagem, ao final, é simplesmente estontean-
te, em todos os sentidos da palavra. Um mi-
rante estrategicamente posicionado dá a in-
crível visão de algo incomensurável, que 
desce abruptamente do horizonte ao fundo 
do vale, onde está o Rio do Boi. Mesmo de-
pois de dezenas de fotos já vistas, o local im-
pressiona por sua grandiosidade. São 5,8 qui-
lômetros de extensão e mais de 600 metros de 
profundidade. A coloração cinza das pedras 
contrasta com a vegetação que cobre o platô 
achatado, verde, e salta aos olhos. Algumas 
araucárias sobressaem e compõem com as 
cachoeiras linhas verticais que se perdem no 
horizonte. Pessoas que vão e vêm pelas trilhas 
dão a dimensão daquele lugar: parecem for-
migas frente aos paredões de pedra. 

Em poucos minutos, tudo pode se co-
brir de uma névoa espessa, que torna o ho-
rizonte um branco infinito e não permite 

ver um palmo à frente. Foi o que aconte-
ceu na Trilha do Vértice, que leva à cas-
cata das Andorinhas. Um pequeno miran-
te, com uma cerca que protege do grande 
desfiladeiro, é o ponto ideal para uma foto. 
Enquanto observo a paisagem, uma família 
chega até a beira do penhasco para que um 
dos integrantes do grupo aponte sua câme-
ra. Família numerosa, alguns minutos per-
didos para decidir quem fica onde e pronto, 
na hora do clique a paisagem desaparece, 
como se nada mais houvesse por ali. 

Outra estrada que sai de Cambará do Sul 
leva direto para o Cânion Fortaleza, no Par-
que da Serra Geral. É possível chegar com o 
carro até bem próximo da encosta, a 15 mi-
nutos de caminhada. Já vale a visita, embora 
a grande atração do lugar exija um pouco 
mais de fôlego: são quase dois quilômetros 
morro acima para chegar ao topo do Forta-
leza. A recompensa é uma visão de todo o 
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Aventure-se

Parque Nacional  
de Aparados da serra
De quarta a domingo, das 9h às 17h. Em 
feriados, abre nas segundas e terças, mas 
é aconselhável confirmar. Ingresso a  
R$ 6 (exceto crianças até 7 anos e idosos 
acima de 70). Estacionamento a R$ 3 
(moto), R$ 5 (carro) ou R$ 10 (ônibus). 

Parque Nacional da serra Geral
Não possui estrutura para receber 
visitantes, mas uma guarita determina o 
horário de funcionamento, das 8h às 17h. 
Não cobra ingresso. 

Cambará do sul
Informações Turísticas: (54) 3251-1320.  
www.cambaraonline.com.br 

Praia Grande
Associação de Condutores: R. Frei 
Protásio, s/n°, Centro, Praia Grande, SC, 
tel. (48) 3532-1414. www.apce-sc.com.br

Travessia do 
Rio do Boi

Cachoeira do 
Tigre Preto

cânion e dos arredores da serra. Do alto ve-
mos pessoas que se embrenham em outras 
trilhas. Uma delas para a Pedra do Segredo, 
uma rocha que se equilibra numa base de 
pouco mais de um metro. Mas a grande vi-
são é a Cachoeira do Tigre Preto, que desce 
centenas de metros vale abaixo.

 
Por dentro do gigante

Para os mais bem preparados fisicamente 
há um passeio, permitido apenas com guias, 
que segue por dentro do Cânion do Itaimbe-
zinho, margeando o Rio do Boi. Quem está 
em Cambará do Sul precisa descer até a ci-
dade de Praia Grande, já praticamente ao ní-
vel do mar. Isso significa seguir de carro por 
uma estrada que vai serpenteando o cânion 
próximo a desfiladeiros. Não oferece grande 
perigo, mas chega a gelar a barriga dos me-
nos habituados a esse tipo de estrada. Em 
Praia Grande o ideal é procurar a associa-
ção de condutores locais para ecoturismo, 
com ótimos guias por preço bem razoável. 
São sete horas de trilha, ida e volta, por ca-
minho plano e pedregoso. Segue-se de carro 
até uma guarita do parque e depois a pé. 

Logo no começo, nossa guia, Gezaela 
Reis, chama atenção para um pequeno ga-
lho repleto de gafanhotos negros, espécie 
característica da região. Contrastando com 
a grandiosidade do lugar, estão centenas de 
pequenas espécies que compõem o micro-
habitat das serras gaúchas. Mais à frente, 

a surpresa foi maior: uma cobra, enrolada 
próxima a um pequeno totem de pedras, 
feito por guias que passaram por ali antes, 
para sinalizar o perigo. 

A paisagem ampla, aberta, vai se fechan-
do cânion adentro. Surgem cachoeiras for-
madas por rios que nascem no alto da serra 
e pela água da chuva, que ainda não che-
gou até nós. Algumas dessas quedas d’água 
são perenes e ponto de parada para os visi-
tantes, que descansam ou fazem seu lanche 
próximo às piscinas naturais.  

Os momentos mais emocionantes do 
passeio ficam por conta das travessias do 
rio, pois a trilha muitas vezes obriga o vi-
sitante a cruzá-lo para prosseguir. A maio-
ria atravessa de mãos dadas, formando 
uma corrente humana, para se equilibrar 
na correnteza. Embora o Rio do Boi não 
seja profundo, todo cuidado é pouco quan-
do se trata da natureza. Gezaela conta que 
ali as coisas podem mudar a qualquer mo-
mento: uma chuva pode tornar o rio mais 
violento em questão de minutos e dificultar 
a travessia. Em caso de chuvas muito fortes, 
é preciso usar as trilhas de emergência, pela 
mata, longe do rio. 

Passadas algumas horas de caminhada as 
nuvens começam a ficar mais escuras, até de-
sabar. A ordem é voltar imediatamente para 
que o rio não se torne mais perigoso até o 
retorno. A volta é mais rápida, e todos estão 
encharcados, exaustos. E satisfeitos. 

A cidade mais próxima 
do Parque é Cambará do 
sul, a cerca de 190 km 
de Porto Alegre

PR
SC

RS Porto Alegre

Florianópolis
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rEtrAto

As vestes dos monges, as bandeiras coloridas ao vento, os tem-
plos, a devoção. As imagens são da cidade de McLeod Ganj, na Ín-
dia. Mas a semelhança com o Tibete não é à toa. É em McLeod Ganj 
que reside em exílio, há quase 50 anos, o líder máximo do budismo 
tibetano, Tenzin Gyatso, o Dalai Lama. O Tibete viveu um período 
de independência conquistado em 1912, mas os intensos conflitos 
com o governo chinês parecem não ter solução a curto prazo. Em 
1950, a China invadiu a região, anexou o Tibete como província e 
passou a reprimir a cultura local. Uma tentativa de recuperar a au-
tonomia foi fortemente combatida pelo Exército chinês em 1959. 
A derrota levou o Dalai Lama a instalar um governo de exílio na 
região de Dharamsala, onde está McLeod Ganj.

A região tornou-se importante para fiéis, ativistas e viajantes in-
teressados na religião e na cultura tibetana. A cidade respira bu-
dismo. No templo do Dalai Lama são concorridas as palestras para 
monges e visitantes. O Museu Tibetano tem em seu acervo fotos 
de refugiados e da travessia do líder, a cavalo, pelas montanhas do 
Himalaia. Dharamsala é um dos poucos lugares no mundo aonde a 
crescente onda industrial chinesa não chegou. O boicote a produtos 
“made in China” é total. As lojas vendem artigos em prol da liber-
tação do Tibete. A perfeição dos trabalhos, como traços de pintu-
ras em ouro milimetricamente precisos e simétricos, impressiona. 
E a história do Tibete já incomoda o ambiente olímpico “made in 
China”. Por Giedre Moura e Rafael Mayrink Góes

O Tibete fora do Tibete
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)Curta Essa Dica

A Companhia das Letras reedita, num projeto editorial grandioso, a obra de Jorge Amado. Os textos foram revisados a partir dos 
originais do autor e uma nova linguagem gráfica foi adotada para a coleção. Em março foi lançada a primeira etapa de clássicos: A Bola 
e O Goleiro, Capitães de Areia, Dona Flor e Seus Dois Maridos, Mar Morto, A Morte e a Morte de Quincas Berro D’água e Tocaia Grande. 
Fazem parte do projeto shows, concursos, palestras e mostras de cinema e fotografia. A vida e obra do baiano estarão em exposição 
fotográfica em maio no Instituto Moreira Salles do Rio, em julho no IMS de São Paulo e no de Belo Horizonte em outubro. Acompanhe 
a programação completa pelo endereço www.jorgeamado.com.br.

Loucura, erotismo, amor, intensidade... 
Betty Blue (37,2º Le Matin, de Jean-
Jacques Beineix, França, 1986) virou cult 
quando de seu lançamento. Espanta que 
o VHs só tenha sido lançado em 2001 
e o dVd (sony Pictures) só saia agora. 
antes tarde do que nunca, e melhor: 
em versão ampliada, com a restituição 
de cenas retiradas das cópias vistas nos 
antigos cineclubes. Zorg (Jean-Hughes 
anglade), frio e acomodado, cuidava 
tranqüilamente de vários bangalôs no 
litoral da França. até Betty (Béatrice 
dalle) aterrissar em sua vida. Irreverente 

e selvagem, ela muda de humor 
como troca de roupa. Isso se 
agrava quando ela se convence – e 
tenta convencer o mundo – de que 
seu amor é um grande escritor. 
antes de começar a ver, tire as 
crianças da sala. No cinema, o 
público emudecia aos primeiros 
raios de sol projetados na tela.

Betty é fogo

Béatrice 
Dalle, como 
Betty

Tributo a um baiano porreta
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Por Xandra stefanel (xandra@revistadobrasil.net)

Em seu primeiro disco solo, a vocalista da banda Pato Fu, Fernanda 
Takai, encara um desafio atrevido: regravar Nara Leão. Onde Brilhem 
Seus Olhos tem as clássicas Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos 
(Roberto e Erasmo Carlos), Diz Que Fui por Aí (Zé Kéti e Hortêncio 
Rocha) e Lindonéia (Caetano e Gil). Atente para a participação especial 
de Roberto Menescal na guitarra de Insensatez. O projeto passa por várias fases da carreira de 
Nara. A irreverência de Fernanda dá um toque eletrônico e humorado, por exemplo, a Trevo 
de Quatro Folhas, que fica parecendo trilha de desenho animado. Moderníssimas, cada uma 
em sua época, compõem um álbum que surpreende. R$ 25, em média.

Parece 
insensatez

Multiexposição A relação entre palavra, música e imagem é abordada na exposição Arte e Música – Atravessamentos 
Poéticos, na Caixa Cultural de São Paulo (Metrô Sé). Chang Chi Chai parte da escrita ideográfica chinesa, que é tanto desenho 
quanto escrita e pintura; o poeta Marcelo Tápia apresenta uma composição poético-musical a partir da evocação do mar na épica 
grega e sua escrita fonética, uma homenagem a Haroldo e Augusto de Campos; o videopoema de Alberto Saraiva transita na 
tensão entre o inominável e os infinitos nomes; e Lenora de Barros tem uma instalação de fotos e vídeos que lembram que toda 
linguagem e toda arte têm sua fração de silêncio. Até 25 de maio, de terça a domingo, das 9h às 21h. Tel. (11) 3321-4400. Grátis.

Fotógrafo 
dos retratos
Retratos de um Auto-Retrato é 
uma série de Pablo Di Giulio com 
cerca de 90 fotos feitas entre 1984 
e 2007. As imagens são belíssimas 
e pretendem evidenciar o diálogo 
entre o tempo e o espaço e o 
efêmero e o eterno no campo da 
fotografia de retrato. De terça 
a domingo, das 10h às 18h, até 
dia 25 de maio na Pinacoteca do 
Estado, em São Paulo, Metrô Luz, 
tel. (11) 3324-1000. R$ 4 e grátis 
aos sábados. 

Fernanda 
Takai

Silêncio, de 
Lenora de Barros

um link para a memória 
O site Memória Viva nasceu em 1998 quando Sandro 
Fortunato constatou que muitas personalidades que fizeram 
parte da história do Brasil contavam com pouca menção na 
internet. Começou com a encantadora de serpentes Luz del 
Fuego e hoje conta com biografia e materiais históricos de 
políticos, atores, músicos, escritores, poetas, jornalistas etc. 
Uma boa fonte de pesquisa, com informações curiosas e às 
vezes raras. www.memoriaviva.com.br

Pelo fim da violência 
O DVD Por uma Vida sem Violência é resultado do show realizado no 
Canecão para a campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência 
contra a Mulher. Conta com a participação de Alcione, Elba Ramalho, 
Elisa Lucinda, Lenine, Margareth Menezes, Vander Lee. Será 
distribuído pela Secretaria Especial de Políticas para Mulheres (SPM) 
para sindicatos e organizações não-governamentais. Informações 
em www.campanha16dias.org.br, na SPM, (61) 2104-9377; ou na 
Secretaria Estadual de Mulheres da CUT-SP, (11) 2108-9169.
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crÔNicA

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

Numa dessas viagens, conhecemos a 
Ana, morena baiana amiga da Olga, 
companheira de viagem. Belíssima, 
sensual, Ana ainda por cima cantava e 
dançava muito bem. Fazíamos samba 

de roda direto. E ficava todo mundo babando. 
A mãe da Ana era uma mulher de aparência frágil, ca-

belos quase todos brancos, simpática... e entendia mui-
to bem a nossa dureza. Sempre que íamos buscar sua 
filha para sair, ela enchia a mesa de comidas para nós. 

Estávamos hospedados numa república no bairro 
da Federação. Os moradores, liderados pelo Elso, um 
pernambucano tão receptivo que parecia baiano, nos 
deixaram ficar lá de graça, sem nem mesmo nos co-
nhecer.  O problema era que todo o dinheiro que nos 
restava para passar o tempo previsto na Bahia usamos 
para comprar cachaça, farinha e feijão. E a república 
ficou em festa durante 16 dias seguidos, com a cacha-
ça garantida e o feijão com farinha também. Samba de 
manhã, de tarde e de noite. Mas cachaça com feijão e 
farinha não era fácil de engolir no café-da-manhã, e 
não tínhamos mais dinheiro nenhum. 

Virou hábito de todos nós ir tomar café-da-manhã 
na casa da Ana. Principalmente a Olga, a Aurora, o Má-
rio, o Norberto, o Ricardinho (que chamávamos Tripé, 
por gozação) e eu. A gente pegava uma esteira de praia 
e lascava a pé da Federação até o Campo Grande. Ao 
toque da campainha a mãe da Ana atendia, e era sem-
pre a mesma coisa:

– Estamos indo para a praia. A Ana vai com a gente?
– Ela está se arrumando. Entrem para tomar um ca-

fezinho.
– A gente entrava, a mesa estava posta com todas 

aquelas comidas nordestinas, um café-da-manhã dig-
no de um hotel cinco estrelas. Comíamos o máximo 
possível.

Um dia, enquanto o samba comia solto na repúbli-
ca, lá pelas 9 da manhã, chamei o Mário em tom de 
gozação:

– Vamos buscar a Ana para ir à praia?
E lá fomos. Tocamos a campainha da casa dela, a 

“mãe da Ana” abriu.
– Estamos indo à praia...
Ela olhou com ar surpreso e disse:
– A Ana já foi, com o “seu” Tripés...
Ficamos com cara de espanto, vontade de rir, porque 

ela não entendia o sentido da palavra tripé – três pernas 
– no apelido do Ricardinho, e ao mesmo tempo com 
vontade de chorar pelo estômago roncando de fome. 
Ela fez uma pausa e completou:

– Entrem e tomem um cafezinho.
Ufa! Que alívio.
Dias depois da volta para São Paulo nos encontra-

mos num boteco e alguém tinha comprado um car-
tão-postal para enviarmos à mãe da Ana, com nos-
sos agradecimentos. Só havia um problema: ninguém 
lembrava o nome dela. Só nos referíamos a ela como 
“mãe da Ana”, e não guardamos seu nome. Depois de 
muito pensar, o Mário deu um murro na mesa, quase 
virando os copos:

– Fifi! Dona Fifi!
E mandamos o cartão para a dona Fifi.
Uns meses mais tarde, alguns de nós voltamos a Sal-

vador e fomos fazer uma visita à Ana. A mãe dela co-
mentou:

– Até que enfim vocês apareceram. Foram embora e 
nem deram mais notícias.

– Nós mandamos um cartão...
– Pra mim?
– Sim... A senhora não recebeu?
– Eu não. Aqui, só quem recebeu um cartão de vocês 

foi a minha cachorra, a Fifi. Eu sou a Pimpinha. 

Nos bons tempos de carona, nossas férias começavam lá pelo 
Maranhão, descíamos por Ceará, Pernambuco e outras paradas. 
Os últimos dias eram sempre em Salvador, aonde geralmente 
chegávamos totalmente duros. Mas sobrevivíamos bem
Por Mouzar Benedito

Ana e sua mãe




