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Cartas
Leitura atenta
Li a entrevista com
Juca Kfouri (edição 26). A podridão no nosso esporte deve-se aos
interesses econômicos. O jornalista é um dos
que proporcionam esperança
de dias melhores, assim como as quedas de
Euricos, Dualibs e Mustafás. E quem nos
dera viver para ver a queda de Nuzmans
e Teixeiras. Enquanto alguns enriquecem
com o esporte, o esporte enriquece com
Juca Kfouri.
Eduardo Cunha Sanches, Taubaté (SP)
esanch30@ford.com

estava faltando para completar meus estudos referentes a conhecimentos gerais, pois
estava a um dia de prestar um concurso.
Adorei. Excelente o artigo sobre biocombustíveis (“Biocobiça”). Vocês estão cumprindo com a maior das funções, a social.
Djanira Conceição F. Prata, R. de Janeiro (RJ)
djaniraprata@yahoo.com.br

Dinamite
A matéria publicada na edição de julho
(seção “Resumo”), saudando a eleição de
Roberto Dinamite à presidência do Vasco, merece alguns reparos. Esse senhor é
integrante da bancada fisiológica da Assembléia Legislativa do Rio. Serviu aos governos de Marcello Alencar, Garotinho,
Rosinha e, agora, Cabral. Foi um dos deputados que votaram a favor da privatização do Banerj. As primeiras medidas de
sua equipe de trabalho no Vasco, recheada de tucanos, dão uma amostra do que
será sua gestão: demissões e terceirização
de alguns setores. Os vascaínos trocaram
seis por meia dúzia.
Vera Luiza e Ronald Carvalhosa,
R. de Janeiro (RJ)
imprensa@bancariosrio.org.br

Reciclagem
Sou trabalhadora doméstica na cidade de
Campinas e todo mês passo na subsede da
CUT e pego a revista. Quero fazer um pedido: que vocês reservem um espaço para
as trabalhadoras domésticas que estão preocupadas com o meio ambiente. É importante reciclar o lixo para contribuir para
um mundo melhor. Estou mobilizando a
comunidade do meu bairro para pedir ao
prefeito que coloque coletores de lixo recicláveis.
Maria Aparecida Conti, Campinas (SP)
campinas@cutsp.org.br

Função social
Tenho 52 anos e sede de informação e conhecimento. Ao deparar com a edição nº 25
em uma banca de jornal, pensei: é isso que

Compreensão
Fiquei orgulhosa ao saber quantas transformações ocorreram no mundo devido
aos movimentos sindicais ao longo da
história. É bom perceber que podemos
contar com a compreensão da maioria
das pessoas (“Os jornais maltratam as
greves”, edição 26).
Débora Marques, Luziânia (GO)
debora.marques@correios.net.br

revista@revistadobrasil.net
As mensagens para a Revista do Brasil
podem ser enviadas para o e-mail acima ou
para Rua São Bento, 365, 19º andar, Centro,
São Paulo, CEP 01011-100. Pede-se que as
mensagens venham acompanhadas de
nome completo, telefone, endereço e e-mail
para contato.
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Dantas: desenvoltura dentro do aparato do Estado e da mídia desde o governo Fernando Henrique

Silêncio nada inocente

N

os primeiros meses do governo Lula, em 2003, o sociólogo Francisco de Oliveira concedeu uma entrevista ao jornal Folha de S.Paulo classificando os
sindicalistas que haviam assumido ministérios, diretorias de estatais e fundos de pensão como uma “nova classe social”, batizada de neopetismo, e os
listou: Luiz Gushiken, Sérgio Rosa, Wagner Pinheiro, Ricardo Berzoini, entre outros. O sociólogo mudou-se para o PSOL, o jornal não se preocupou em investigar as
afirmações, já que o mais importante era colar mais uma desqualificação no novo governo,
e a tese continuou aberta à procura de uma antítese ou síntese.
A história da Operação Satiagraha é muito diferente no modo como os principais jornais
e revistas que compõem o PIG (partido da imprensa golpista) trataram o assunto, como
sendo “fruto do mensalão”. O inquérito da Polícia Federal, entretanto, aponta para mais algumas dezenas de desdobramentos, a maioria relacionada ao período em que Daniel Dantas montou seu aparato dentro do governo FHC.
Dantas e o banco Opportunity eram bastante conhecidos dos sindicalistas, aqueles que
o sociólogo chamou de “nova classe”. Quando o assunto previdência complementar passou a fazer parte da pauta sindical, inúmeros dirigentes estudaram o assunto com afinco,
para fazer frente aos representantes patronais e ao assédio de banqueiros nos fundos. Ao
mesmo tempo, as “privatarias” – expressão cunhada pelo jornalista Aloysio Biondi –, além
de movimentar bilhões, prejudicaram os trabalhadores. Os sindicatos denunciaram incessantemente o jogo de interesses. Sempre foram ignorados pela grande mídia, que apoiou a
venda do patrimônio público.
Agora, não há como negar a história. É fato: gestores dos fundos de pensão, ainda no governo FHC, alertaram sobre o risco Dantas; e, sob o governo Lula, se fortaleceram para forçar a saída do Opportunity e acirrar conflitos que levassem o banqueiro a expor-se e baixar
a guarda. E o fizeram menos por decisão de governo e mais por índole pessoal. A Revista
do Brasil conversou com algumas dessas personalidades. Os integrantes da tal “nova classe”, não quiseram gravar entrevistas, mas não conseguem conter uma silenciosa satisfação,
sinônimo de um delicioso prato que se come frio.
2008 agosto REVISTA DO BRASIL



Resumo

Por Vitor Nuzzi (resumo@revistadobrasil.net)

Trabalho x capital

A Confederação Nacional dos Metalúrgicos (CUT) e
a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (Força Sindical) decidiram entrar com recurso no
Supremo Tribunal Federal contra uma decisão de – ele
– Gilmar Mendes. O ministro concedeu liminar à Confederação Nacional da Indústria (CNI) suspendendo a
aplicação da Súmula 228, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que alterou a base de cálculo do adicional de
insalubridade. A decisão do presidente do STF faz com
que o adicional seja calculado sobre o salário-base do trabalhador, e não mais sobre o salário mínimo.

Juros a 2% ao ano

É a taxa nos Estados Unidos. Por aqui, em 24 de julho
o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu aumentar a Selic pela terceira vez seguida, em 0,75 ponto percentual, para 13% ao ano. Dia 10 de setembro tem mais.

Há muito tempo nas águas da Guanabara

Líder da chamada Revolta da Chibata, em
1910, João Cândido, o Almirante Negro, teve a sua anistia decretada quase 100 anos depois. O decreto saiu em 24 de julho. Milhares de
marinheiros se amotinaram na Baía da Guanabara, então capital do país, contra os castigos físicos que eram impostos a eles. Expulso da
corporação, João Cândido foi estivador e camelô. Morreu em 1969, aos 89 anos.

divulgação

Expresso 2222 “O governo Lula tem a
capacidade de fazer o país compreender
a transformação, é uma refazenda
extraordinária”
Democratizar a economia
O Brasil já avançou na democracia política, mas ainda precisa avançar muito na
democracia econômica. O movimento sindical já olha pra isso. “Os assalariados são
as grandes vítimas da concentração de capital. Por isso, os sindicatos têm todo o interesse em apoiar a economia solidária e apoiar todo o processo de levar a democracia para além da política, mas também na economia, na saúde e educação”, disse o
secretário nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, Paul Singer,
durante seminário internacional sobre o tema. O evento, no final de julho em São
Paulo, promoveu o intercâmbio de experiências da Cooperativa Central de Crédito
e Economia Solidária (Ecosol), da Agência de Desenvolvimento Solidário da CUT
e da Unisol, pelo lado brasileiro, e da província de Quebec, no Canadá. A Confederação de Sindicatos Nacionais, com 2.800 sindicatos filiados, mostrou trabalhos de
financiamento e apoio a empreendimentos de diversos segmentos.
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Singer:
democracia
também na
economia, saúde
e educação

jailton Garcia

Gilberto Gil, em sua despedida do Ministério da Cultura

ponto de vista

A corrupção planejada
Os teóricos da moeda e os operadores das privatizações fecharam
o círculo para o assalto ao Estado, com apoio decisivo do então
presidente FHC, aquele que se definiu como “mais inteligente do
que vaidoso” Por Mauro Santayana

A

privatização do Estado era coisa de ama- o Opportunity e os italianos./ FHC – Certo./ ALR – Perdores. Passou a ser negócio organizado, feito? Porque aí esse grupo está perfeito./ FHC – Mas e
com planejamento técnico e jurídico, por que não faz isso?/ ALR – Porque a Previ tá, tá do ouquando alguns jovens “gênios” das finan- tro lado./ FHC – A Previ?/ ALR – Exatamente. Inclusive
ças foram convocados pelo senhor Fer- com o Banco do Brasil, que ia entrar com a seguradora
nando Henrique Cardoso, a fim de criar o Plano Real, etc., que diz ‘não, isso aí é uma seguradora privada pora partir do Plano Schacht, da Alemanha dos anos 20. que...’/ FHC – Não./ ALR – Então, é muito chato./ FHC
Eles perceberam, na reforma monetária, a sua oportu- – Muito chato./ ALR – Olha, quase.../ FHC – Cheira a
nidade de ascensão ao mundo dos grandes negócios. E manobra perigosa./ ALR – Mas é quase explícito./ FHC –
se uniram a Daniel Dantas, protegido do senhor Anto- Eu acho./ ALR – Quase explícito./ FHC – Eu acho./ ALR
nio Carlos Magalhães – o poderoso e temido senador –, – Então, nós vamos ter uma reunião aqui, estive falando
que criaria, no mesmo ano de 1994, o
com o Luiz Carlos, tem uma reunião hoje
instrumento adequado: o Fundo Oppor- O grande negócio
aqui às 6h30. Vem aqui aquele pessoal do
tunity. Contavam com forte bancada no de Daniel
Banco do Brasil, o Luiz Carlos etc. AgoCongresso constituída dos representan- Dantas – o da
ra, se precisarmos de uma certa pressão.../
tes dos bancos, do agronegócio e das participação
FHC – Não tenha dúvida./ ALR – A idéia
multinacionais, todos interessados nas
é que podemos usá-lo aí para isso./ FHC
na telefonia,
reformas constitucionais que favoreces– Não tenha dúvida.
sem as privatizações. Ao mesmo tempo com menos de
Não tiveram dúvida. Iniciou-se a parcriaram outras instituições para atuar no 1% dos capitais
tir daí, com a aprovação do presidente, a
mercado de capitais e no programa de envolvidos – só
liquidação dos bens do Estado, sem levar
privatizações, que cresceram em meses, foi possível com
em conta as leis anteriores nem as regras
graças às informações privilegiadas de o dinheiro dos
elementares de licitude administrativa e de
que dispunham como mentores da poAo falar no Senado sobre o processo
fundos de pensão ética.
lítica econômica e financeira.
de privatizações, o ministro encarregado
Os teóricos da moeda e os operadores das empresas
Luiz Carlos Mendonça de Barros disse que
das privatizações fecharam, dessa forma, estatais
a situação era sui generis e, portanto, não
o círculo para o assalto ao Estado. Os
estava sujeita a regras anteriores.
dois grupos contavam com o apoio decidido do então
O grande negócio de Daniel Dantas – o da participresidente da República. Alguns que o conhecem de pação na telefonia, com menos de 1% dos capitais enperto acham que se deixou perder pela vaidade. Uma volvidos – só foi possível com o dinheiro dos fundos
das gravações divulgadas pelos meios de comunicação de pensão das empresas estatais.
– e não desmentidas – mostra como eles sabiam enSegundo as investigações da Polícia Federal, o
volvê-lo. O consórcio comprador que pretendiam fa- Opportunity conseguiu envolver nas teias de seus invorecer – em que se encontrava Daniel Dantas e seu teresses homens com respeitáveis biografias, como exOpportunity – dependia da Previ, o fundo de pensões militantes de esquerda e conhecidos acadêmicos. Endos funcionários do Banco do Brasil. Mas a Previ tinha tre esses, contratou, como seu advogado nos Estados
as suas razões para desconfiar do grupo. Era preciso Unidos, por US$ 2 milhões, o senhor Mangabeira Unquebrar as resistências. O então presidente do BNDES, ger. Além disso, montou seu sistema de espionagem, ao
André Lara Resende, telefona a Fernando Henrique:
contratar a Kroll, que chegou a monitorar até mesmo o
ALR – Então, o que nós precisaríamos é o seguinte: gabinete presidencial.
com o grupo do Opportunity, nós até poderíamos turEnfim, como todos deviam saber, o mundo se divide
biná-lo, via BNDES-Par. Mas o ideal é que a Previ entre entre os capitalistas e os trabalhadores. Os capitalistas
com eles lá./ FHC – Com o Opportunity?/ ALR – Com sempre se unem. Os trabalhadores, nem sempre.

Mauro
Santayana
trabalhou nos
principais jornais
brasileiros a
partir de 1954.
Foi colaborador
de Tancredo
Neves e adido
cultural do Brasil
em Roma nos
anos 1980
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EmTranse

Por Rodrigo Savazoni (emtranse@revistadobrasil.net)

Chegou por aqui o 3G
Falar ao telefone vendo quem está na outra ponta da linha. Navegar
na internet com rapidez e baixar arquivos de áudio, vídeo ou texto.
Os serviços da terceira geração
do celular, a 3G, já estão aí.
Mas ainda custam
muito caro

E
Onde tem 3G?

O site Tecnologia 3G reúne boas informações para quem quer entender
mais. É feito por gente que quer vender
o serviço, mas mesmo assim ajuda bastante. Um dos recursos mais bacanas
que oferece é um mapa da tecnologia
em todo o país. No endereço www.tecnologia3g.com.br/operadoras.php
você descobre se em sua cidade já há
cobertura, os custos e como fazer para
contratar a banda larga móvel.
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m vários lugares do mundo essa
tecnologia está mudando razoavelmente a vida das pessoas. Como aponta o pesquisador
Fernando Firmino, da Universidade Federal da Bahia, o trabalho é um
dos primeiros campos a serem afetados,
porque, com o celular permanentemente
conectado à internet, quem trabalha acessando a rede pode realizar suas tarefas de
qualquer lugar. Em cidades de trânsito caótico, é uma mão na roda.
Outra mudança sensível ocorre no consumo de notícias e entretenimento. Passeando por aí, é possível baixar um vídeo
bacana (um DVD inteiro, por exemplo),
encontrar aquela música que, de repente,
não sai da sua cabeça ou enviar e-mails e
ler notícias. Quem chacoalha por horas no
ônibus até chegar em casa poderá dedicar
o horário do Jornal Nacional aos filhos ou
conversar com o marido, porque já se informou usando seu 3G.
O lado ruim da história é que essa tecnologia deve demorar um pouco para chegar às mãos da maioria das pessoas. Na ava-

liação de Firmino, os custos dos celulares e
dos planos das operadoras de telefonia ainda
são muito elevados no Brasil. O pesquisador
acredita que a opção por um aparelho 3G faz
mais sentido para a pessoa cujo trabalho exija o registro de imagens e vídeos, navegação
constante na web e outras atividades atreladas à velocidade de transmissão no celular.
“Para um usuário comum, que praticamente
só utiliza o recurso de voz e não navega na internet regularmente, não compensa manter
planos para o 3G”, diz. “O melhor seria esperar baixar mais um pouco, com a demanda,
os preços dos aparelhos e dos planos. Então,
a pergunta a ser feita é: você realmente pode
ou precisa ter um celular 3G? Se sim, compre, porque a experiência é superior.”
Mesmo distante da maioria dos brasileiros, a tecnologia 3G pode ser o principal
caminho para a inclusão digital no país.
Atualmente, existem cerca de 130 milhões
de linhas de celular em operação, segundo
a Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), número três vezes maior que o de
pessoas com acesso à internet. Se cada um
vier a ter um celular com banda larga, a internet se tornará a mídia de maior alcance
no país, superando até a televisão.

A dentista que
virou expert em
mídias móveis

A garota sem fio
Bia Kunze é dentista e trabalha como consultora de mídias móveis. Mora em
Curitiba. Há cerca de seis anos montou o blog Garota Sem Fio (www.garotasemfio.com.br), para falar sobre sua experiência de ser uma andarilha conectada,
que usa a tecnologia para viver de forma diferente. Ela também ajuda outros
profissionais a não ficar presos ao escritório, tendência cada vez mais comum
em grandes cidades.
Que dicas você daria para quem for comprar hoje um aparelho 3G?

Analisar bem todos os modelos e sistemas operacionais. De preferência, mexer
em vários antes de comprar, seja em lojas, seja emprestando de amigos. E decidir
que uso se quer fazer dele, para não gastar demais num aparelho subutilizado
nem comprar um modelo barato que não supre as necessidades.
Qual o aspecto mais bacana das conexões móveis de alta velocidade?

É poder declarar independência dos computadores de casa ou do escritório e
trabalhar ou se divertir onde quiser. Como sou uma profissional itinerante, uso
esse tipo de conexão desde 2002. Mas nada comparado ao que temos hoje.
divulgação

Como uma conexão 3G pode mudar a vida de alguém?

Descobrindo novos modos de trabalhar e novos nichos de mercado só possíveis
com a tecnologia móvel. Como no meu caso, atendendo pacientes em domicílio e casas de repouso. Também é um belo meio de encurtar distâncias, quando
pessoas que se amam estão longe.

Você, uma TV
A mais fascinante inovação que já encontrei na internet é o site Qik (www.qik.com), serviço de
transmissão ao vivo de imagens usando o celular. Você baixa um aplicativo e sai filmando. As imagens produzidas pela TV Você são transmitidas no site da empresa. Seu vídeo fica disponível para
consulta no perfil criado por você. Antes, no entanto, de colocar seu chefe grosseiro ao vivo na
internet, lembre que os custos são elevados e dependem do pacote que você contratou com sua
operadora. Mas com uma conexão 3G ilimitada pode ser fascinante.

Celulares e motoboys
Um dos exemplos de mudança social promovida pelas mídias móveis é o projeto Canal Motoboy (www.zexe.net/SAOPAULO/intro.
php?qt=), que reúne um grupo de 12 motoqueiros profissionais para documentar suas andanças em São Paulo, gerando um outro
tipo de comunicação. Este trecho, copiado do site, explica a proposta: “As últimas gerações de telefonia celular permitem a publicação imediata na internet de conteúdos multimídia a partir de telefones celulares com câmera integrada. Este contexto possibilita a
criação itinerante e remota de canais audiovisuais na internet, prescindindo dos sofisticados e custosos equipamentos de gravação
e emissão, como os tradicionalmente usados em televisão”. Ou seja, com um celular 3G, nasce a Motoboy TV.
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Brasil

Polícia para q
Orientada a abandonar a subserviência a interesses de governantes,
a Polícia Federal passou a desbaratar quadrilhas e a perturbar gente
habituada à impunidade Por Leandro Fortes

A

Operação Satiagraha, apesar
das polêmicas em torno dela,
pode ser considerada o ápice
da mudança de doutrina iniciada em 2003 na Polícia Federal. A ação que prendeu o banqueiro Daniel Dantas, o megainvestidor Naji Nahas e
o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta consolidou uma política de investigação baseada em planejamento e inteligência e fez da
corporação uma das marcas positivas da
10
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administração Lula. Não deixa de ser irônico que o atual presidente, no final dos anos
1970, fosse um dos alvos dessa polícia. Desde janeiro de 2003, a Polícia Federal abandonou a imagem de subserviência a interesses
de governantes e ocupa o noticiário como
corporação de caráter republicano. Durante esse período, 597 operações desbarataram quadrilhas e esquemas de corrupção
de todo tipo. Ao mesmo tempo, ocorreram
mais de 120 mil outras operações de rotina.

Em 2003 foram realizadas 13 operações especiais; em 2004, subiu para 42; chegaram a
67 no ano seguinte. Em 2006 foram 20 operações a cada dois meses. No ano passado, o
ritmo aumentou ainda mais, 188 operações
e 2.876 pessoas presas. E, nos primeiros sete
meses deste ano, houve 117 operações, com
1.367 prisões.
As ações especiais se tornaram conhecidas, também, pelos nomes inusitados que
recebem. O nome Satiagraha foi escolhido

marcos Souza da Rocha/divulgação

pelo presidente do inquérito, delegado Protógenes Queiroz, inspirado na tradução do
conceito hindu de “firmeza na verdade”, em
sânscrito. Uma das mais famosas, de 2003, é a
Operação Anaconda – a grande cobra que sufoca e estrangula presas antes de devorá-las –,
que desmantelou uma organização criminosa que atuava em São Paulo, com ramificações
no Pará, Alagoas, Mato Grosso e Rio Grande
do Sul. Dois delegados e um agente da PF foram presos acusados de formação de quadrilha, prevaricação, tráfico de influência, corrupção, facilitação ao contrabando e lavagem
de dinheiro. Em 2004, um dos destaques foi
a Operação Farol da Colina, desdobramento de investigações realizadas desde 1997 no
caso Banestado. Curiosas foram também as
operações Petisco e Big Brother, de 2005. A
primeira pegou traficantes de drogas no interior do Rio. A segunda desmembrou uma
quadrilha que fraudava documentos para obter pagamento de títulos da dívida pública da
Petrobras e da Eletrobrás.
Muitas dessas operações partiram de crimes não solucionados antes da era Lula. A
Operação Terra Limpa, de dezembro de 2005,
desbaratou uma quadrilha de grileiros de terra que atuava em Rondônia desde 1985. Outra de grande porte, a Concha Branca, desmobilizou ação do narcotráfico montado desde
1988 na Região dos Lagos (RJ).
Durante os dois mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do
PSDB, calcula-se que a PF tenha realizado

não mais de 100 operações, em oito anos.
Durante as gestões dos ministros da Justiça
Márcio Thomaz Bastos e Tarso Genro, das
quase 600 operações realizadas de 2003 até
hoje, cerca de 150 investigaram crimes ocorridos antes de 2002. Ou seja, havia uma demanda reprimida de trabalho policial, ignorada pelos governos anteriores. Apenas 30
operações nos últimos três anos identificaram fraudes de R$ 56 bilhões. Em alguns casos, os esquemas de corrupção e desvios de
dinheiro estavam arraigados na administração federal, como pôde ser constatado pelas
operações Farol da Colina e Vampiro. Nesta última, a PF desmontou um esquema de
corrupção instalado no Ministério da Saúde desde 1997.

Algema democrática

A guinada dentro da Polícia Federal foi
capitaneada pelo delegado Paulo Lacerda,
atual chefe da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Escolhido por Márcio Thomaz Bastos em meio a uma briga de bastidores dentro da PF, Lacerda ficou conhecido
por ter presidido o inquérito do caso PC Farias, em 1992, que resultou no impeachment
do presidente Fernando Collor de Mello. À
época, o delegado imprimiu à investigação
um caráter até então pouco comum, de análise exaustiva de documentos, rotinas de inteligência e adoção de novas tecnologias.
Embora tenha alcançado grande sucesso
no combate a organizações criminosas, a

ERNESTO RODRIGUES/AE

Eduardo Anizelli/Folha Imagem

quem precisa
Satiagraha O ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta e o doleiro Naji Nahas vestiram algemas e vão dar trabalho aos seus advogados
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PF também foi exposta como nunca. Lacerda passou a ser criticado, dentro e fora do
governo, por permitir a “espetacularização”
das ações. Até ele assumir, a PF era razoavelmente dominada pela cultura da truculência
herdada da ditadura. O ex-diretor-geral fazia parte de um grupo apelidado, pejorativamente, de “papeleiros” – gente mais interessada em analisar e produzir provas do que
chutar portas e colocar presos no pau-dearara. Sua indicação sofreu oposição interna. O ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, por
exemplo, preferia o nome do agente Francisco Garisto, então presidente da Federação
Nacional dos Policiais Federais (Fenapef).
“A doutrina de operações baseadas em
trabalho de inteligência não tem volta”, afirma o atual presidente da Fenapef, o gaúcho
Marcos Wink. “O crime se tornou inteligente, sobretudo na área financeira”, diz. Wink
é crítico da exposição midiática impingida
à PF durante a gestão de Lacerda, elogia
a atuação do novo diretor-geral, Luiz Fernando Corrêa, e trata o caso da Satiagraha
como exceção. “Sou totalmente a favor de
algemar todos os presos, do neguinho do
morro ao bonitão de colarinho branco, só
não é preciso haver exposição pública, em
ambos os casos.”
Ao se tornar ministro da Justiça, em janeiro de 2003, o advogado criminalista Márcio
Thomaz Bastos recebeu de Lula a missão de
12
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Mentor
Nomeado pelo então ministro da
Justiça Márcio Thomaz Bastos, o
delegado Paulo Lacerda é considerado
responsável pelo atual perfil da PF

acabar com a má fama de milícia governamental adquirida pela PF a partir da ditadura e reforçada, por conta de vários eventos,
no governo FHC. Um deles foi a Operação
Lunus, planejada dentro do Palácio do Planalto, em 2001, que detonou a candidatura à Presidência de Roseana Sarney, então
uma ameaça à candidatura de José Serra, do
PSDB. Agentes federais entraram no escritório da construtora Lunus, em São Luís, de
propriedade de Roseana e do marido Jorge Murad, e apreenderam R$ 1,3 milhão. O
delegado encarregado foi flagrado enviando

Marcello Casal JR/ABR

Grã-finos e desmatadores Na Daslu, templo de consumo da elite paulistana, a PF encontrou práticas de muambeiros. Na floresta...

de dentro da empresa um fax para FHC, no
Palácio da Alvorada, dando conta do cumprimento da missão. O caso levou o grupo
do senador José Sarney, pai de Roseana, a
desentender-se com os tucanos e a aderir à
base do governo Lula no Congresso.
Situação semelhante ocorreu com o chamado Dossiê Cayman, em 1998 – uma papelada falsa que insinuava existir uma conta secreta da cúpula do PSDB depositada em um
banco das Bahamas, no Caribe. A investigação logo verificou a falsidade dos papéis.
Um dos casos mais esdrúxulos ocorreu na

josé Pereira da Silva/divulgação

...os agentes da Operação Arco de Fogo fecharam madeireiras e serrarias responsáveis pela exploração ilegal de árvores na Amazônia

Bahia, em 1995. O senador Antonio Carlos
Magalhães estava sendo investigado por conta da chamada “pasta rosa”, dossiê de doações
ilegais do extinto Banco Econômico, do exbanqueiro Ângelo Calmon de Sá. ACM teria
recebido US$ 1 milhão para a campanha de
1990 ao governo baiano. Ao saber que o delegado Roberto Chagas Monteiro fora enviado
a Salvador, ACM ligou para o então diretorgeral da PF, Wilson Romão, e ameaçou usar
a Polícia Civil local contra Monteiro – que
acabou virando adido policial na embaixada
do Brasil em Buenos Aires.

Investimentos

De acordo com o banco de dados da PF,
de 2003 até 25 de julho deste ano, 9.249 pessoas foram presas por conta das operações
especiais – que durante o segundo mandato
de FHC deram voz de prisão a 490 pessoas.
O governo Lula tem como trunfo, ainda, o

fato de algumas operações terem atingido
aliados políticos. O ex-governador Flamarion Portela (PT-RR), foi pego na Operação
Gafanhoto, de 2004, no desmonte de uma
quadrilha que fraudava a folha de pagamentos do estado. Operações alcançaram
ainda desembargadores, juízes, policiais e
autoridades de todos os níveis. A cultura
de separação de classes também foi rompida, como na Operação Narciso, que prendeu Eliana Tranchesi, dona da Daslu, por
contrabando e sonegação fiscal; ou na Sanguessuga, que investigou quase uma centena de parlamentares acusados de atuar
num esquema de compra irregular de ambulâncias.
“Não se pode confundir a função policial
com excessos”, avalia Sandro Avelar, presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal (ADPF). Segundo
ele, a mudança de orientação a partir da

Big brother
A PF utiliza, desde 2003, o chamado Sistema Guardião, software fabricado no Brasil
com capacidade de gravar centenas de ligações telefônicas ao mesmo tempo. A Polícia
Civil paulista também usa o sistema, com um upgrade capaz de realizar, em uma só ação
de rastreamento, cerca de 9.000 escutas. O diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa,
foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento do equipamento, mas, estranhamente,
o sistema passou a ser vendido para a corporação. A empresa responsável pela
comercialização do Guardião, a Dígitro, cobra de R$ 500 mil a R$ 1 milhão para
implantar o sistema. Em 2007, a Justiça autorizou 409 mil grampos no país.

gestão do delegado Paulo Lacerda passou
a alcançar uma parcela da população desacostumada a ser alvo de ações policiais e a
provocar uma “comoção” nas elites.
O sucesso das operações, no entanto, não
tem origem apenas na mudança de orientação. Em 2006 a PF teve um orçamento
polpudo, R$ 675 milhões, além dos recursos oriundos de dois convênios firmados
com os governos da Alemanha e da França,
o Promotec e o Proamazônia. Os acordos
foram assinados ainda no governo FHC e
prevêem empréstimo de US$ 425 milhões
para modernização da PF até 2010. Em dois
anos, o orçamento mais do que quadruplicou. A previsão de recursos para 2008 é de
R$ 3 bilhões. O efetivo também foi reforçado. Hoje são 14 mil policiais, entre delegados, agentes e servidores administrativos
espalhados por 27 superintendências regionais, contra pouco mais de 8.000, antes do
governo Lula. A PF pôde fugir da precariedade recente, quando agentes e delegados
trabalhavam sem a certeza de ter recursos
para diárias ou para o combustível. Apenas
na aquisição de um microscópio eletrônico
utilizado para fazer varreduras de vestígios
de drogas, remédios e combustíveis, foram
investidos R$ 3,6 milhões. A construção do
novo prédio do Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, inaugurado em
2005, custou R$ 23 milhões.
2008 agosto REVISTA DO BRASIL
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1994

Daniel Dantas funda o Banco Opportunity, com
foco em gerir recursos de terceiros em fundos
de investimentos.

1996

Com sua irmã
Verônica e com Pérsio
Arida, Dantas cria o
Opportunity Fund,
amparado no Anexo 4,
com sede no paraíso
fiscal das Ilhas Cayman,
de onde aporta para
o Brasil investimentos
de estrangeiros e de
Arida
brasileiros que moram
no exterior. Com garantia
de anonimato e isenção
de imposto. Pérsio Arida
foi presidente do BNDES
de set/1993 a jan/1995.
Era casado com Elena
Landau, também
diretora do banco.
Ambos trabalham na
Verônica
montagem do programa
de desestatização
do governo FHC. Arida presidiu-o antes de
se associar a Dantas. Elena trabalhou para
o Opportunity e hoje atua no escritório de
advocacia Barbosa, Müssnich & Aragão, um dos
que atendem as organizações Dantas.
O advogado Luiz Leonardo Cantidiano,
especializado em estruturação societária,
que também integrou o conselho do
BNDES entre 1996 e 1998, trabalha para o
Opportunity. Ele monta o complexo aparato
que dará poder de comando ao banco nas
privatizações, mesmo sendo minoritário. E
representa o fundo na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), órgão federal responsável
por fiscalizar empresas que negociam ações
em bolsas de valores.

capitalismo
selvagem
Dantas foi
indiciado por
formação de
quadrilha

1997
Leo Caobelli / Folha Imagem

s informações resumidas nestas página vinham sendo publicadas com alguma freqüência, mas por poucos
veículos e jornalistas. Entre
eles, Mino Carta, que disponibilizou no site
da Carta Capital um dossiê completo, com
textos desde 1998; Rubens Glasberg e Samuel Possebom, que publicam a revista Tele
Time, especializada na área de telecomunicações e alvo de seis processos movidos pelas
organizações Dantas; Bob Fernandes, hoje
no site Terra Magazine; Luis Nassif, que tem
em seu blog um longo estudo sobre as relações de Daniel Dantas com setores da mídia, especialmente a Veja; e Paulo Henrique
Amorim. Como fonte de pesquisas da era das
privatizações merecem ser lembrados, ainda,
os artigos do jornalista Aloysio Biondi (19362000) compilados em seu livro O Brasil Privatizado (Ed. Publisher Brasil e Fundação Perseu Abramo) e no site www.aloysiobiondi.
com.br, organizado por seus filhos e amigos,
com mais de mil artigos. O sites www.vermelho.com.br e www.revistaforum.com.br também trazem boas abordages do caso.
Para os leitores que não têm acesso a esses canais, este resumo procura facilitar o
entendimento do noticiário que virá daqui
para a frente. Tudo o que a chamada “grande
imprensa” omitiu nos últimos anos, agora,
com os desdobramentos da Operação Satiagraha, não deve ficar mais no anonimato. O
saldo da operação, resultado de quatro anos
de investigações da Polícia Federal, é o indiciamento do banqueiro Daniel Dantas e outros do Banco Opportunity por gestão fraudulenta e formação de quadrilha.

O Conselho Monetário Nacional edita o Anexo
4, resolução que permite a pessoas residentes
no exterior aplicar em fundos de investimentos
no Brasil, sem pagar imposto sobre os
rendimentos.

O Citibank se aproxima. Terceiriza
sua entrada nos leilões da Telebrás,
como sócio oculto representado pelo
Opportunity. O governo FHC também dará
a Dantas poder para gerir os recursos
dos fundos de pensão das estatais nas
privatizações. Dantas será manda-chuva da
Brasil Telecom mesmo detendo menos de
10% do capital.

Carol Carquejeiro/folha imagem

O famoso gangster americano não titubeava
em comprar juízes, policiais, advogados,
autoridades e jornalistas, tampouco em
eliminar os inimigos. Mas não foi por
isso que acabou na cadeia

1987

JOEDSON ALVES/AE

Como foi com
Al Capone

Cenas de um casamento

2005

Surgem atritos entre os fundos de pensão e
o Opportunity. Parte das direções dos fundos
se insurge contra o excesso de poder e
os abusos de Dantas na BrT. Dantas ganha
a inimizade de um ex-sócio, Luiz Roberto
Demarco, que denuncia operações do
Opportunity Fund para cotistas residentes no
Brasil, o que não é permitido.

O Citibank rompe com
Opportunity. A Previ
lidera a retomada
do controle da BrT.
Dados do computador
apreendido do
Opportunity apontam
que o banco abasteceu
o chamado Valerioduto,
esquema montado com Azeredo
o empresário Marcos
Valério para financiar políticos e partidos que
funcionava desde 1998, na eleição do tucano
Eduardo Azeredo ao governo de Minas.

2000

A CVM vê irregularidades nas contas de
Dantas e determina que sejam refeitas. Não
demora, e a CVM mudará de comando.

Depois da privatização,
surgem na imprensa
conversas grampeadas
entre FHC, André Lara
Resende (presidente
do BNDES), Luiz
Carlos Mendonça
de Barros (ministro
das Comunicações)
Mendonça
e Ricardo Sérgio
de Barros
de Oliveira (diretor
da área internacional do BB). Indícios de
cartas marcadas no leilão, que arrecadou
R$ 22 bilhões. “Estamos no limite da
irresponsabilidade... Na hora que der merda,
estamos juntos desde o início”, diz Ricardo
Sérgio a Mendonça de Barros. Nenhuma
denúncia é investigada. O procurador-geral
da União, Geraldo Brindeiro, é apelidado de
engavetador-geral. O advogado-geral do
governo era o atual presidente do STF, Gilmar
Mendes.

Fernando Donasci/Folha Imagem

O governo FHC leiloa, em julho, o Sistema
Telebrás, fatiado em 12 empresas. Consórcio
formado pelo Opportunity, Telecom Itália e
fundos de pensão, fica com a Tele Centro Sul,
que vira Brasil Telecom (BrT) e opera a telefonia
fixa das regiões Centro-Oeste e Sul. Na telefonia
móvel, Dantas se associa à canadense TIW e
aos fundos de pensão para assumir a Telemig
Celular e a Amazônia Celular.

Luiz Gushiken,
coordenador da
campanha de Lula
à Presidência,
veta tentativas do
Opportunity de fazer
contribuição financeira
ao PT. E diz que o
banqueiro estaria
“perdido” no governo
Gushiken
petista. Mas Dantas
ainda conseguiria aproximar-se de grupos do PT.

2003

Dentro do governo, Gushiken estimula os
fundos de pensão na briga para destituir o
Opportunity da gestão da BrT.

2004

A PF descobre que a agência americana de
espionagem Kroll, contratada por Dantas e a
BrT, vasculha a vida de integrantes do governo
e da Telecom Itália. A Kroll batiza uma de suas
ações de “Projeto Tokyo”, possível alusão a
um de seus espionados, o ministro Gushiken,
de ascendência nipônica. A Operação Chacal,
da PF, apreende centenas de quilos de
documentos e computadores de Dantas, do
Opportunity e da BrT.

José Cruz/abr

O PFL, liderado pelo
Ideli
senador Heráclito Fortes
(PI), tenta blindar Dantas
na CPI. À revelia do
relator, deputado Osmar
Serraglio (PMDB-PR), e
do presidente da CPI,
senador Delcídio Amaral
(PT-MS), a senadora Ideli
Salvatti (PT-SC) insere o
nome do banqueiro no
relatório final, que sugere o indiciamento de
Dantas por corrupção ativa.

2008

Operação Satiagraha. Por ordem do juiz Fausto
Martin de Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal
de SP, a PF prende 24 pessoas. A Satiagraha
é um desdobramento da Operação Chacal.
É resultado de quatro anos de investigação
chefiada pelo delegado Protógenes Queiroz.
Além do juiz e do delegado, compõem a
ofensiva os procuradores do Ministério Público
Federal Rodrigo de Grandis e Ana Osório e
os delegados Karina Marakemi, Vitor Hugo
Rodrigues e Carlos Magro.
Três dos 24 presos
ilustres – Dantas,
Naji Nahas e Celso
Pitta – são soltos, por
ordem do presidente
do STF, ministro Gilmar
Mendes. Hugo Chicaroni
confessou ter, em
companhia do exdiretor da BrT Humberto Mendes
Braz, e a mando de
Dantas, tentado comprar por R$ 1 milhão o
delegado Vitor Hugo.
Os próximos meses dirão como andarão as
investigações. Protógenes deixou de presidir o
caso reclamando de falta de estrutura. No dia
21 de julho, em seu lugar, assumiu o delegado
Ricardo Saad, especializado em crimes
financeiros.

José Cruz/abr

1998

2006
FaÁbio Pozzebom/abr

Padrinhos ilustres: Dantas era assessor
econômico do PFL, de Antonio Carlos
Magalhães (esq.). Juntou-se a Pérsio Arida,
quadro do PSDB, que montou o programa
de desestatização do governo Fernando
Henrique (dir.)

O delegado da PF
Deuler Rocha, que
investigava os passos
de Ricardo Sérgio
nas privatizações,
é afastado. Ricardo
Sérgio, tesoureiro de
campanhas de FHC e
José Serra, é acusado
de pedir propina por
Serra
influenciar os leilões.
Em maio, FHC recebe Daniel Dantas em jantar.
Em junho, intervém na Previ e tira poder de
representantes eleitos pelos funcionários
nas guerrilhas contra Dantas. E nomeia
Luiz Leonardo Cantidiano, advogado do
Opportunity, para presidir a CVM.

José Cruz/abr

arquivo/abr

2002

Antônio Cruz/abr

1999
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encarcerado Al Capone, gangster de fama mundial (centro), é levado por delegados
federais a prisão, em 1932, para cumprir pena de 11 anos sob acusação de fraude fiscal

Um ex-membro do alto escalão do governo acredita que as investigações desencadeadas pela Operação Satiagraha poderão
causar um terremoto político na história do
Brasil. E que a complexa rede montada pelo
banqueiro em torno de integrantes dos poderes, do mercado de capitais, jornalistas
e escritórios de advocacia é digna de um
“Al Capone do século 21”. As organizações
Dantas surgiram no início da era das privatizações, durante os mandatos de Fernando
Henrique Cardoso.
A reação aos seus métodos começou ainda
durante o segundo mandato de FHC, movida
por dois fatores: 1) as denúncias de um ex-sócio de Dantas, Luiz Roberto Demarco, de que
o banqueiro agia ilegalmente no mercado de
fundos de investimentos; e 2) a ofensiva de
diretores dos fundos de pensão das empresas
estatais, que viam nos abusos do banqueiro
um risco para os recursos dos trabalhadores.
Todos os 12 fundos de estatais foram impelidos pelo governo FHC a se associar a consórcios que entrariam na privatização do Sistema
Telebrás, em 1998. O consórcio que levou o
acionista minoritário Daniel Dantas ao comando da Brasil Telecom (BrT) tinha participação do Citibank e dos fundos de pensão.
Luiz Gushiken foi um dos dirigentes partidários com origem no movimento sindical
que apoiou a ação dos fundos. Deputado federal por três mandatos, até 1998, presidiu o
16
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PT e coordenou as campanhas de Lula. Especializou-se em assuntos previdenciários e
montou empresa de consultoria. Organizou
cursos para preparar dirigentes a lidar com o
tema. Em 2002, comandou a equipe de transição de governo e em 2003 tornou-se ministro da Secretaria de Comunicação e Gestão
Estratégica (Secom).
Procurado pela Revista do Brasil, Gushiken disse que não pretende dar entrevistas.
O ex-ministro arrumou muitos inimigos e
viveu dias tensos. Sofreu tentativas de assalto
em sua casa, em Indaiatuba (SP), onde mora
com a mulher Elizabeth, mãe de seus três filhos. Lá, ergueu os muros, instalou cerca elétrica, infra-vermelho, câmeras, adotou cães
de guarda e passou a ter seguranças armados. Pessoas próximas ao ex-ministro revelam ainda outros receios, como o de nunca
saber se o entrevistador é jornalista ou lobista do banqueiro.

O começo

Daniel Dantas era filho de um empresário
íntimo da família de Antonio Carlos Magalhães. Aluno do ex-ministro Mário Henrique
Simonsen, tornou-se assessor econômico do
PFL e quase foi ministro de Collor. Trabalhou
no Bradesco, fundou o Icatu e, em seguida, o
Opportunity. O banco de investimentos repete no setor financeiro a aliança entre PSDB e
PFL na política. No Opportunity Fund, aber-

to nas Ilhas Cayman, teve como sócio o tucano Pérsio Arida. Especializou-se em gerir
aplicações de não-residentes no país. E também, segundo o inquérito que o investiga,
em tirar dinheiro não declarado do Brasil e
reintroduzi-lo por meio de aplicações isentas
de impostos e de declarações de procedência. Pelas mãos de Simonsen, que era do Citibank, aproximou-se do banco norte-americano, seu sócio nas privatizações. Para se
tornar um poderoso gestor das empresas de
telefonia abocanhadas nas privatizações, em
1998, mesmo sendo minoritário, Dantas teve
consultoria de grandes escritórios de advocacia especializados em montar complexas estruturas societárias. O banqueiro contou com
a ajuda desses escritórios para abrir mais de
uma centena de empresas, dos mais diversos
ramos, muitas delas apenas “empresas de papel”, para intermediar negócios entre si ou
para ser acionadas quando preciso. É acusado de “controlar” juízes, políticos, jornalistas
e outras autoridades para atingir objetivos.
Com os fundos de pensão associados ao
Opportunity e ao Citibank, Dantas assumiu
o comando da Brasil Telecom (BrT). Ainda
no governo FHC, representantes dos empregados nos conselhos de administração dos
fundos de pensão resistem às ações de Dantas. E a partir de 2003, no início do governo Lula, avançam sobre o Opportunity para
tirá-lo do comando da telefônica. A queda de
braço dura dois anos e a destituição de Dantas se efetiva em 2005, depois de ganharem
o Citibank como aliado. Os presidentes dos
maiores fundos de pensão – Sérgio Rosa (Previ/BB), Wagner Pinheiro (Petros/Petrobras)
e Guilherme Lacerda (Funcef/Caixa Federal)
– foram para o ataque nas CPIs do Mensalão
e dos Correios, onde sustentaram a posição
de suas gestões. Juntos, elaboraram um documento intitulado O Caso Brasil Telecom,
no qual explicam a intrincada teia societária
que deu tanto poder ao Opportunity e o que
chamam de “situação em que um mero gestor
julgou-se com mais poder sobre os negócios
do que os acionistas controladores”.
Dantas é suspeito de ter desviado, via BrT,
R$ 2 bilhões para paraísos fiscais. Há quem
estime que chegue a R$ 3 bilhões. “Na hora
que os juízes investigarem vai explodir para
todos os lados, inclusive no nosso”, diz um
ex-integrante da cúpula governista. “O Al
Capone do século passado não foi preso por
matar inimigos, comprar juízes, policiais e
jornalistas, mas por sonegar impostos. Resta saber por quais brechas a Justiça chegará
a esse Al Capone do século 21.”

opinião

Farsa ou tragédia
Combater uma inflação importada, sacrificando o crescimento
econômico e a elevação dos salários, é retroceder de modo
injustificável na agenda do desenvolvimento e da distribuição
de renda Por Sérgio Mendonça

A

recente alta da inflação no Brasil e no
mundo, longe de representar qualquer
descontrole da situação interna, tem
causas bem claras. Trata-se de um choque externo cuja face mais evidente é a
elevação de preços de importantes commodities agrícolas e metálicas: milho, trigo, soja, arroz, aço, ferro
e cobre, entre outras; e do petróleo, que chegou a seu
maior valor real histórico.
O crescimento dos países emergentes ampliou, estruturalmente, o patamar de consumo desses produtos.
Não há volta à vista. O crescimento chinês e o indiano, especialmente, mas também de outras regiões do
planeta, incorporou milhões de pessoas a esses mercados de consumo. No caso do petróleo, seu preço parece acompanhar a demanda crescente e a derrocada
do valor do dólar, moeda de referência dos preços no
comércio internacional. Demanda mundial em alta e
dólar em baixa explicam boa parte da pressão sobre os
preços desses produtos.
Em 2008, cerca de um terço da safra americana de
milho (maior produtor mundial) será destinado à produção de etanol (álcool), empurrando a demanda e o
custo desse produto. Também nesse ano, fatores climáticos podem levar à perda de 10% das safras de milho
e soja nos EUA.
Finalmente, na atual lógica de funcionamento desregulado dos mercados financeiros globais, há um
componente especulativo na formação dos preços nos
mercados futuros de alimentos, petróleo e metais. Os
diversos fundos financeiros buscam sustentar parte de
seus ganhos ou repor perdas com a queda do dólar e a
crise do subprime no mercado imobiliário americano.
Tal efeito encontra terreno fértil quando se observam
os baixos estoques de alimentos e petróleo.
Esse choque externo ocorre num momento em que
a economia brasileira vai muito bem, obrigado! No último quadriênio (2004-2007), o PIB médio cresceu o
dobro do que havia crescido no período 1981-2003. O
desemprego é o menor dos últimos anos e a geração de
empregos formais bate sucessivos recordes. A inflação e
as contas externas estiveram em ordem até 2007.
No entanto, na visão do Banco Central brasileiro, o

choque externo de preços deve ser combatido com a
contenção de demanda agregada, utilizando-se a elevação da taxa de juros básica para esse fim. A intenção
é reduzir o crescimento e o consumo para que a inflação não saia de controle.
E os salários, onde entram nessa discussão?
No segundo semestre, há um conjunto importante
de categorias que negociam a renovação de suas convenções e acordos coletivos. São fortes, organizadas,
numerosas e estão presentes em setores econômicos
estratégicos. A idéia é impedir que os reajustes de salários acrescentem mais lenha à inflação.
Assim, voltamos à velha pergunta: salário causa inflação?
Em teoria, sim. Como a massa salarial representa
algo próximo de 40% do PIB nacional, um aumento
desproporcional dessa massa poderia não só elevar a
demanda como pressionar o custo das empresas, levando-as a repassar esse aumento para os preços num
ambiente de demanda aquecida.
Vale a pena contra-argumentar olhando nossa rea
lidade.
Os salários reais, no Brasil, tiveram queda expressiva
nas últimas décadas. Essa queda contribuiu para a indecente concentração de renda que temos por aqui. Mesmo na atual conjuntura favorável, os aumentos reais
não chegam à metade do crescimento da produtividade, indicador decisivo para medir a capacidade de absorver os aumentos reais sem pressionar a inflação.
Contudo, um argumento mais estrutural deve ser incluído na agenda do debate macroeconômico. A elevação dos salários e dos rendimentos do trabalho pode até
superar os ganhos de produtividade sem gerar inflação,
desde que os demais agentes econômicos aceitem reduzir sua parcela na renda nacional. Estamos nos referindo aos lucros, aluguéis, impostos e outras rendas
do capital e de patrimônio.
Em outras palavras, a inflação também expressa a
luta pela distribuição da renda em qualquer país. Combater uma inflação importada, sacrificando o crescimento econômico e a elevação dos salários, é retroceder
de modo injustificável na agenda do desenvolvimento
e da distribuição de renda.
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justiça

O colarinho branco
Essas modalidades de crime são regra, e não exceção. Vão da trivial
evasão de divisas, com ou sem lavagem de dinheiro, à manipulação
da principal taxa de juros do mundo Por Bernardo Kucinski

Q

uanto mais imponente é a sede de um
banco, mais malandragens ele pode estar escondendo. Muitos e muitos bancos,
antes do Opportunity, foram indiciados
por crimes financeiros. Recentemente,
antes do caso Daniel Dantas, foram processados Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos, e executivos brasileiros da União dos Bancos Suíços (UBS). Antes deles,
além de Salvatore Cacciola, do Marka, foram enquadradas famílias tradicionais, como os Calmon de Sá,
do Econômico, na Bahia, e os Magalhães Pinto, do Nacional, de Minas Gerais. Com a exceção do UBS, todos
esses imponentes bancos viraram pó. E com a exceção
de Cacciola, que fez a besteira de fugir, nenhum desses
banqueiros está preso.
18

REVISTA DO BRASIL agosto 2008

O mais comum crime do colarinho branco é a remessa ilegal de dólares para o exterior, de onde retornam ao Brasil travestidos de aplicações de estrangeiros, isentas de impostos. Por isso, há quase sempre um
doleiro envolvido. O próprio Banco Central estimulou
a malandragem, ao dar isenção de imposto de renda
aos estrangeiros. Passa por trouxa o banqueiro que não
usar esse truque.
Mas a evasão de divisas é fichinha frente à recente denúncia publicada pelo Wall Street Journal de que bancos
respeitáveis manipularam a principal taxa de juros do
mundo, a chamada taxa Libor (pronuncia-se “láibor”;
a sigla vem de London Interbank Offered Rate, taxa de
oferta do mercado interbancário de Londres). A Libor
incide sobre a maior parte dos financiamentos inter-

nacionais, incluindo boa parte da dívida externa brasileira. Um estoque de capital estimado pela Associação
Britânica dos Bancos (ABB) em US$ 350 trilhões. Apesar de grave, a denúncia do Wall Street foi espremida
em cantos de página nos nossos jornais de referência
nacional. Apenas o especializado Valor Econômico deu
o destaque merecido.
O uso da taxa Libor nos empréstimos de longo prazo
para países periféricos foi uma invenção diabólica do
banqueiro britânico Minos Zombanakis, lá pelo final
dos anos 1960. Com a expansão frenética das multinacionais americanas, havia muitas transações em dólares
passando por filiais européias de bancos americanos
e até bancos ingleses e japoneses. Como se aproveitar desses depósitos que às vezes ficavam parados uma
semana, um mês?
Os banqueiros bolaram o chamado “empréstimo sindicalizado”, no qual vários bancos entravam cada um
com uma fatia, formando um grande bolo para ser emprestado. Com a ajuda obsequiosa do Banco Mundial
e do FMI, convenciam governos do chamado Terceiro
Mundo – entre os quais o Brasil – a tomar empréstimos
gigantes para grandes “projetos de desenvolvimento”.
Coisa de US$ 1 bilhão para cima. Para reforçar o “convencimento”, ofereciam comissões e bônus irresistíveis
aos negociadores desses países.
O pulo-do-gato dos contratos estava na taxa de juros: muito sagaz, Zombanakis inventou um contrato
padrão que obrigava o tomador a pagar, nas datas de
vencimentos dos juros, em geral duas vezes por ano, a
taxa mais alta do mercado naquele dia, aquela que os
bancos eram obrigados a pagar quando se socorriam
mutuamente por apertos de caixa. Essa era a Libor. Seu
valor médio era publicado na manhã seguinte no jornal Financial Times.
Com esses contratos, todo o risco ficava com o cliente. Além de aplicar a empréstimos de longo prazo uma
taxa formada no curtíssimo prazo, o que já é uma malandragem, se houvesse de repente uma crise de liquidez braba, faltando dinheiro em muitos bancos, e a taxa
desse um salto, o tomador trouxa antecipadamente já
havia se comprometido a cobrir a alta.
E foi o que aconteceu. Depois da segunda crise do petróleo, os americanos levaram a taxa de juros do dólar a
15% e até 18% ao ano – e a Libor acompanhou, subindo à estratosfera. A dívida externa brasileira se tornou
impagável. A taxa de juro ficou maior que a taxa de retorno do capital das empresas que haviam tomado os
empréstimos. Algo semelhante ao que aconteceu com
os mutuários do antigo Banco Nacional da Habitação
(BNH), que ficaram inadimplentes quando a correção
monetária das prestações ficou maior do que os reajustes de salários. Quebraram as empresas que tomaram os
empréstimos inventados por Zombanakis e quebrou o
Brasil, por falta de dólares para cobrir as remessas extravagantes de juros. Foi preciso pedir moratória e em
seguida negociar um reescalonamento da dívida.
O desastre levou-me a escrever um livro sobre a dí-

vida externa, em parceria com a jornalista inglesa Sue
Branford (A Ditadura da Dívida, ed. Brasiliense, 1987).
Ao estudar, logo depois, o contrato de reescalonamento, uma maçaroca de mais de 100 páginas, fiquei espantado com a cláusula dos juros: continuava sendo a Libor, e quem comunicava qual havia sido a Libor média
do dia eram os próprios bancos credores. O Chase, o
Lloyds, o Morgan Guarantee, o Citi... Um escândalo.
Para o meu pós-doutorado em Londres, em 1991,
propus como projeto de pesquisa ao CNPq averiguar
se poderia haver manipulação da Libor. Era muito simples. Se a taxa era formada pela média das taxas de
transações entre bancos e depois aplicada aos títulos da
dívida, a alguns bancos bastava inflar transações entre
si no dia do vencimento de grandes parcelas de juros
para engordar seus ganhos.
Ao consultar o professor da Faculdade de Economia
e Administração da USP Stephen Kanitz, ele disse que
corria no mercado o boato de que havia uma “hora
do Brasil”. Era a hora de determinação da Libor, que
iria prevalecer sobre os pagamentos de juros da dívida brasileira. Para minha pesquisa, Kanitz indicou um
grande especialista no mercado financeiro de Londres,
Job Matts.
Quando expliquei a Matts meu projeto ele riu na
minha cara. Acusou minha teoria de conspiratória.
“É totalmente impossível manipular o mercado interbancário de Londres”, disse ele, porque são milhares
de tomadores e emprestadores .“A rainha da Inglaterra toma dinheiro nesse mercado,” disse, referindo-se
metaforicamente ao Banco da Inglaterra. Desacorçoa
do, ainda gastei uns meses na biblioteca da London
School of Economics levantando bibliografia e estudando o mercado do dólar. Mas aos poucos fui substituindo o projeto por outro, mais factível no prazo
de um ano. Hoje me arrependo. Deveria ter sido mais
persistente.
É essa taxa, “impossível de ser manipulada”, que foi
falseada por grandes bancos. Apertados pela crise das
hipotecas americanas, para esconder o seu sufoco, os
principais bancos de Londres informavam à ABB taxas inferiores às que estavam de fato pagando. O especialista do Citicorp nesse mercado, Scott Peng, estimou a diferença em até 0,3 ponto percentual. No mês
passado a ABB, numa admissão tácita de que houve
manipulação, ampliou o painel de bancos informantes
da taxa Libor e introduziu vários novos mecanismos
de controle e rechecagem. As novas regras estão em
www.bba.org.uk.
É verdade que os bancos manipularam a Libor para
baixo – para esconder a gravidade de sua crise de liquidez. Mas quem pode manipular para baixo pode manipular para cima. Imaginem quando a dívida externa brasileira era da ordem de US$ 130 bilhões, sendo
60% dela referenciada na Libor? Um empurrãozinho
de 0,3% na taxa teria inflado nossa conta anual de juros em mais de US$ 200 milhões. Se aconteceu ou não,
nunca se vai saber. Mea culpa.
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entrevista

GOVERNO EM DISPUTA
Nos 25 anos da CUT, seu presidente, Artur Henrique da Silva Santos,
avalia que os trabalhadores tiveram ganhos com o governo Lula e
que é preciso disputar a hegemonia na sociedade com formação
e comunicação Por Paulo Donizetti de Souza

S

Hoje
você cria um
sindicato, faz o
estatuto como
quer, é o único
que pode
representar
aquela base
e ainda tem
dinheiro
garantido.
É mais fácil
criar sindicato
no Brasil
do que uma
microempresa,
e dá mais
dinheiro
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ocialista sim, embora reconheça as limitações e o reformismo da atividade sindical. Passados 25 anos, a polêmica persiste,
dentro e fora da CUT. O atual presidente da
Central, Artur Henrique da Silva Santos, 47
anos, estampa em sua sala uma foto de Che Guevara,
“símbolo da transformação da sociedade”. Para ele, a luta
sindical pode ajudar a construir bases nessa direção, mas
tem seus limites. Foi para romper com pelo menos parte
dessas barreiras que nasceu a CUT, em agosto de 1983.
Era o começo da consolidação de um processo iniciado
dois anos antes, com a Conferência Nacional da Classe
Trabalhadora (Conclat), fruto da rearticulação do movimento sindical, ainda em tempos de absoluta falta de
liberdade política e de inflação que, no ano de fundação
da CUT, passaria de 200%. Em 1983, Artur engatinhava na militância e nem de longe desconfiava que um
dia comandaria a maior central do país, com mais de
3.400 entidades filiadas e 22 milhões de trabalhadores
representados, com suas permanentes discussões internas, expostas em 9 congressos e 12 plenárias nacionais,
incluindo a deste agosto, mês do 25º aniversário.
Pela primeira vez – depois de passar por Figueiredo,
Sarney, Collor, Itamar e Fernando Henrique –, a Central lida com um presidente cuja candidatura apoiou
desde o princípio. Para Artur, no início do primeiro
mandato havia duas visões equivocadas. Do lado da
CUT, de quem acreditava que os problemas estariam
resolvidos com um “companheiro” no poder. Do lado
do governo, de quem achava que os trabalhadores abririam mão de suas lutas. “Não deixamos de fazer nosso papel. Mas também não somos daquele movimento
sindical que tem de chamar uma greve geral por mês.”
Ele observa que se trata de um governo “em disputa”,
entre as pressões pelo viés econômico/financeiro e as de
quem defende uma visão mais social. O papel da CUT
é claro: pressionar e criticar o governo. Isso não significa, segundo seu presidente, que não tenha um lado.
Por isso, a Central não hesitou em ir às ruas em 2005,
quando detectou sinais de golpe para derrubar Lula.
Ele avalia que muito mais coisa poderia ter sido feita
na área trabalhista. O tripé da ultrapassada estrutura
sindical – unicidade, imposto sindical e poder normativo da Justiça do Trabalho –, por exemplo, ainda se
mantém, contribuindo para manter dirigentes e entidades que não precisam de base para existir. E Artur
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alerta que isso acontece, em boa parte, porque os conservadores ainda predominam no movimento sindical
– inclusive cutistas, acrescenta. “Há muita briga pela
frente. Mas são 25 anos em que a CUT se transformou
no principal instrumento de luta e de organização da
classe trabalhadora.”
Onde você estava no dia 28 de agosto de 1983?

Não estava nem perto da fundação da CUT. Estava
no Conselho dos Representantes dos Empregados da
CPFL. A partir daí, a gente constituiu a oposição ao sindicato. Em 1984, ganhamos a eleição, mas não levamos
– nos roubaram aqueles votos por correspondência que
existiam na época. Em 1987 a gente ganhou. Fui diretor-suplente do Sindicato dos Eletricitários de Campinas, depois secretário-geral, tesoureiro e presidente,
em dois mandatos. Sabia do processo de construção da
CUT por outros companheiros. Foi um momento rico,
um clima muito intenso de discussão, das relações de
trabalho e das questões gerais de cidadania, de participação política, de abertura, da luta contra a ditadura. A
criação da CUT foi parte desse processo. Nem me passava pela cabeça que depois de 25 anos eu estaria aqui.
E ao promovermos essa nova organização deparamos
com um processo que inviabilizava disputar as direções
dos sindicatos que vinham de um momento de subordinação ao regime militar. Então a gente já discutia que
era preciso mudar também a estrutura sindical.
E mudou?

Muito pouca coisa, infelizmente.

Nem com a Constituinte de 1988, nem com a eleição de um presidente operário?

Existem ainda muitas forças conservadoras ligadas ao
movimento sindical, e muitos parlamentares eleitos com
o apoio dessas forças. Além disso, ainda há uma discussão muito parecida com a que a gente tinha em 1983,
quando nasceu a CUT. Havia duas grandes visões. Uma
defendia entrar na estrutura existente – sindicato, federação e confederação, sistema confederativo, imposto
sindical, unicidade – e democratizá-la por dentro. Outro
grupo defendia montar uma estrutura paralela, constituir a central e organizar os departamentos de cada ramo
de atividade. Passados 25 anos continua a estrutura sindical oficial, com mudanças importantes, mas poucas.

jailton Garcia

Se não
investir em
formação e em
comunicação,
você não
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sociedade
brasileira
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Por exemplo?

A possibilidade de ter federações e confederações por
ramo, além daquelas oficiais, oriundas da era Vargas. E
também o reconhecimento das centrais sindicais. Mas
continua tendo unicidade dos sindicatos, continua tendo imposto e poder normativo da Justiça do Trabalho.
Esses três pilares da velha estrutura continuam. Porque
há dirigentes acomodados na máquina dos sindicatos,
que facilita muito para quem quer se manter no poder.
Dirigentes cutistas também?

Se o
dirigente se
afastar muito
do local do
trabalho,
vai acabar
em cima do
caminhão
fazendo
discurso pra
ninguém. A
categoria vai
estar com a
cabeça em
outras coisas,
sua realidade
é diferente

Também. Tem muito dirigente cutista acomodado.
Hoje você não precisa ter sócios. Aliás, quanto menos,
melhor, sócio dá trabalho. Aí, você trata muito bem os
poucos sócios, mas recebe dinheiro de todos os outros
por meio do imposto sindical. Então, tem garantia de
financiamento e na hora da eleição eu trato bem aqueles
500 ou 1.000 associados, numa base de 40 mil.
Nessa discussão do imposto, não ficou a impressão
de que as centrais brigaram apenas para manter o
dinheiro e deixaram para lá a reforma estrutural?

No Brasil, a gente ouve muito falar sobre a estrutura
sindical do lado dos trabalhadores, mas pouco da estrutura do lado dos empregadores. A emenda proposta
acabava com o imposto sindical só para o lado dos trabalhadores, mas mantinha toda a estrutura do Sistema
S e do imposto sindical para os empregadores. Acabar
com o imposto, ok, mas não permitir mais nada no lugar significa que teria apenas sindicato financiado pela
mensalidade sindical. E não tem acordo só para sócio.
O sindicato investe muito na campanha salarial. Defendemos que a mesma assembléia que aprova o acordo
aprove uma contribuição, para que todos os beneficiados
pela campanha compartilhem sua sustentação. Apontamos para uma grande campanha neste ano e no ano que
vem. Agora, do outro lado vão estar outras cinco centrais
lutando para manter como está, e os empresários também, porque não querem democracia nem liberdade.
Hoje você tem um sindicato, faz o estatuto como quer,
tem o monopólio da representação e ainda tem dinheiro
garantido. É mais fácil criar um sindicato no Brasil do
que uma microempresa, e dá mais dinheiro.
O movimento tem conseguido se reciclar e acompanhar as mudanças no mundo do trabalho?

O novo sindicalismo, além da combatividade, obrigou
os dirigentes a sair do castelo, a sede do sindicato, e ir para
a porta das empresas. Agora, apenas estar na porta da
empresa não basta. Tem de estar dentro, é lá que as mudanças acontecem. Tem trabalhador achando que tudo
o que a empresa tem de bom foi ela que deu. É preciso
um intenso diálogo, formação e comunicação até para
resgatar a história de como chegaram ali coisas como
trabalhar menos de 8 horas, férias, cesta básica, aumento real, PLR – para ninguém acreditar que o patrão um
belo dia resolveu ser bonzinho. Teve gente que morreu,
desapareceu, perdeu emprego por essas conquistas.
22
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Por outro lado, hoje um dirigente sindical é constantemente instigado a não dizer somente “não” para as
coisas, mas “por que não” e qual é a alternativa. É bom
ter gente boa de discurso, de microfone. Mas também
precisa ter gente dentro do local de trabalho acompanhando assédio moral, perseguição da chefia, as mudanças na gestão. Responsabilidade social e empresarial, que até algum tempo atrás não ia além de peça
de marketing, está virando um conjunto de obrigações
para uma empresa. O movimento sindical tem de estar
apto para dizer “essa empresa é responsável socialmente; essa não é, por isso e aquilo”. Então, os desafios dos
sindicalistas de hoje são diferentes, complexos.
A CUT apoiou o governo Lula desde o começo? Como lidar com o carimbo de “chapa branca” e qual o
papel da central em relação ao governo?

Nenhum setor do movimento sindical que se opõe à
CUT tem alcançado acordos coletivos como os obtidos
pelos sindicatos cutistas. Nestes seis anos quem mais
fez greves, seja servidor público federal, de bancos, setor elétrico, Petrobras, foram sindicatos filiados à CUT.
Não deixamos de fazer nosso papel. Mas também não
somos daquele movimento sindical que tem de chamar
uma greve geral por mês. Como se a massa estivesse a
ponto de ser chamada por uma liderança para fazer a
revolução. Uma coisa é acumular força, construir base
de apoio e disputar hegemonia para transformar a sociedade. Agora, não vai ser no próximo domingo.
Muitas pessoas que passaram pela CUT durante sua
história assumiram tarefas no governo. No início, achavam que íamos “entender” que elas não poderiam atender a todas as nossas reivindicações. E também teve gente do lado de cá que achava que eleger o Lula resolvia
todos os problemas. Que ele daria uma canetada, “artigo
1º, instale-se o socialismo; artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário”, e não precisaria mais luta, greve,
mobilização. Duas visões erradas. Trata-se de um governo em disputa. Ganhamos a eleição, não o poder. A gente deixou claro a independência e a autonomia. Mas não
vamos permitir um processo de golpe, como foi tentado
por grande parte da mídia e da direita, para derrubar o
Lula. Para eles o Lula presidente é um pesadelo.
Mas a CUT era mais barulhenta antes.

No governo Fernando Henrique Cardoso fizemos a
Marcha dos 100 mil à Brasília. Uma baita marcha, importantíssima do ponto de vista de chamar atenção, mas
que resultou em nada. Ano passado pusemos 25 mil trabalhadores em Brasília, pouco depois teve 40 mil mulheres na Marcha das Margaridas, depois outra marcha das
centrais sindicais. E por que não sai uma linha se colocamos 100 mil pessoas em Brasília em dois meses, e com resultados concretos na negociação do salário mínimo, da
tabela do imposto de renda, do aumento do Pronaf? Há
uma disputa dentro do governo e na sociedade. Nosso
desafio é não permitir que esses avanços, essa discussão
que alia pressão com negociação, acabe em 2010.

Era preciso fazer um movimento primeiro mostrando que a inflação de hoje não é a que alguns veículos de
comunicação estão tentando disseminar. Outro dia vi
uma reportagem com a maquininha de remarcar preços de supermercado, um desserviço. Lançamos a campanha “Menos Juros, Mais Desenvolvimento, Menos
especulação, Mais Produção”. Não concordamos com a
política do Banco Central de aumentar os juros. Vamos
continuar batendo, como no dia 17 de junho, na frente do BC, junto com a Coordenação dos Movimentos
Sociais. Ninguém deu uma linha. Mas não é só o BC.
Fizemos ato na frente da Fiesp para denunciar a especulação por parte de empresários. E vamos fazer em frente
a um grande banco, a um grande supermercado, a um
grande produtor de alimentos. Tem muito empresário
reclamando dos juros, mas está todo dia na porta do
BNDES tomando empréstimo. Qual é a contrapartida?
Vai aumentar preços? Vai pegar dinheiro sem dar garantia de emprego com carteira assinada?
E não seria papel do governo essa iniciativa?

É coisa que o governo não fez ainda. Fez em algumas
áreas, mas queremos mais, contrapartida em todos os empréstimos. Não sai um centavo sem retorno social e de emprego. Esse é o embate. Agora, há muito exagero de parte
da mídia em criar um clima, expectativa de inflação, remarcação de preços. O Brasil é o único lugar do mundo
que só discute meta de inflação. Estamos há alguns anos
cobrando a ampliação do Conselho Monetário Nacional,
com participação de trabalhadores e empresários, para
poder incluir o setor produtivo nas decisões, e incluir outras metas a levar em conta. A mesma obsessão que a política monetária tem hoje em relação à questão da inflação
deveria ter em relação ao crescimento e ao emprego.
E conter os salários faz parte da meta?

Esse é o discurso do BC. Os reajustes de salários até
têm conseguido vencer a inflação, mas estão perdendo para os ganhos de produtividade. O aumento real
que temos não alcança o que os empresários ganharam
em produtividade. É absurdo alguém dizer que salário
causa inflação.
Você se queixa da mídia, mas o que impede a CUT
de investir mais e melhor em comunicação?

Do ponto de vista legal, nada. Neste mandato, temos
considerado duas prioridades. Se não investir em formação e em comunicação, você não vai disputar hegemonia nem com as outras centrais sindicais, nem com
os outros projetos na sociedade brasileira. O que critico
na mídia não é que tenha a sua posição ideológica. É a
ausência de jornalismo. Você pode dar um espaço de
10%, 20%, 30% de determinado acontecimento e usar
70% do espaço para fazer a sua análise ideológica dele.
Mas dê o acontecimento. Aqui, nem isso. Logo depois
da eleição, a Rede Globo começou a fazer campanha

colocando os informais contra os formais. O centro do
debate era “a maioria dos brasileiros não tem direitos
porque não tem carteira assinada, e não tem por culpa
dos que têm muitos direitos”. Então, precisa tirar uma
parte dos direitos de quem tem. Fizeram uma semana
de reportagens. Ficaram aqui duas horas gravando sobre
essa questão da informalidade, falei sobre um monte de
coisas. E dão 10 segundos para uma frase de efeito do
presidente da CUT, “continuaremos lutando pela manutenção de direitos adquiridos dos trabalhadores”. Depois aparece o José Pastore, consultor independente…
da Confederação Nacional da Indústria, falando como
“economista e professor” sobre o “peso dos encargos”.
E essa foto do Che Guevara na parede, o que significa esse personagem para você?

Eu sou sociólogo formado pela PUC de Campinas,
além de ser técnico eletrotécnico. Sempre gostei muito de ler. Acabei lendo muito Marx, Gramsci, Che, até
Fernando Henrique eu li. O Che Guevara carrega muito
simbolismo. Daquele processo histórico que aconteceu
em Cuba a uma visão mais ampla, de integração da América Latina, tendo como fio condutor o sonho da transformação da sociedade. Continuo acreditando nesse sonho. Mesmo sabendo que estou no movimento sindical,
que, na prática, é reformista e tem seus limites.
E como relacionar os últimos 25 anos e, por que
não, os próximos 25 com esse sonho?

Se você pegar processos revolucionários que aconteceram e as falhas que aconteceram depois… Voltamos
àquela discussão da correlação de forças, da formação
de uma base social. O governo Lula está fazendo uma
série de coisas importantes. Eu tenho medo de que duas
ou três eleições depois a gente perca o que penamos
tanto para alcançar. Que democracia é essa? Tem muita
coisa para debater ainda do ponto de vista da democracia. E muita briga pela frente. Mas são 25 anos em que a
CUT se transformou no principal instrumento de luta
e de organização da classe trabalhadora. Mesmo com
tudo isso que eu falei da imprensa, a população enxerga a marca CUT como algo forte, ligado à defesa dos
trabalhadores. Vamos viver os próximos 25 para fazer
uma disputa maior. Hoje eu faço ato junto com a Força
Sindical, a UGT e tem dirigente sindical que não sabe
qual é a diferença que tem entre a CUT e a Força. Por
quê? Porque estamos há muito tempo sem fazer formação sindical, com medo de renovar, daí a acomodação
– “eu não faço formação porque você vai ficar melhor
do que eu e vai querer meu lugar”. Essa mudança nós
estamos fazendo. E vai ter renovação. Eu estou no primeiro mandato, espero ser reconduzido no próximo,
não sei se vão querer. Mas não posso continuar aqui 9,
12, 18 anos? Tem de reciclar, sair, fazer outras coisas,
conhecer outros lugares, outras realidades.

fotos: Jailton Garcia

Você acredita que adianta procurar a Fiesp, como a
CUT-SP fez, para discutir o combate à inflação?

Uma coisa
é acumular
força,
construir
base de apoio
e disputar
hegemonia
para
transformar
a sociedade.
O socialismo
está colocado
no estatuto
da CUT. Mas
não vai ser
alcançado
no próximo
domingo

Como o Che?

É.
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saúde

Trocar alimentação adequada por
cápsulas e cápsulas de suplementos
pode pôr a saúde em risco
Por Cida de Oliveira

S

air bem cedo sem tomar o
café-da-manhã, trabalhar o
dia todo, fazer faculdade à noite, usar a hora do almoço para
estudar, voltar para casa tarde,
não jantar e varar várias noites estudando.
A rotina que a estudante paulistana Jecileide Andrezza Araújo, 21 anos, passou a enfrentar logo que entrou na faculdade a fez
perder 10 quilos em menos de três meses.
Nos fins de semana só dormia, e não sobrava tempo para comer. Quando vieram tontura, fraqueza, cansaço, sonolência e queda
no rendimento, Jecileide decidiu procurar
um médico. O exame de sangue revelou que
estava bem perto de complicações, como
anemia, por causa da falta de vitaminas e
minerais. Uma especialista prescreveu primeiro suplemento vitamínico do complexo B. Dois meses depois, sulfato ferroso. A
partir daí melhoraram o apetite e a alimentação. Aos poucos o peso se normalizou e
os suplementos foram suspensos.
Hoje, passados três anos, Jecileide toma
“preventivamente”, por sua conta, uma colher de um conhecido estimulante do apetite
à venda em farmácias sem necessidade de receita. “Quando percebo que estou na correria e sem comer direito, apelo para o tônico”,
admite, confessando já ter tomado também
outro complexo vitamínico por indicação de
parentes que não são médicos.
Infelizmente, a maioria das pessoas que
recorrem às popularmente chamadas “vitaminas” é como essa Jecileide movida a
indicação de leigos ou iniciativa própria,
e não como aquela Jecileide que melhorou
depois de recorrer a especialistas. Nas far24

REVISTA DO BRASIL agosto 2008

mácias, na tevê, na internet, em revistas e
no chamado marketing de rede, é muito
comum a oferta de compostos que prometem vida longa, juventude, disposição, resistência e proteção ao organismo. E tome
vitaminas de todas as letras, minerais, cartilagens de vários tipos de peixe, extratos
de vegetais e outras panacéias que não são
exatamente investigadas pela ciência – no
máximo demonstraram durante testes alguns efeitos benéficos. Tudo sem receita
médica.
Ao contrário da crença popular forjada pela publicidade de uma indústria que
fatura alto, pesquisas científicas advertem
para os riscos da ingestão descontrolada
de vitaminas e minerais. Uma delas, divulgada recentemente, mostrou que algumas doenças perigosas podem ser potencializadas pelo uso indiscriminado desses
medicamentos. Chefiados por Goran Bjelakovic, do Hospital Universitário de Copenhague, na Dinamarca, pesquisadores
estudaram 67 artigos científicos em que o

Nutro o quê?
A nutrologia é uma especialidade da
medicina tradicional. Já a chamada
medicina ortomolecular, que cada vez
mais ganha adeptos, não é reconhecida
pelo Conselho Federal de Medicina.
Segundo a resolução 1.500/98 da
entidade, faltam pesquisas científicas para
respaldar a eficácia e a segurança dessa
linha de tratamento baseada na ingestão
de grandes doses de vitaminas, minerais e
antioxidantes.

mauricio morais

Devagar com
as vitaminas
Vida agitada
Jecileide perdeu
10 quilos em
menos de três
meses. Procurou
um médico, que
lhe prescreveu
suplementos
vitamínicos

uso de vitaminas por adultos foi comparado ao do placebo (substância inócua, usada em testes). Descobriram também que
os suplementos vitamínicos não prolongaram a vida de quem buscou longevidade
nas sintéticas vitaminas A e E, no betacaroteno e no mineral selênio – tidos como
poderosos antioxidantes.
“Em excesso, alguns suplementos passam a ter ação pró-oxidante, em vez de antioxidante”, explica a nutróloga Eline de
Almeida Soriano, professora da Faculdade
de Medicina da Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (Unesp), em Botucatu (SP), e diretora da Associação Brasileira
de Nutrologia.
A pesquisa dinamarquesa trouxe discussões. De um lado, as indústrias criticaram o
estudo. De outro, cientistas apontaram descontrole na comercialização e na falta de rigor nos testes toxicológicos feitos para esses
produtos. O fato é que, se há estudos mostrando que as deficiências vitamínicas e minerais facilitam o aparecimento de diversas

Vitaminas e seus papéis
Vitamina
A

Boa para
Visão, pele e sistema
imunológico; favorece o
crescimento e a fertilidade

B1 ou
tiamina

Leva oxigênio às células e
atua no metabolismo de
carboidratos, gorduras e
proteínas
B2 ou
Conservação dos tecidos do
riboflavina corpo e saúde ocular

Fontes
Óleo de fígado de peixe,
fígado, rim, ovo, leite, óleo
de dendê, cenoura, couve,
espinafre, manteiga

Carnes bovinas, suínas,
aves, vísceras, gema de ovo
e os grãos integrais

Leite, queijo, carnes (em
especial fígado), ovos,
hortaliças de folhas verdes,
cereais integrais e legumes
B6 ou
Metabolismo dos aminoácidos e Levedo, germe de trigo,
piridoxina sua conversão em niacina –
carne de porco, fígado,
mostrando como uma vitamina cereais integrais, legumes,
depende da outra
batata, banana e aveia
B12
Funcionamento de células do
Fígado, rim, leite, ovos, peixe,
sistema digestivo, medula óssea queijos e carnes
e cérebro
C ou ácido Integridade dos pequenos
Frutas cítricas, vegetais
ascórbico vasos sangüíneos e dos
folhosos, pimentão, tomate,
tecidos, formação dos dentes
batata, goiaba, caju, manga,
e ossos, facilita absorção de
morango, mamão
ferro, aumenta a resistência a
infecções
D
Essencial para a formação
Óleo de fígado de peixe,
óssea
manteiga, fígado, gema de
ovo, leite, salmão, atum, luz
solar
E

K

Protege as células da ação dos
radicais livres, que em excesso
levam ao envelhecimento
precoce
Essencial para a coagulação
sangüínea

PP

Atua na produção de energia
para as funções do organismo

Ácido
fólico

Participa do processo de
divisão celular e na formação
e maturação de hemácias e
leucócitos na medula óssea

Ácido
pantotênico

Essencial para a digestão
de carboidratos, gorduras e
proteínas

Germe de trigo, óleos
vegetais, vegetais de folhas
verdes, gordura do leite,
gema de ovo e nozes
Vegetais verdes folhosos,
brócolis, repolho, nabo,
alface
Fígado, carnes, peixes,
leguminosas, cereais
integrais, leite e ovos
Fígado, feijão-roxo, fava e
vegetais folhosos verdeescuros, como espinafre,
aspargo, brócolis, carne
magra, batata e produtos
com trigo integral
Presente em todos os
vegetais e animais. As
melhores fontes são ovos,
fígado e salmão

Se faltar, pode causar
Cegueira noturna, alterações
cutâneas

Excesso
Dor e fragilidade óssea,
hidrocefalia e vômitos
em crianças, pele seca,
unhas frágeis, perda de
cabelo, gengivite, anorexia,
irritação, fadiga
Beribéri, cujos sintomas são
O que não é absorvido
fadiga, instabilidade emocional, acaba expelido pelos rins
anorexia, retardamento do
crescimento
Lesões na língua, lábios, nariz,
Excessos são eliminados
olhos e pele, hipersensibilidade pela urina
à luz e vascularização intensa
Lesões em torno dos olhos,
nariz e boca, inchaço nos
membros superiores e
inferiores e anemia
Interferência no crescimento,
anemia e outros distúrbios
sangüíneos e gastrintestinais
Escorbuto (hemorragias
freqüentes, dentes frouxos,
gengivas inchadas, dores
nos ossos e articulações),
cicatrização retardada de
feridas
Desmineralização do esqueleto.
Em crianças, causa raquitismo
– ossos mal desenvolvidos

Fragilidade e outras
anormalidades relacionadas
aos músculos

Formigamento nas mãos e
redução da audição

Podem ocorrer lesões no
sistema nervoso central
Cálculos renais. Muitos
produtos vendidos têm
até 35 vezes mais que a
quantidade tolerada

Cálculos renais,
calcificação nos rins e
pulmões, dores de cabeça,
fraqueza, vômitos e
náusea
Altas doses impedem
a absorção do ferro
presente nos alimentos

Hemorragias. Mas são raras

As vitaminas K1 e K2 não
são tóxicas; a K3 pode
causar anemia
Fraqueza muscular, perda de
Formigamento nos
apetite, indigestão, erupções na membros e sensação de
pele, estomatite, diarréia, dor
latejamento na cabeça
de cabeça
Déficit de crescimento, anemia,
distúrbios gastrintestinais. Sua
carência durante a gravidez
pode levar a malformações
fetais
Dermatites, sensação de
queimação, perda de apetite,
náusea, indigestão, estresse

Pode causar diarréia

Fonte: Associação Brasileira de Nutrologia

doenças, sobram também pesquisas dando como improvável a prevenção de muitos males por meio dessas substâncias sintetizadas em laboratório. Entre médicos e
nutricionistas, a certeza é de que uma dieta
equilibrada, incluindo frutas, verduras, legumes, carnes, grãos integrais e pouca gordura – evitando-se as de origem animal –,
supre o organismo de todos os nutrientes

necessários ao seu bom funcionamento.
É claro que existem situações em que, por
alguma razão, vitaminas e minerais não estejam sendo ingeridos através dos alimentos e se tornam necessárias doses extras.
Na infância e na adolescência, o desenvolvimento ósseo exige mais cálcio; durante a
gravidez, o ácido fólico é fundamental para
o desenvolvimento do tubo neural (que re-

cobre a medula espinhal) do bebê; depois
dos 60 anos de idade, há redução da capacidade de absorção de vitamina D e cálcio;
ou até mesmo em casos de queda acentuada
de cabelos ou de unhas quebradiças. “Em
todos esses casos, porém, só o médico pode
prescrever vitaminas ou minerais adequados e dosagens seguras e eficazes”, diz a nutróloga da Unesp.
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mundo

A nova Gu
porta aberta
Pequeno barco navega
entre o gelo na região
oeste da Groenlândia

E

sse caminho foi primeiro percorrido, a partir da Europa e
apenas em parte, pelos vikings,
durante a Idade Média. Há um
consenso, entre cientistas de
diversos campos do conhecimento, de que
houve um período de aquecimento no hemisfério norte entre os anos de 800 e 1300
da era cristã. A princípio acreditava-se que
esse aquecimento tivesse sido global. Hoje
26
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já há dúvidas. Em todo caso, foi nesse período que os vikings navegaram até a Islândia,
depois até a Groenlândia e dali chegaram,
ao norte, à ilha de Ellesmere – hoje parte do
Canadá –, e, ao sul, ao estado da Carolina
do Sul, nos Estados Unidos. Até Ellesmere,
eles passaram pelo portal leste do caminho,
entre a Groenlândia e o território canadense. Estabeleceram na região postos de comércio, que praticavam com os inuit (mais

SLIM ALLAGUI/AFP

Uma nova face da Guerra Fria é mais que fria: é gelada.
Ela tem como alvo um dos mais difíceis e disputados atalhos
do mundo: a Passagem do Noroeste, possível caminho entre
América do Norte e Ásia Por Flávio Aguiar

conhecidos como esquimós, nome que eles
rejeitam, como preconceituoso, pois seria
sinônimo de “canibais”).
A partir de 1250 há sinais de que as geleiras começaram a avançar em direção ao sul,
em um resfriamento progressivo, dificultando aquele caminho. Em 1500 o resfriamento se intensifica, causando o que se chama de “Pequena Idade do Gelo”, que dura
até 1850. Esse fenômeno é documentado na

uerra Fria
Passagem do Noroeste

Passagem do Nordeste
Ponte Ártica

No início do século 20,
o explorador norueguês
Roald Amundsen levou
três anos para percorrer
a passagem

RENAULT Philippe/AFP

Alasca

19

79

Rússia

2006

Ilha de Ellesmere
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Canadá

Finlândia

Suéc
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Groenlândia

vicente mendonça

AMÉ
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P ó l o Norte
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A parte
branca mostra
a cobertura de gelo
no verão (medição
de 2006). A linha tracejada
representa a área onde o gelo
chegava em 1979. As áreas em
laranja são permafrosts, solos típicos das
regiões árticas, misturas de gelo, rocha e água
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Jose Miguel Gomez/REUTERS

pintura, com quadros mostrando invernos Ciranda no topo do mundo
muito rigorosos, cheios de neve e gelo, até o
Amundsen levou quase três anos para rea
século 18, o que não mais acontece.
lizar a viagem, do verão (no hemisfério norMas foi justamente a partir do final do te) de 1903 ao inverno de 1905-1906, tenséculo 15, coincidindo com a nova chega- do chegado ao Alasca, ainda no continente
da dos europeus à América, desta vez sob americano, em 5 de dezembro de 1905. A
o signo da ocupação e da conquista, que se partir daí várias expedições tentaram repeintensificou a busca daquele caminho que tir a façanha, algumas com sucesso. Havia a
ligaria a Europa à Ásia pelo norte. O motivo certeza, no entanto, de que a passagem era
dessa busca foi a bula papal, de 1493, que impraticável do ponto de vista comercial.
dividiu o mundo a oeste da Europa em duas Ainda assim, em 1984 um navio de passapartes, uma portuguesa e outra espanhola, geiros, o MS Explorer, conseguiu atravessáno conhecido Tratado de Tordesilhas. Bri- la. Uma das dificuldades do caminho era
tânicos, russos, dinamarqueses e outras na- que a passagem nunca se apresentava comções ao norte ficaram sem uma passagem pletamente livre de gelo.
marítima para a Ásia, pelo sul.
Isso mudou a partir de setembro de 2007.
Várias expedições tentaram franquear a O aquecimento no Oceano Ártico ganhou
passagem nos quatro séculos seguintes, mas ritmo mais rápido do que os cientistas imasem sucesso. A navegação era muito difícil, ginavam. Fotos de satélite registraram, afifosse pelas correntes revoltas na região, fos- nal, que a passagem estava, provavelmense pela presença das imensas gete pela primeira vez em muitos
leiras, às vezes móveis, fosse pelo A Suécia,
séculos, completamente livre
contrário: em alguns lugares, en- antiga e
de gelo.
tre as ilhas, a água era muito rasa. pouco
Agora, neste começo do séJohn Cabot (1497), James Cook conhecida
culo 21, há uma mudança ra(1776) e George Vancouver potência
dical na paisagem das navega(1791/1795) destacam-se como
ções. Modernos navios podem
da região,
capitães dessas expedições que
chegar aonde os mais antigos
ficaram famosas nas navegações. não ficará
nem sonhavam. Por exemplo,
Há referências de que um navio indiferente a a partir de Murmansk, porto
britânico, o Octavius, teria con- essa disputa. russo que teve grande imporseguido atravessar a passagem Idem a União tância militar aos tempos da
em 1762, do Oeste para o Leste. Européia
União Soviética, organizam-se
Mas ele foi encontrado à deriva
expedições turísticas até o Pólo
13 anos depois, perto da Groenlândia, com Norte. Lá, os turistas entregam-se a uma
toda a sua tripulação morta. Os corpos es- atividade peculiar. Dão-se as mãos, sobre
tavam congelados debaixo do convés, onde o gelo, em torno do ponto (uma vez que
provavelmente tentaram se proteger.
não há paralelo) de 90o de latitude norte. Ao
A partir de 1850, um aquecimento na re- contrário do personagem de Júlio Verne,
gião fez recuar as geleiras. Entre 1850 e 1950, que deu “a volta ao mundo em 80 dias”, no
discute-se sobre o motivo dessa elevação da famoso romance, eles o fazem em 80 seguntemperatura. De 1950 em diante, sobretudo dos, na ciranda mais fantástica que talvez
na década de 1980, existe uma certeza quase jamais tenha havido na face da Terra.
generalizada de que o aquecimento, que se
A perspectiva de que o aquecimento glointensificou, é resultado da atividade huma- bal e local mantenha a passagem aberta por
na e do decorrente acúmulo maior de CO2, o períodos mais longos do ano avivou as amgás dióxido de carbono, na atmosfera. Atin- bições comerciais na região. Ela poderia regindo proporções cada vez mais dramáticas, presentar uma abreviação do longo camio fenômeno recebeu o nome de “aquecimen- nho marítimo, que ainda se deve percorrer,
to global”, porque desta vez se dá na Terra da Europa à Ásia, e vice-versa, através do
inteira, incluindo os pólos.
Canal do Panamá.
A partir da segunda metade do século
Também reavivou velhos interesses geo
19, a busca da Passagem do Noroeste re- políticos e militares. Ao contrário do que
crudesceu, movida também pela série de se pensa vulgarmente, a Guerra Fria não
explorações que chegaram aos pólos. O fei- acabou. Na sua versão ideológica, que oputo coube ao explorador norueguês Roald nha o capitalismo ao comunismo, os EstaAmundsen, o mesmo que em 1911 alcan- dos Unidos venceram e a União Soviética
çaria pela primeira vez o Pólo Sul.
desagregou-se, em 1991.

caso se confirme o valor comercial (por
ora mais turístico do que outro) e militar
da nova passagem. Para os Estados Unidos, reconhecida potência naval desde
os tempos da Segunda Guerra Mundial,
em disputa ainda permanente com uma
potência terrestre, a Rússia, o acesso ou
mesmo o controle sobre a passagem e a
região é vital.

ROY Philippe/AFP

Passagem para Pelucidar

Vantagem em meio à desgraça O derretimento das geleiras do Pólo Norte é
uma das maiores calamidades ambientais da nossa era. No entanto, as corporações
capitalistas enxergam ali uma forma de lucrar ainda mais, diminuindo custos com
transporte como, por exemplo, o pedágio do Canal do Panamá (ao lado)

Tempo é dinheiro

De lá para cá, a Rússia, a principal república da ex-URSS, recupera-se econômica
e militarmente. O objetivo de cercá-la não
desapareceu da Organização do Tratado do
Atlântico Norte (Otan), liderada pelos Estados Unidos, como demonstram recentes
tratados propostos à Polônia e à República
Tcheca, ex-integrantes do bloco comunista,
que levariam ao estabelecimento de bases
da Otan em seu território. O da República Tcheca foi confirmado e só depende da
aprovação dos respectivos parlamentos, o
seu e o dos EUA. O da Polônia aguarda provavelmente o resultado das eleições americanas. O objetivo anunciado dessas bases é
deter possíveis mísseis do Irã sobre a Europa. Mas ocorre que o Irã não tem ainda
mísseis com esse alcance. A reação russa
foi imediata: anunciou que haverá retaliações “técnicas e militares”, caso os tratados
sejam confirmados.
Nesse quadro de tensões novas e antigas
em ascensão, as ambições de comércio e

os radares e olhares militares voltaram-se
para a região ártica e sua nova passagem
aberta, ainda que de modo precário e por
ora incerto. Os russos, provocativamente,
fincaram sua bandeira sob o gelo flutuante
do Pólo Norte, a 4.200 metros de profundidade. O Canadá reclama soberania, mesmo que parcial, sobre a passagem, já que a
maior parte dela está entre ilhas e arquipélagos que lhe pertencem. Os EUA reivindicam livre acesso à passagem. E a Dinamarca
se moveu, pois um dos lados da navegação
se dá, em parte, bordejando a Groenlândia,
território seu.
Do outro lado, o asiático, a China já se
mexe, como nova potência comercial e imperialista em escala mundial. A Noruega,
também terra dos antigos vikings, tem interesse na área: sua ilha de Svalbard confronta de um lado a Groenlândia, do outro
ilhas russas e ao norte a placa gelada do
pólo. A Suécia, antiga e pouco conhecida
potência da região, não ficará indiferente a essa disputa. Idem a União Européia,

Na literatura, as águas congeladas do
Pólo Norte sempre exerceram fascínio. Sucessivas expedições para alcançá-lo foram
motivo de inúmeros escritos, tanto quanto as do Pólo Sul. Segundo antigas lendas,
no Pólo Norte haveria uma passagem para
o estranho mundo de Pelucidar, o mundo
que existiria por debaixo da crosta terrestre. Esse mundo foi tema de um dos mais
famosos livros de Julio Verne (Viagem ao
Centro da Terra). Numa de suas aventuras (Tarzan no Centro da Terra), o herói
de Edgar Rice Burroughs visita esse mundo, numa expedição que, por meio de um
balão, consegue “descer” por essa entrada
polar até Pelucidar. O que encontram lá?
Um daqueles mundos perdidos, cheios de
animais estranhos e homens e mulheres da
idade da pedra.
Agora um estranho mundo, que não
sabemos qual seja, pode estar sendo vislumbrado através do surgimento, ou ressurgimento, dos incríveis caminhos gelados dessa Passagem do Noroeste. Pode ser
o mundo de um aquecimento catastrófico
cujas conseqüências não sabemos precisamente quais serão. Mas sabemos que, caso
ele se confirme com a dramaticidade que o
degelo na passagem anuncia, elas serão terríveis. Como já se disse, os mais velhos deste começo do século 21 talvez não vejam a
futura catástrofe. Mas seguramente já estão
olhando nos olhos dos que poderão vê-la –
ou sua neutralização por políticas ambientais mais consistentes e sustentáveis.
Pode ser também o mundo que suceda
ao eventual confronto entre as maiores potências militares e nucleares que a humanidade já conheceu. Nesse caso, poderemos ter a confirmação do pensamento de
Einstein, que certa vez disse não sabermos
como será a Terceira Guerra Mundial, mas
termos certeza de como seria a Quarta: com
paus e pedras, como na Idade da Pedra ou
na fantasia de Pelucidar. Nesses termos, a
Passagem do Noroeste é um caminho possível, mas é também uma advertência.
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S.O.S. ÁGUA
Quase 2 milhões de pessoas vivem às margens das
principais represas que abastecem a Região Metropolitana de
São Paulo. Entidades alertam para um colapso, em 10 anos, se
a situação não começar a mudar agora Por Xandra Stefanel
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Regina de Grammont

Esgoto na água de beber
As margens da maior represa da Região
Metropolitana de São Paulo, a Billings, estão
intensamente povoadas por assentamentos
irregulares e sem saneamento

mônica schroeder/isa

E

m 1987 Rosenaidi Ribeiro de
Araújo saiu de Olindina (BA)
com destino a São Paulo. Morou de aluguel no Jabaquara até
descobrir, em 1991, o Jardim
Gaivotas, no extremo sul da capital, bairro em formação às margens da Represa Bil
lings, maior reservatório de água da Região
Metropolitana e um dos maiores do mundo
em área urbana. Comprou de uma “imobiliária” um terreno à beira d’água por 2.500
cruzeiros, moeda de então, parcelados em
três vezes. Em vez da escritura, obteve simples recibos. O que a doméstica Nadi, como
é conhecida, não sabia é que nem ela nem
seus vizinhos podiam morar ali, uma área
de manancial protegida por lei.
Atualmente cerca de 2 milhões de pes
soas moram em áreas de manancial que
atingem as Represas Billings e Guarapiranga, que abastecem 30% da Região Metropolitana de São Paulo, onde estão 38 municípios, além da capital. A Billings leva água a
aproximadamente 1,5 milhão de habitantes em Diadema, São Bernardo do Campo,
Santo André, Ribeirão Pires, São Caetano
do Sul e Rio Grande da Serra. E poderia levar a muito mais, se não tivesse 15% de sua
bacia ocupada irregularmente e, na maioria
das vezes, sem tratamento de esgoto.
Ao seu redor, onde deveria haver apenas Mata Atlântica, formaram-se em vários pontos verdadeiras cidades, com casas,
iluminação e prédios públicos, ruas asfaltadas, comércios e indústrias. No bairro
de Eldorado, em Diadema, por exemplo, a
verticalização é irreversível. Há “prédios”
com até seis residências, uma sobre a outra.
Também há casas de luxo e clubes. E novos
moradores não param de chegar.
No Jardim Gaivotas ainda funcionam
fossas. Nas ruas o odor é característico: brota dos canos das casas uma água turva que
corre pelo meio-fio morro abaixo, poluindo os córregos, o solo e a represa.
Apesar do crescente aumento populacional na região, o gerente do Departamento
de Águas Superficiais e Efluentes Líquidos
da Cetesb, Eduardo Mazzolenis de Oliveira, garante que a qualidade da água não está
caindo. Mas admite que o custo do tratamento é até quatro vezes maior quando há
poluição.
Organizações não-governamentais que
acompanham o caso dos mananciais há
anos alertam para um futuro temeroso.
Para Pilar Cunha, geógrafa e pesquisadora
da campanha De Olho nos Mananciais, do
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Fabiano e
Cristiano:
opção de
lazer

Esporte e consciência

Apesar de morarem há sete anos às
margens da Billings, os irmãos Fabiano
e Cristiano Jesus Souza Santos só
vislumbraram nas águas turvas uma opção
de lazer quando aprenderam a velejar. Eles
fazem parte do Projeto Saracura, da ONG
Vento em Popa, que ensina crianças e
jovens da região a velejar, construir barcos
e a preservar a represa. “Antes de praticar
vela eu não usava a represa para nada. O
esporte faz você ter mais consciência. Os
moradores olham para ela como se fosse
um esgoto”, diz Fabiano, que faz aula há
um ano. O irmão veleja há dois e admite
que no começo sentia nojo da água. “Hoje
queremos recuperar para que outras
pessoas possam utilizar a represa.”

Instituto Socioambiental, a situação é crítica: “A Grande São Paulo já sofre com escassez de água. Temos menos por habitante
que algumas cidades atingidas pela seca no
Nordeste. São produzidos 66 mil litros de
água por segundo, e é isso que a população
consome, em média. Ou seja, não podemos
perder nenhuma fonte de abastecimento e
não pode ocorrer nenhum imprevisto”.

Esforço inédito

Maria Luisa Ribeiro, coordenadora da
Rede das Águas da SOS Mata Atlântica, reitera que o sistema como está é uma “bomba-relógio, prestes a explodir”. Afirma que
o atual modelo de uso, ocupação do solo e
desenvolvimento econômico pressiona cada
vez mais as áreas de mananciais. “As duas
principais da região são as galinhas dos ovos
de ouro de São Paulo. Já estamos há quatro
anos com a luz vermelha acesa. Se em dez
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Cadê o fiscal?
Venda de terrenos e
construção são proibidas
a menos de 50 metros
das águas da Billings, é o
que diz a lei

Organização
Parte da ocupação da
Billings foi intermediada por
associações de moradores

Sistema

Volume População De onde
por seg. atendida

Billings
(R. Grande)

4,8 m3

1,5 milhão

Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André

Guarapiranga 13,7 m3

3,8 milhões

Alto Tietê

10,8 m3

3 milhões

Cantareira

30,5 m3

9 milhões

Alto e Baixo
Cotia

1,87 m3

700 mil

Zonas sul e oeste de São Paulo, Taboão da
Serra, Embu e Cotia
Zona leste de São Paulo, Arujá,
Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos,
Suzano e Mogi das Cruzes
Zonas norte, central, leste e oeste de São Paulo,
Franco da Rocha, Francisco Morato, Caieiras,
Guarulhos, Osasco, Carapicuíba, Barueri
Santana do Parnaíba e São Caetano do Sul
Cotia, Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu,
Vargem Grande, Barueri, Jandira e Itapevi

Rio Claro

3,6 m3

1,1 milhão

Ribeirão Pires, Mauá e Santo André

Fonte: Secretaria do Meio Ambiente

fotos: Regina de Grammont

De onde vem a água da Grande São Paulo

isso não mudar e as políticas públicas não
forem implementadas de fato, vai ser o colapso. Mas eu não sou pessimista, acho que a
sociedade civil está pressionando – e é assim
que as políticas públicas vêm.”
Ricardo Araújo, coordenador do Programa de Recuperação de Mananciais da Secretaria Estadual de Saneamento e Energia,
concorda que a situação é preocupante, mas
diz que o risco de colapso é baixo. “Se os órgãos responsáveis continuarem investindo,
a situação vai melhorar. Mas a guerra ainda
não está ganha.” Repasses de R$ 1,22 bilhão
para esse programa de recuperação foram
assinados em maio de 2008 e contarão com
verbas federal, estadual e municipais. Já foram licitados R$ 180,2 milhões e as obras
começaram no final de junho. A previsão,
até 2011, é que 45 mil famílias em 45 favelas
e assentamentos ao redor das duas represas
sejam beneficiadas com obras de urbanização, saneamento e habitação.
A Operação Defesa das Águas, da prefeitura e do governo de São Paulo, em andamento há quase um ano e meio, demoliu
entre muitos protestos 1.709 construções
irregulares. Consta do projeto a transferência de famílias para futuros conjuntos habitacionais. Apesar de as ações de fiscalização
terem aumentado e se modernizado com
a implantação desses programas, elas ainda não atuam com a rapidez e a eficiência
necessárias. Para Virgílio Farias, do Movimento em Defesa da Vida, do ABC, o problema é que fiscalizar é atividade antieleitoral. “Tem político que diz que mato e árvore
não votam, então preferem deixar que pessoas entrem na terra e poluam a água.”
De toda forma, é a primeira vez que políticas municipais, estadual e federal se articulam concretamente em defesa dos mananciais sem perder de vista a qualidade de
vida da população ribeirinha e da água a ser
consumida. Se as obras se concretizarem
e a oferta de habitação popular e de educação forem adotadas como medidas preventivas, é consenso entre os ambientalistas
que o colapso pode ser evitado. E de quebra,
quem sabe, acabando também com a farra
dos vendedores ilegais e do celeiro no entorno das represas.

Hábitos e promessas

difícil solução Rosenaide e a família do pedreiro Antônio José: medo de perder tudo

A venda de terrenos é proibida por lei
federal desde a década de 1970. É vedada qualquer construção a até 50 metros da
água. E, depois dessa metragem, autorizada desde que atenda a uma série de regras
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33

mônica schroeder/isa

Área preservada A proteção pode aumentar com a votação da Lei Específica da Billings

– como não exceder a 20% da área do terreno. Mesmo assim surgiram loteamentos clandestinos, oferecendo áreas de 125
metros quadrados, acessíveis a pessoas de
baixa renda. De acordo com a Cetesb, 90%
dos casos de ocupação da Billings na década de 1980 foram intermediados por associações de moradores, que compravam
e dividiam os lotes com a “supervisão” de

políticos, que prometiam a breve regularização dos terrenos.
Para aumentar o cerco e determinar os
limites das áreas de proteção, está para ser
votada na Assembléia Legislativa do Estado
a Lei Específica da Billings, que definirá diretrizes, normas ambientais e urbanísticas
de acordo com as características particulares da represa, a exemplo da Lei Específi-

ca da Guarapiranga, já aprovada, mas ainda não implementada. Enquanto isso não
acontece, “imobiliárias” e agentes ilegais
ainda faturam com a ilusão alheia.
O pedreiro Antonio José Ferreira da Silva, 35 anos, mudou-se recentemente para o
Jardim Gaivotas com a mulher e três filhos.
Em janeiro de 2008 comprou à vista, por
R$ 7.000, uma casa pronta a 20 metros da
água. Ele garante que não sabia da proibição. “Depois que entrei ouvi boatos de que
iam derrubar tudo. Penso em sair, mas gastei todo o meu dinheiro aqui. Agora não
consigo dormir tranqüilo.” Sua vizinha, a
cabeleireira Maria Ilza Ismério, afirma que
os moradores mais antigos avisam quem
pretende se instalar. “A gente alerta que
comprar casa ou terreno aqui é investir no
que não tem futuro. Mas não adianta.”
Nadi não teve quem a avisasse. Em janeiro deste ano foi condenada por crime ambiental, teve de prestar serviços comunitários e sabe que algum dia sua casa com vista
para a represa será demolida. “Foi um sonho e eu acordei. Pode ser daqui a seis meses ou seis anos, mas a promotora já disse
que vou ter que sair sem direito a nada.”

Saiba de onde vem a água

www.mananciais.org.br/site/mergulhe_
nessa/de_onde_vem_a_agua

Dos 61 quilômetros do futuro
Rodoanel Mário Covas, Trecho Sul,
38 estarão em área de proteção
e recuperação de mananciais.
As obras consumirão cerca de
R$ 3,5 milhões, começaram em
setembro de 2006 e ainda geram
muita polêmica entre governo
e ambientalistas. A rodovia sai
de Mauá, passa por Ribeirão
Pires, Santo André, São Bernardo,
São Paulo, Itapecerica da Serra
e encontra o Trecho Oeste em
Embu, ligando as Rodovias
Anchieta e Imigrantes, que levam
ao Porto de Santos, e a Régis
Bittencourt, que liga São Paulo
aos estados do Sul. Para isso,
terá de cruzar a Guarapiranga
com uma travessia de 90 metros
e passar sobre a Billings com
duas pontes. Por enquanto a
evidência dos impactos está no
desmatamento de 212 hectares
com diversos tipos de vegetação e
na construção de uma espécie de
pista na água.
O Instituto Socioambiental
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garante que haverá outros
estragos, não levados em conta
pelos estudos de impacto
ambiental. A entidade alerta que
a área de influência direta da obra
divide ao meio fragmentos de
Mata Atlântica, não considera a
totalidade das sub-bacias afetadas
e corta áreas de ocupação urbana.
A Rede das Águas adverte ainda
quanto ao risco de acidentes
com cargas químicas que podem
interferir no abastecimento de
parte da região e o aumento da
ocupação urbana numa área sem
estrutura de saneamento.
A geóloga Ana Cristina Costa,
do Departamento de Avaliação de
Impacto Ambiental da Secretaria
Estadual do Meio Ambiente,
garante que todas as medidas
preventivas e compensatórias
estão sendo tomadas, como o
replantio de quatro vezes a área
desmatada, a criação de novos
parques, caixas de contenção
para os casos de acidentes com
poluentes, entre outras.

Até agora, o Rodoanel já consumiu o
equivalente a 530 campos de futebol
de mata ao redor da Billings

fotos: Regina de Grammont

O impacto do Rodoanel

pasquale

Trânsito lento
para a Barra
Certa vez, O Globo publicou na
primeira página a frase que está
no título desta coluna. Como se
deve ler essa manchete?
Por Pasquale Cipro Neto

D

e início, é bom dizer que o jornal acertou, como também teria acertado se tivesse publicado “pára” no lugar de “para”.
Então tanto faz? Não. “Pára” é bem diferente de “para”. O que temos aí é um
dos (poucos) casos em que se aplica o acento diferencial de tonicidade. O que é isso? A preposição “para”
é considerada palavra átona, o que implica dizer que
nenhuma de suas duas sílabas é tônica; a forma verbal
“pára” é paroxítona, ou seja, sua sílaba tônica é a penúltima. “Pára” e “para” se escrevem com as mesmas
letras, mas só uma tem sílaba tônica. Excepcional nesse caso, o acento agudo diferencia a palavra que tem
sílaba tônica (a forma verbal “pára”) da que não tem (a
preposição “para”).
Com a preposição, o jornal indicou que quem se dirige à Barra encontra trânsito lento. Com a forma verbal
“pára”, informar-se-ia que a Barra estaria parada por causa do trânsito lento. Às vezes, um mísero acento faz muita
diferença. É bom insistir num ponto: o acento diferencial
é excepcional. Palavras como “cara”, “vara”, “tara”, “ira”,
“sara” e tantas outras paroxítonas terminadas em “a” não
são acentuadas. A forma verbal “pára” só recebe acento
porque é necessário diferenciá-la da preposição.
Já que falamos da preposição “para”, é bom trocar
duas palavras sobre a forma “pra”, definida pelo Aurélio
como contração da preposição “para”, e pelo dicionário de Caldas Aulete como “forma abreviada de para”.
Nada de radicalismos em relação a “pra”, por favor. Não
faltam em nossa literatura (e na portuguesa também)
exemplos do emprego de “pra” no lugar de “para”. O
“Aurélio” cita este, entre outros: “Deixa-me os lábios
teus, rubros de encanto, / Somente pra os meus beijos”
(Junqueira Freire, Contradições Poéticas).
Em linguagem escrita formal culta, ou seja, em textos técnicos, científicos, acadêmicos, jurídicos etc., não
ocorre o emprego de “pra”. Não se aconselha, pois, que
se escreva “pra”, por exemplo, num artigo jornalístico
em que se discutam as razões da crise do setor energético. A mesma observação cabe para as demais con-

trações de “para” com os artigos, de que resultam as
formas “pro”, “pra”, “pros”, “pras”.
Alguns autores entendem que é tônico o “pra” que
resulta de “para” (ou “pra”) + “a”, o que justificaria o
emprego do acento agudo (“prá”). O dicionário Aurélio
é um dos que defendem essa posição: “A rigor, constituindo, como constitui, um monossílabo tônico terminado em a, devia ser acentuado”, diz o Aurélio, que
faz a observação, mas respeita o que é tido como padrão, ou seja, não registra a palavra com acento, nem
no exemplo que dá (“Vou levar uma lembrança pra
quem está doente”).
O Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa,
da Academia Brasileira de Letras, registra várias das
contrações das preposições com outras palavras, como
“dum” (“de” + “um”), “duma” (“de” + “uma”) e “num”
(“em” + “um”), mas só dá a “pra” o valor de preposição, equivalente a “para”, apesar de registrar “pro”, que
dá como “contração de para e o”.
Em sua Moderna Gramática Portuguesa (edição revista e ampliada), publicada pela Editora Lucerna, do
Rio de Janeiro, Evanildo Bechara arrola as duas formações possíveis de “pro”, “pra”, “pros” e “pras” (“para” ou
“pra” + “o” etc.). Essa obra do querido professor Bechara, por sinal, é referência obrigatória e deve figurar na
estante de quem estuda nossa língua.
É bom confirmar: a forma “prá” não encontra registro,
portanto deve ser evitada. Quanto aos diferenciais de tonicidade, o caso de “pára” não é o único. Entre os demais,
merece destaque o que se emprega no verbo “pôr”, que
o diferencia da preposição “por”. “Vou pôr aqui” é bem
diferente de “Vou por aqui”. Em tempo: nada de acentuar
os derivados de “pôr”, ou seja, nada de acentuar “depor”,
“propor”, “impor”, “repor”, “compor” etc.

Pasquale Cipro
Neto é professor
de Língua
Portuguesa,
idealizador
e apresentador
do programa
Nossa Língua
Portuguesa, da
TV Cultura
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O desafio de
chegar lá
O Brasil leva uma delegação recorde para Pequim,
movida sobretudo a verbas estatais. Com pouco
dinheiro do setor privado e políticas públicas
insuficientes, o país pena para fazer do esporte
um bom meio de gerar oportunidades
Por Cezar Martins
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Garimpeiro
Flavio Canto não
vai a Pequim, mas a
medalha conquistada
em Atenas-2004
rendeu apoio ao seu
projeto de educação
em comunidades
carentes do
Rio de Janeiro,
onde também
garimpa futuros
campeões

JONNE RORIZ/AE

N

a biografia preparada para o
Museu Olímpico, órgão oficial da memória dos Jogos
modernos, o francês Pierre
Frédy, o Barão de Coubertin, é descrito como um homem que acreditava no poder de transformação social
da educação. Para o fundador do Comitê
Olímpico Internacional (COI) e criador da
Olimpíada como a conhecemos, o esporte
era a melhor maneira de despertar o interesse de jovens também por artes, literatura
e outras disciplinas e, assim, resgatar valores éticos e morais sepultados no passado
junto com a Grécia Antiga. Coubertin não
estava errado. Não é difícil comprovar esse
potencial hoje, principalmente em países
com carências profundas. Na delegação de
277 atletas nacionais classificados para os
Jogos de Pequim, um recorde histórico, não
são raros os exemplos de jovens nascidos
em famílias pobres que conseguiram trocar futuros incertos pela esperança de medalha.
Marta Vieira da Silva, a
melhor jogadora de futebol
do mundo, é um desses casos que inspiram tantos outros jovens. Nascida no sertão
de Alagoas, a atacante encontrou no futebol o caminho
para superar obstáculos. Aos 14

anos viajou sozinha por três dias até o Rio
de Janeiro, onde conseguiu vaga na equipe
do Vasco. Passou dificuldades, abriu mão
de amigos e amores e, sem apoio de patrocinadores nem da Confederação Brasileira
de Futebol (CBF), tornou-se a estrela. Dona
de dribles rápidos e desconcertantes, é a esperança do país de chegar ao inédito ouro
no futebol, já que o time masculino será,
como sempre, um azarão.
Vitórias solitárias como a de Marta ainda
são regra em um país que tenta ser sede de
uma Olimpíada. Enquanto o governo federal e o Comitê Olímpico Brasileiro (COB)
investem pesado para promover o Rio de
Janeiro como sede dos Jogos de 2016 – o
orçamento da campanha prevê gastos de
R$ 66 milhões apenas na fase de candidatura, até novembro de 2009 –, programas de
incentivo à prática esportiva voltados para
crianças e jovens carentes são abastecidos
a conta-gotas. São poucos e mal pagos os
profissionais habilitados a educar e treinar garotos que poderiam fazer parte das
futuras delegações nacionais, em diversas
modalidades. Os espaços públicos de treinamento, como clubes municipais, costumam oferecer equipamentos sucateados e
péssimas condições de segurança, higiene
e conforto, formando um cenário propício
para o desperdício de talentos.

Nas mãos de Deus
Como falta cultura
esportiva no Brasil,
talentos como a saltadora
pernambucana Keila Costa
surgem como por milagre

Lalo de Almeida/ Folha Imagem

Degraus acima

Em contrapartida, as empresas estatais
despontam como os principais apoiadores
de equipes e atletas olímpicos de ponta, com
vultosos patrocínios. Para a preparação do
time brasileiro que vai à China, só o COB
recebeu mais de R$ 260 milhões. A maior
parte, R$ 220 milhões, proveniente do repasse de 1,7% da arrecadação das loterias
pela Caixa. O restante veio de seis patrocinadores oficiais, entre eles duas empresas
ligadas ao governo: Caixa e Petrobras. O
valor gasto no ciclo de quatro anos é alto
quando comparado, por exemplo, à verba
de R$ 11,3 milhões destinada em 2008 ao
Programa Segundo Tempo, do Ministério
do Esporte, que oferece esporte, alimentação e reforço escolar a cerca de 700 mil jovens em todo o país.
Esse montante arrecadado pelo COB não
soma ainda os contratos de patrocínio feitos
pelas empresas diretamente com as confederações. O Banco do Brasil, por exemplo,
investe R$ 22 milhões apenas nas seleções
masculina e feminina de vôlei. Sem o aporte financeiro, segundo a Confederação Bra2008 agosto REVISTA DO BRASIL
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Se para o governo parece ser difícil concentrar esforços e verbas em políticas e pro38
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Chance de ouro
Com ajuda do Bolsa-Atleta,
Diogo Silva, do tae kwon do,
foi ouro no Pan-Americano do
Rio, mas precisava de maior
apoio para chegar à Olimpíada

gramas de inclusão social por meio do esporte, para as empresas privadas o tema
é praticamente um tabu. Os contratos de
patrocínio são inconstantes e mal planejados, restritos a modalidades de massa ou a
esportes com os quais diretores de marketing e relacionamento tenham afinidade. A
expectativa é de que a Lei de Incentivo ao
Esporte possa modificar esse quadro. Regulamentada em 2007, ela permite que empresas apoiadoras de projetos sociais e esportivos tenham alguma compensação no
imposto de renda.
A Fiat Automóveis é uma das que já se
beneficiam com a lei, formando parceria
com o Clube Atlético Mineiro. O programa
oferece 2.070 vagas a estudantes de escolas
públicas de Belo Horizonte, onde praticam
futebol de campo em horários que não estejam em aula. “A disputa em uma modalidade esportiva é a melhor maneira de levar
crianças e adolescentes a desenvolver um

Eduardo Knapp/Folha Imagem

sileira de Vôlei (CBV), o esporte não teria
conseguido atingir o nível atual. Sérgio Dutra dos Santos, o Escadinha, líbero da seleção comandada pelo técnico Bernardinho,
talvez seja a personificação dos benefícios
sociais que o mecenato estatal pode trazer.
“A seleção de vôlei significa a minha sobrevivência e a de muita gente que depende
de mim. Tudo o que consegui devo ao vôlei e, sempre que entro em quadra, lembro
as dificuldades que tive”, afirma o jogador,
pai de três filhos.
Filho de trabalhadores rurais que cultivavam café em Diamantina do Norte (PR),
Escadinha chegou a ser vendedor ambulante, com uma Kombi, de produtos de limpeza. Quando o primeiro filho nasceu, em
1997, dividia o tempo entre os treinos e outro emprego. Só conseguiu se dedicar exclusivamente ao esporte quando as regras
mudaram e surgiu a posição de líbero, um
atleta que só tem função defensiva na quadra e não pode atacar. Adaptou-se rápido
ao papel. Em Pequim, será um dos astros do
time nacional e porta-bandeira do projeto
social VivaVôlei, mantido desde 1990 pela
CBV com parte do dinheiro que recebe dos
patrocinadores, para ajudar na socialização
de crianças carentes de 7 a 14 anos.
Outros atletas, hoje admirados como ídolos nacionais, têm histórias semelhantes. Os
irmãos Daniele e Diego Hypólito mudaram
a vida de toda a família, que morava em Santo André (São Paulo), graças às acrobacias
e piruetas que os consagraram na ginástica
artística. Além dos dois, a ginástica brasileira será representada pela gaúcha Daiane
dos Santos, outra que ascendeu por conta do
bom desempenho como atleta.
Mas a delegação também sentirá a falta
de atletas que poderiam chegar ao pódio e
não conseguiram se classificar em decorrência da falta de apoio. É o caso de Diogo
Silva, do tae kwon do, que ganhou o ouro
no Pan-Americano do Rio, em 2007, e não
conseguiu sua vaga para a Olimpíada. “O
tae kwon do é a minha vida. Foi por causa
dele que larguei a rua e fui para o esporte.
Por diversas vezes pensei em desistir, por
não ter condições de me manter”, comenta
o lutador, que vivia com os R$ 600 pagos
pelo Bolsa-Atleta, outro programa criado
pelo governo federal na tentativa de incrementar o esporte no país.

espírito de competição, com valores éticos e
respeito ao próximo”, afirma Ana Luiza Veloso, coordenadora de relacionamento com
a comunidade. A montadora também patrocina desde 1998 o Programa Esportista
Cidadão, em parceria com o Minas Tênis
Clube, dirigido a jovens do Aglomerado da
Serra, uma das regiões mais violentas da capital mineira. “O incentivo ao esporte tem
ótima relação custo–benefício. Um investimento relativamente pequeno pode potencializar grandes efeitos de inclusão. Mas
são ações que precisam andar junto com
melhorias nas escolas e programas sociais
públicos”, analisa.
Mesmo com o aprimoramento da legislação, programas de incentivo ao esporte
no Brasil ainda são dependentes da persistência e do voluntarismo de personalidades ligadas a alguma modalidade. O judoca
Flavio Canto, bronze em Atenas-2004, mas
fora de Pequim nestes Jogos, é diretor-pre-

medalha olímpica: “Chegou a hora de meu
trabalho ser premiado e espero alcançar o
pódio”.

que forma com a Caixa a dupla de maiores investidores no atletismo, é considerado
pequeno demais para fazer surgir no país
uma gama de talentos capaz de competir
Atletismo
com países que possuem maior cultura esPoucas modalidades dos Jogos de Pe- portiva.
quim são tão ricas em histórias de supeEnquanto isso, os espectadores brasileiração e inclusão social como o atletismo. ros torcerão para que Marílson vença a maVelocistas negros vítimas de racismo que ratona disputada nas ruas da capital chinese transformam em ídolos dos
sa. Ou então que possam chegar
Estados Unidos, africanos que “O incentivo
ao pódio atletas ainda desconheescaparam de guerras civis e ao esporte
cidos do grande público, como a
chegaram a ser campeões, e tan- tem ótima
saltadora pernambucana Keila
tos outros. O Brasil tem poucas relação custo– Costa, um talento garimpado nas
chances de ganhar uma medalha benefício. Um
pistas de terra de Abreu e Lima,
de ouro, mas seus atletas, com investimento
cidade próxima a Recife.
trajetórias semelhantes, já po- relativamente
Os esforços, investimentos
dem ser considerados vitoriosos pequeno pode e programas para desenvolver
apenas pelo fato de ser reconhe- potencializar
o esporte nacional foram muigrandes
cidos internacionalmente.
tos desde 2004, quando o Brasil
Criança pobre nascida em Cei- efeitos de
conquistou 10 medalhas (5 de
lândia, cidade-satélite do Distri- inclusão”
ouro, 2 de prata e 3 de bronze)
Ana Luiza Veloso
to Federal, o fundista Marílson
nos Jogos de Atenas. DinheiGomes dos Santos surpreendeu o mundo ro público e privado foi aportado em diao vencer a Maratona de Nova York, em versas iniciativas e distribuído às con2006. Recebeu como prêmio US$ 130 mil federações nacionais. Resta agora saber
e voltou para o Brasil como um dos princi- se, independentemente das medalhas de
pais nomes da equipe de atletismo patro- Pequim, terão resultado também no decinada pela BM&F. Embora importante, o senvolvimento social do país nos próxiapoio da Bolsa de Mercadorias & Futuros, mos anos.
Caso raro
Marílson Gomes
surpreende, é dos
poucos atletas
brasileiros que têm
patrocínio consistente

Eduardo Viana/Lancepress

sidente do Instituto Reação, ONG que ensina o esporte sobre o tatame a crianças da
favela da Rocinha e outras comunidades carentes do Rio de Janeiro. Flavio diz que só
passou a receber mais apoio depois da medalha conquistada há quatro anos. “Hoje
são mais de mil crianças em quatro pólos
de educação. Temos programas de educação paralelos, com aulas de idioma, nutricionistas, fisioterapeutas. Ainda estamos
profissionalizando esse setor”, diz o judoca, orgulhoso por ter mandado duas alunas
ainda das categorias de base para participar
do período de treinamentos no Japão junto
com a seleção brasileira, em julho. “Elas são
exemplos que podemos dar para os outros
alunos. O judô é uma escola moral, ensina a superar seus limites físicos e emocionais para enfrentar um adversário em um
combate.”
Os ensinamentos do judô certamente foram valiosos para que Edinanci Silva superasse as dificuldades da infância pobre
na Paraíba e chegasse a sua quarta Olimpíada. Uma das esperanças de medalha, a
judoca já foi obrigada a comprovar sua feminilidade com testes de laboratório para
poder competir em Atlanta-1996. Está em
Pequim com status de melhor atleta da seleção feminina, e sonha com a primeira
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F

idinésio Mendes ri de sua primeira transa,
aos 15 anos. “Eu vivia me gabando, contando histórias de namoradas que já havia tido,
mas na verdade era virgem.” Na época, uma
colega mais velha, atraída pela conversa, resolveu “se dar” de presente de aniversário. “Fiz uma
brincadeira com ela de dia e, à noite, ela me procurou.
Quando entrei no carro não deu tempo nem de trocar
um beijo: ela mandou ver. Foi muito rápido e só no dia
seguinte consegui revelar que tinha sido minha primeira vez. Ela riu, e ficamos juntos por mais um ano”,
conta Fid, como é chamado em Cordeirópolis (SP). A
sensação, que ele acreditava que um dia teria com alguém especial e na hora certa, foi de medo. “Na correria, não entendi nada.” Cinco anos depois ele diz que
o panorama mudou. “Meninas com 15 anos já transaram com vários caras. Quando eu tinha 15, não tinha
essa moleza”, brinca.
A brincadeira não está tão longe do real. Numa pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento
(Cebrap) para o Ministério da Saúde, um em cada três
entrevistados entre 15 e 19 anos disse ter relações se
xuais por volta dos 15 anos – há uma década era um
em cada nove. Outra pesquisa, da Organização das
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), revela que a queda na faixa etária ocorreu sobretudo entre as meninas: nos primeiros quatro
anos deste século, baixou de 19 para 15 anos, em média, a idade de “estréia” das garotas.
Os números mostram mais uma pequena revolução
no comportamento da população – e revoluções sempre trazem ganhos e perdas. “Os pais estão mais permissivos. Por exemplo, entre 2001 e 2004 dobrou, de
25% para 50%, o índice de adultos entrevistados que
diziam permitir que seus filhos levassem parceiros para
casa”, afirma Andrea Hercowitz, pediatra e especialista
em hebiatria (a medicina direcionada ao adolescente).
“E, quando se adota essa postura, é preciso antes de
tudo orientar responsavelmente o jovem, com diálogo

e transparência.” Andrea é médica do hospital Albert
Einstein, onde atende jovens da classe média e alta; dá
cursos para adolescentes no Sistema Único de Saúde
(SUS); e é professora no hospital-escola do Instituto de
Hebiatria da Faculdade de Medicina do ABC.

Pais ligados

Para que haja confiança e diálogo, o sexo não pode ser
visto como tabu. “Pai e mãe têm papel preponderante
e, se existe diálogo e percepção da naturalidade sobre a
iniciação sexual, o jovem estará bem-assessorado. Pais
que não se sentem confortáveis para conversar devem
pedir ajuda profissional, em clínicas particulares ou
postos públicos de atendimento”, defende Soraya Azzi,
psicóloga da Pediatria do Hospital Albert Einstein.
Maria Julia Baltar Paim Panessa, que iniciou sua
vida sexual com 13 anos, garante que sempre teve informação em casa e na escola. “Minha mãe começou
a falar sobre sexo quando eu tinha 11 anos e sempre
disse que fazia questão que, quando acontecesse, fosse
em casa. Ela até propunha levar café na cama”, brinca. Mesmo assim, a história só chegou aos ouvidos
da mãe depois. “Namorava havia meses e ele era mais
velho que eu. Uma hora iria rolar. Certa vez fomos a
um churrasco com uns amigos, em uma chácara, e
aconteceu. Contar pra minha mãe não foi fácil – foi
ela quem viu anticoncepcionais na minha bolsa e veio
conversar. Depois ficou tranqüilo. Quando eu tinha
18 anos, meu pai me ajudou a bolar um aniversário
‘especial’ para um namorado meu em um motel”, conta. Hoje, aos 21 anos, acha que se precipitou. “Aos 14
anos eu já tinha preocupações de mulheres adultas.
Medo de engravidar, de pegar doenças. Se eu tivesse
contraído uma doença sexualmente transmissível, teria de passar a vida me cuidando e me preocupando
em não transmiti-la”, raciocina.
É consenso entre os médicos que o apelo da mídia
e o volume de informações disponíveis em canais diversos, como a internet, influenciam a precocidade da

Numa
pesquisa do
Cebrap, um
em cada três
entrevistados
entre 15 e 19
anos disse
ter relações
sexuais por
volta dos 15
anos – há uma
década era
um em
cada nove.
Outra
pesquisa,
da Unesco,
revela que a
queda na faixa
etária ocorreu
sobretudo
entre as
meninas

Mudanças hormonais, novas
sensações e pressões do grupo de
amigos seduzem o adolescente para
a primeira experiência sexual, que
pode trazer prazer, maturidade ou
conseqüências indesejáveis
Por Miriam Sanger

fotos: regina de grammont

não é pecado
Sim, isso acontece
Alana, com a mãe:
depois do susto, medidas
práticas para lidar com a
gravidez precoce
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atividade sexual. Para o psicólogo especialista em sexologia Carlos Boechat Filho, a diminuição da repressão política, educacional e religiosa trouxe mudanças
positivas: “Especialmente do ponto de vista do acesso
a informação e quebra de tabus”.
Andrea Hercowitz concorda: “Ao se tornarem adultos, esses jovens estão mais conscientes de si e do que
querem. Têm chances de ser mais felizes”. Mas não se
trata de uma regra, e sim de uma possibilidade. “Se a
sexualidade for exercida de forma inteligente e segura, a atual adolescente e futura mulher provavelmente
poderá ser mais feliz e não será submissa, como foram
as das gerações anteriores”, avalia.

Aspectos físicos

Fatores fisiológicos também estão se precipitando. A
menarca, primeira menstruação da mulher, que acontece por volta dos 12 anos, já não é considerada anormal a partir dos 8. O aparecimento do broto mamário,
42
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Frustração precoce
Muitas escolas têm em seus currículos a matéria Educação Sexual. Mas as
questões biológicas predominam. Emoções, auto-estima, preservação do corpo,
limites pessoais são pouco ou nada debatidos. “Adultos precisam ensinar a seus
filhos que eles têm direito a dizer ‘não’ e que a sexualidade não diz respeito
apenas à libido, mas também a afeto e afinidade”, afirma a hebiatra Andrea
Hercowitz. “Todo jovem tem seus anseios e sabe sobre contracepção, seja ele rico
ou pobre. A diferença está nas conseqüências. Atendo meninas mais pobres que já
estão casadas em função da gravidez, o que é difícil de encontrar nas classes mais
altas.” No Brasil, nos últimos anos, a taxa de filhos por mulheres adultas caiu. A
única faixa etária em que a porcentagem cresceu foi das adolescentes.
Uma pesquisa realizada pela Secretaria da Saúde do Espírito Santo constatou
que o maior crescimento no número de mulheres com aids no estado se deu
entre jovens com, em média, 15 anos. E 25% dos partos realizados pelo SUS em
2006 foram em meninas com menos de 19 anos. “Meninas com 13 ou 14 anos
ainda não se conhecem, não fizeram escolhas nem sabem de seus limites. Não
estarão atentas às prevenções”, constata Andrea. No entanto, segundo ela, é
preciso fugir de generalizações. “É difícil dizer em qual idade se está preparado
para o início da vida sexual. Às vezes pode-se estar aos 15, e aos 25 não estar.”

estava em curso, fruto de um namoro terminado dois
meses antes.
“Fiquei sem chão, comecei a tremer sem parar”, conta a futura avó. “E, como deve acontecer com todas as
mães que passam por isso, fiquei semanas me questionando sobre o que havia feito de errado. Constatei que
ela, com a arrogância típica da adolescência, pensou:
‘Não, comigo isso não vai acontecer’.” Passado o susto,
agora tratam de ser práticas. Alana fez um acordo com
a unidade do Sesi em que estuda e cumprirá o currículo
em casa, quando necessário. Com informação disponível, abertura em casa e tudo o que manda o figurino,
como acontece uma gravidez indesejada? Alana explica
em parte. “Sempre é mais confortável falar com as amigas do que com os pais, mesmo que eles estejam abertos
ao assunto. E decidi adotar o método da tabelinha”, a
prevenção mais inadequada e ineficaz que existe.
Alana conta que no grupo de amigas quem ainda é
virgem fica sem graça nas conversas. “Mas, entre as meninas, não ter transado não é um pecado como é entre
os meninos.” Ela, aliás, dá sinais de que já se “distanciou” de seu grupo por força da gravidez. “Todo mundo acha um horror quando falo sobre assuntos como o
parto, quando digo que quero que seja normal...”

Rodrigo Zanotto

Rodrigo Zanotto

Segurança
Elaine: “Fico triste
quando vejo uma
amiga transando
sem estar segura,
só por medo de
perder o namorado

que dá início ao desenvolvimento dos seios, também
está adiantado. Andrea já atendeu meninas de 7 anos
nesse estágio. “Dentes também estão começando a cair
mais cedo. Não é possível dizer se é positivo ou não.
Só sabemos que tudo isso indica uma tendência genética.” Sabe-se, por exemplo, que no século 19 não era
raro as adolescentes passarem pela menarca por volta
dos 17 anos.
Os meninos não vivenciam essas alterações físicas
no mesmo ritmo das meninas. Mais marcante, neles, é
a mudança comportamental e social, em grande parte
resultado das mudanças vividas pelas garotas. No Brasil de décadas atrás, muitas vezes era o pai do adolescente quem o induzia à iniciação sexual. Hoje os garotos encontram seus pares dentro de seus grupos. E
as mudanças hormonais da puberdade, neles e nelas,
despertam o interesse pelo sexo, sensações que antes
não existiam e a segurança – muitas vezes equivocada
– de que “se tornaram grandes”. Quando a vida sexual
acontece “cedo”, pode representar uma passagem precoce para a vida adulta, segundo a classe médica. Com
seus malefícios e benefícios.
Em seus atendimentos, a psicóloga Soraya Azzi, do
Albert Einstein, percebeu motivações diferentes entre
meninos e meninas. Em geral, eles têm a primeira relação “pela experiência” e elas “por afetividade”. Mas,
para ambos, uma das principais características é o natural afastamento dos pais e a busca por um grupo social com o qual se identifiquem. Se colegas já tiveram
experiências sexuais, o jovem fatalmente se sentirá estimulado a ter também, o que não é uma boa forma de
começar. “Querendo ou não, sempre tem aquela pressão dos amigos, ‘nossa, já estão juntos há oito meses e
nada...’”, relata Murilo Chaguri, de 16 anos, que teve sua
primeira relação aos 15.
A estudante Elaine Luque, que transou aos 13 anos
com o namorado de 19, tenta sempre “aconselhar” amigos. “Para mim, o dia em que rolou foi o mais feliz da
minha vida, com direito a rosas sobre a cama dele e
tudo o mais. Foi tudo bonito. Fico triste quando vejo
uma amiga transando sem estar segura, só por medo
de perder o namorado: ‘Se eu não fizer, outra fará’. Já
para os amigos, aconselho sempre não forçar a barra,
fazer disso um momento especial. A primeira transa
marca a gente pra sempre”, acredita.
As meninas, quando têm acesso a atendimento e informação, preocupam-se em saber sobre anticoncepcionais e menstruação. Já os garotos se mostram preo
cupados com temas como masturbação, tamanho do
pênis, mudanças do corpo e quando vai “rolar”. Mas
não é incomum o tripé formado por orientação familiar, sistema educacional e de saúde falhar. Alana Koveroff Kusminsky, de 16 anos, está entre os quase 6%
das meninas de 15 anos que engravidam, segundo a
Unesco. Sua mãe, Luciana Vinchevichi Koveroff, de 38
anos, sempre foi aberta e tratou com as duas filhas sobre o tema. Levou Alana ao ginecologista quando soube
que ela havia iniciado a vida sexual, mas a gravidez já

experiência x afetividade Murilo: “Querendo ou
não, sempre tem aquela pressão dos amigos”
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Viagem

Vim, vi e
venci

Um território de diversidades reúne
personagens que há 20 anos deixaram
sua região de origem para começar vida
nova no mais jovem estado da União
Por Débora Borges. Fotos de Otavio Valle

O

relógio marca 18h45 e o sol
ainda esquenta. Nas areias
da praia da Graciosa a bola
rola. O jogo é disputadíssimo. Do lado de fora, Fernando e Cabelo aguardam. Os dois peladeiros
estão no mesmo time para a próxima partida, mas nunca se viram. Fernando é comerciante de Brasília. Cabelo, de Pernambuco,
se intitula “hippie”. Além da paixão pelo futebol na praia, têm outra coisa em comum:
foram tentar uma nova vida em Palmas, capital do estado do Tocantins. A cidade e o
estado são assim. Em cada lugar há alguém
de alguma parte diferente do país. Criado
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pela Constituição de 1988, o mais novo estado da República vai completar 20 anos no
mês de outubro, e sua história se confunde
com a de milhares de trabalhadores que foram tentar a sorte por lá.
Nas escadarias do suntuoso Palácio do
Araguaia encontro Arisoli Gomes Pereira,
64 anos. Vidraceiro, pisou pela primeira
vez em Palmas quando ainda nem era cidade. Na futura capital havia apenas uma
área terraplenada no meio do cerrado, com
máquinas, homens e acampamentos. “Não
tinha nada aqui. Nem energia. Você olhava para um lado só via gado passando; do
outro, só mata.”

Palmas foi construída no centro geográfico do novo estado, região onde predomina o cerrado, numa área entre o Rio
Tocantins e a Serra do Carmo. E inaugurada oficialmente em 1º de janeiro de 1990.
Meses depois, em maio, seu Ari chegou de
Campo Grande, com um filho. Não faltaram janelas e portas para instalar vidros.
“Fui o primeiro aqui. Coloquei vidro em
tudo que é casa. Até os vidros deste palácio”, conta, apontando para a sede do governo estadual. Além de enfrentar o clima
de duas estações, verão chuvoso e inverno
seco, e as temperaturas acima dos 30 graus
durante o dia, na época em que seu Ari che-

nheiro de pescaria. Capitão da polícia, um
dia mergulhou para pegar um molinete caí
do no lago e nunca mais apareceu. “Ele era
muito bom, nadava bem, mas a água gosta
é daquele que é bom.”

Arco-íris

Saudade Aurélio: “Vou visitar os parentes
em Belém, mas não vejo a hora de voltar”

Lazer de graça
Futebol na praia da Graciosa:
Palmas está longe do mar, mas
o Tocantins é generoso

gou não havia telefone, o custo de vida era
altíssimo e os meios de transporte eram um
desafio. “Pra telefonar, a gente tinha de ir
para Porto Nacional, a 60 quilômetros. Pra
chegar em Goiânia demorava uns dois dias
e os ônibus quebravam no caminho.” Hoje
a viagem de 890 quilômetros leva cerca de
12 horas e a cidade possui rodoviária e aeroporto modernos.
O vidraceiro viu centenas de pessoas desistir do sonho de construir Palmas: “O pessoal não suportava a distância, a poeira, o
calor e as muriçocas”. Com ele foi diferente.
Em menos de um ano chegaram a mulher –
professora, que em janeiro de 1991 já estava
lecionando – e outros cinco filhos. A vida
nova vingou. “Aqui eu fui o homem mais
feliz do mundo”, orgulha-se. O Tocantins só
não foi perfeito para Arisoli porque perdeu
um filho. Túlio, de 34 anos, era seu compa-

As mesmas águas que levaram o filho de
Ari trouxeram vida nova para a maranhense Francine Rodrigues, 39 anos. Com a irmã
Lusimar, 47 anos, tem uma barraquinha de
bebidas e petiscos na praia das Arnos. A praia
de rio é uma opção de lazer já tradicional no
jovem estado. Com o enchimento do lago a
partir da construção da barragem da usina
hidrelétrica de Lajeado no leito do Tocantins,
novas praias foram criadas ao longo da orla,
que fica à margem direita do rio. O perímetro
do lago tem um percurso de 630 quilômetros.
“Eu vim de Imperatriz (MA) em 2005 visitar a
minha irmã. Queria ficar apenas uns 15 dias,
mas estou aqui até hoje”, conta.
Fran é manicure num salão de beleza durante o dia. À noite abre a barraca e serve
cervejas, salgados e caldos. O que a prendeu
nas areias escaldantes de Palmas foi a qualidade de vida: “Dá pra pescar, comer um
peixinho, tomar sol. À noite a coisa ferve”.
E ferve mesmo. Se a capital, com suas ruas
largas, quadras distantes, de um ar quase
desértico, parece esconder seus 200 mil habitantes, os shows de forró, “brega do Pará”,
reggae e pop à beira do lago lotam a praia
das Arnos aos domingos.
O público mostra a diversidade do Tocantins. A manicure fala em terceira pessoa
com muito orgulho: “A Barraca da Fran é o
ponto de encontro GLS da praia”. As cores
do arco-íris que incidem sobre a barraca
refletem também as telas do artista plástico paraibano Antônio Netto, de 36 anos, no
Tocantins desde 1996.
cidade acolhedora
Diz a lenda que, quem botou os
pés no Rio Tocantins uma vez,
nunca mais quer sair
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Pioneiro Seu Ari: “Fui o primeiro aqui.
Coloquei vidro em tudo que é casa”

Diversidade Fran escolheu a Praia das
Arnos para montar seu negócio

A propagação de cultura e conhecimento levou também a Palmas o professor Aurélio Picanço, 32 anos, de Belém. O jovem
doutor em engenharia sanitária ingressou
por meio de concurso na Universidade Federal do Tocantins, ativada em 2003. Aurélio já conhecia o estado, pela janela do
ônibus que o levava de Belém a São Carlos
(SP), onde fez o doutorado. “Nunca imaginaria viver aqui.” Agora, não passa pela sua
cabeça sair. “Vou com minha esposa visitar os parentes em Belém, e depois de uma
semana não vejo a hora de voltar pra casa.
A lenda diz que, quem botou os pés no Rio
Tocantins uma vez, nunca mais quer sair.
Acho que é verdade!”, sorri o hoje diretor
administrativo da universidade.

Noite de feira

A despeito da pouca variedade de opções
como teatro ou cinema – há apenas duas salas na cidade –, a atividade de lazer imperdível de Aurélio é a feira. Diferentemente das
feiras livres tradicionais no Brasil, Palmas
possui um circuito de feiras montadas em
quadras especiais distribuídas pela cidade. Devido ao calor, funcionam das 19h ao
meio-dia. E os palmenses, muito além das
compras, as freqüentam como a um evento social. A feira tem produtos de todos os
lugares do país e é ponto de encontro de
amigos. “Palmas é assim. Você faz amigos
46
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Cautela Loiri com a família em sua churrascaria: “Vi muita gente ir embora sem nada”

incentivo
Daniela: “Palmas
é favorável para o
esporte. Dá pra nadar,
correr e pedalar”

e conhece pessoas com facilidade. Aí, um
dia você vai jantar na casa de um amigo
pra comer tutu. Outro dia é pato no tucupi, do Pará. No outro é comida com pequi,
de Goiás”, diz o professor.
Sua vizinha de quitinete, a dentista Daniela Carvalho Tosin, 36 anos, em pouco
tempo se tornou uma amiga. E, graças a
outros novos amigos que fez, Daniela descobriu uma paixão: o triatlo. “Palmas é favorável para o esporte. Dá pra nadar, correr
e pedalar. Tem as praias, a serra ou a própria
Avenida Theotônio Segurado, que permite
pedalar uns 20 quilômetros”, afirma. Daniela nasceu em Piracicaba, graduou-se em
Campinas e se especializou em Cirurgia e
Traumatologia Bucomaxilar em Bauru (todas em SP). Passou alguns anos no México e
aceitou ir trabalhar no Tocantins. Divide-se
entre o trabalho no Hospital Geral de Palmas (HGP) e o Centro de Reabilitação de
Anomalias Faciais do Tocantins (Craft), em
Araguaína, a 376 quilômetros, que atende
pacientes do Tocantins, Maranhão, Pará e
Amazonas e é centro de referência da especialidade na Região Norte.
O setor da saúde está em expansão. A
brasiliense Keliane de Lisboa Paiva desembarcou em Palmas em 16 de dezembro de
2007, por não conseguir emprego de auxiliar de enfermagem em sua cidade. “No dia

17 estava trabalhando no Hospital Cristo
Rei. E um mês depois consegui vaga melhor
no HGP”, diz. Keliane espera ainda este ano
entrar na faculdade de Enfermagem. “Tem
muita oportunidade. Já falei com as minhas
amigas de Brasília para virem. Se Deus quiser, só volto pra lá a passeio.”
Loiri Maronezi, paranaense de Francisco Beltrão, acreditou no potencial do novo
estado, mas foi mais cauteloso. Comprou
terreno em 1998 e esperou a cidade se desenvolver. Quando inaugurou sua churrascaria, em 2002, a maioria dos empregados
era sulista. “Hoje 65% do pessoal é daqui”,
afirma. Grande parte dos maitres, garçons
e churrasqueiros trazidos do Sul por Loiri fixou residência no estado e acrescentou
ingredientes à cultura local. O paranaense
abriu o negócio de olho no público formado por deputados, secretários, prefeitos do
interior, altos funcionários públicos. Hoje
vive com a mulher, Silmara, e a filha Valentina em Palmas. “Vi muita gente ir embora
sem nada. Quem vive aqui vem de outras
cidades e conhece muita coisa. Quem não
conhece o ramo não sobrevive. É uma cidade diferente”, conclui.
E as diferenças ali se convergem. Cada
novo imigrante traz um pouco de sua origem. E faz de Palmas uma cidade bem
brasileira.

Rio Tocantins
MT

Go
MT Brasília

Brasília
Go

Separar ou não separar?
Espelhados pelas experiências
dos desmembramentos de Mato
Grosso e Goiás, que geraram Mato
Grosso do Sul e Tocantins, grupos
políticos há décadas propõem
no Congresso a criação de novas
unidades federativas. No começo
da atual legislatura tramitavam
18 projetos. Alguns se fundiram
e outros acabaram arquivados,
como o revival da extinta
Guanabara e os curiosíssimos
estados de São Paulo do Leste,
Minas do Norte e Triângulo. Ainda
estão no páreo 11 projetos. Se
eles vingassem, surgiriam os
estados do Tapajós e Carajás, na
Região Norte; Araguaia e Mato
Grosso do Norte, no Centro-

Oeste; e Maranhão do Sul, Rio São
Francisco e Gurguéia, no Nordeste.
Pleiteiam-se ainda os territórios
federais do Rio Negro, Juruá,
Solimões e Oiapoque, todos na
Amazônia Legal.
Os sete novos estados
gerariam, por exemplo, 21 novos
senadores e pelo menos 56
deputados federais. Os quatro
territórios acrescentariam à
Câmara outros 16 parlamentares.
Viriam ainda os sucessivos gastos
para a instalação das Assembléias
Legislativas e todo o aparato
administrativo e burocrático,
com uma série de órgãos
governamentais, tanto estaduais
como federais.

Palmas
To

MS
A divisão de Mato Grosso foi
em 1977. Tocantins nasceu
com a Constituição de 1988
De acordo com um estudo
realizado pela arquiteta e
urbanista Ana Tereza Sotero
Duarte, consultora técnica da
Câmara Federal, o Tocantins é
o estado que mais cresce no
país. De 1990 até 2005 o PIB
tocantinense cresceu três vezes
mais que o do Brasil, com média
de 7,82% ao ano. Contudo, é
apenas o 24º PIB estadual, com
apenas 0,42% do volume nacional.
O índice de desenvolvimento
humano (IDH) do estado, que em

1991 era de 0,560 (19ª posição no
ranking nacional), subiu para 0,710
em 2000 (17ª).
A criação de qualquer nova
unidade da federação, antes
de atender a alguma demanda
política, deve pesar conseqüências
sociais, humanitárias, econômicas
e estratégicas. Por exemplo, o
recorte de uma das áreas mais
pobres do Piauí, para a criação
do estado do Gurguéia, quanto
custaria aos cofres da União?
Quem ganharia com isso?
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Curta Essa Dica

Por Xandra Stefanel (xandra@revistadobrasil.net)

Ellen Page e
Olivia Thirlby
em cena de
Juno

Tudo pode dar certo
A carismática Juno (Ellen Page) é uma adolescente muito prática. Quando descobre que está
grávida de seu melhor amigo (Michael Cera) toma uma decisão bastante estranha: decide
colocar o bebê para adoção e passa a freqüentar a casa dos futuros papais (Jennifer Garner e
Jason Bateman). Juno (Paris, 2007), dirigido por Jason Reitman e escrito pela ex-stripper Diablo
Cody, não é um filme de grandes emoções, mas agrada pela simplicidade com que aborda
o tema, pelas boas atuações, pela trilha sonora que se encaixa como uma luva e pelo enredo
catártico – em que tudo o que podia dar certo dá, apesar das situações-tabu. Vencedor do Oscar
de Melhor Roteiro Original, já está nas locadoras.

Grande jornalismo

A elite do jornalismo mundial está em O
Grande Livro do Jornalismo, editado por Jon
E. Lewis (Ed. José Olympio, 378 pág.), que
selecionou o que considera os 55 textos mais
emblemáticos da história com uma variada
gama de assuntos: da queda da Bolsa de Nova
York ao casamento de Grace Kelly. Passa
por Um Homem É Guilhotinado em Roma,
de Charles Dickens (1845), e O Relógio
Marcava 7h55 – Precisamente O Momento
em Que o Míssil Explodiu, de Robert Fisk,
sobre a Guerra do Iraque. Para jornalistas e
adoradores de bons textos. R$ 49, em média.

Informação, direito humano
Muitos Mundos, Uma Voz, de João Freire, que o autor chama de estudo,
é uma coletânea de fatos e situações que colocam em discussão a ligação
direta da comunicação como direito humano essencial e universal. Seu
título é uma reaplicação do Um Mundo, Muitas Vozes, trabalho da
Unesco, de 1980. O livro recolhe situações de conflitos na produção
jornalística, analisa casos, faz reflexões éticas sobre os desafios criados
pelas modernidades tecnológicas. João Freire edita também o blog www.
midiaemdebate.com.br. Contato: (63) 9207-4545 ou jlfreire@uol.com.br
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Centenário
Para celebrar o centenário de morte de um grande autor,
está em cartaz até 26 de outubro no Museu da Língua
Portuguesa, em São Paulo, a exposição Machado de Assis:
Mas Este Capítulo Não É Sério. O título remete a um
capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, principal
obra de inspiração da exposição. O visitante vai deparar
com o ambiente machadiano: sua cidade, os olhos de
ressaca de Capitu, de Dom Casmurro, transpostos numa
penteadeira, um gabinete de leitura com a presença
virtual de famosos e anônimos e a interessantíssima seção
“Delyrio”, com a cronologia invertida da vida do escritor.
De terça a domingo, das 10h às 18h. R$ 4 e R$ 2 – grátis
aos sábados. Metrô Luz, s/nº, (11) 3326-0775.

Mutarelli e Simone
Spoladore em cena de
O Natimorto, filme
baseado em seu livro

Sociologia de um artista plural
Um dos mais premiados desenhistas brasileiros, Lourenço
Mutarelli é o que se convencionou chamar de multi. Além
de ser dono de traço e estilo únicos, que se tornaram
célebres nas histórias em quadrinhos, excursiona pelo
teatro, pela literatura e pelo cinema com a mesma
desenvoltura. Começou a carreira com HQs, por
meio de fanzines editados com tiragem baixa e
distribuídos pelo próprio autor. Passou pelo estúdio
de Mauricio de Souza e, depois, seguiu pelos rumos
sombrios da sua imaginação.
Como quadrinista publicou A Caixa de Areia,
Transubstanciação, Seqüelas, Confluência da
Forquilha, Mundo Pet, O Dobro de Cinco, O Rei do
Ponto e A Soma de Tudo 1 e 2. É autor dos livros O
Teatro de Sombras, Jesus Kid e de O Cheiro do Ralo,

que deu origem ao espetacular filme homônimo. Seu
quadrinho O Dobro de Cinco também vai virar filme
em breve, nas mãos do produtor Rodrigo Teixeira e do
diretor Dennison Ramalho.
Para o teatro, escreveu O Que Você Foi Quando
Era Criança, da Cia. da Mentira, e o sufocante
O Natimorto – Um Musical Silencioso, livro já
filmado e em fase de finalização, que chegará às
telas em 2009 com direção de Paulo Machline.
Nele, divide a atuação com Simone Spoladore e
Betty Gofman. No final de julho lançou pela Cia. das
Letras A Arte de Produzir Efeito Sem Causa. Como
ator, escritor ou cartunista, ele transforma em arte
dramas que personifica, como a solidão, o trágico e a
insegurança que retratam a sociedade contemporânea.

Paula Braun e Selton Melo
em O Cheiro do Ralo

Quadrinhos, cinema,
teatro, literatura...
Mutarelli é perfeccionista
e já trabalhou no estúdio
de Mauricio de Souza
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crônica

As
charadas
de 1968
Os cinemas, os salários, empregos, a educação, o transporte, Nixon,
De Gaulle e os passatempos que não existem mais. Tudo estava no
jornal censurado que não saiu Por Mouzar Benedito

N

Mouzar Benedito,
mineiro de
Nova Resende,
é jornalista e
geógrafo.
Publicou vários
livros, entre eles
o Anuário do
Saci, ilustrado
por Ohi
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um evento sobre 1968 realizado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, no final
de junho, o jornal O Estado de S. Paulo
montou uma banca em que distribuía, de
graça, sua primeira edição censurada, de
13 de dezembro de 1968, dia do famigerado AI-5. O
jornal, logicamente, foi censurado dia 12, véspera do
dito cujo. Fora as causas políticas da censura, as coisas
que já sabemos, foi interessante ler o jornal.
Nada de saudade da ditadura, mas folhear um jornal
de outros tempos traz muitas lembranças curiosas. Os
cinemas não eram nos shoppings, que nem existiam. O
Centro era cheio de bons cinemas, como Metro, Marrocos, Olido, Ouro, República, Ipiranga e o Comodoro, conhecido como Cinerama, que tinha três câmaras
e uma tela côncava, que dava a sensação de que estávamos dentro das cenas. E cines de arte como o Coral, Bijou e Pigalle. Contei todos: havia 43 cinemas no
Centro. E tudo quanto é bairro tinha os seus. Contei
também: 122!
E que filmes faziam sucesso? Barbarella, com Jane
Fonda, O Estranho Mundo de Zé do Caixão, O Planeta
dos Macacos... E era tempo dos faroestes italianos, havia
vários em cartaz, entre eles Django Não Espera... Mata.
Mudando de assunto, estávamos na era do cruzeiro
novo, cuja sigla era NCr$. O jornal não trazia o valor
do salário mínimo. Um exemplar do Estadão custava
nas bancas NCr$ 0,25. Eu me lembro do meu emprego, de técnico em contabilidade na Prefeitura, trabalhando 6h30 por dia, em que ganhava NCr$ 441 pouco
mais de cem dólares, que na época custava caro, NCr$
3,80. Lago, com o meu salário de emprego simplório,
eu podia comprar 1.764 jornais. O Estadão custa hoje
R$ 2,30. Então um sujeito, com emprego semelhante,
deve ganhar R$ 4.057,20. Ganha?
No caderno de anúncios de emprego, precisava-se de
datilógrafas e os salários eram de NCr$ 350 a NCr$ 400.
Pegando os preços dos jornais como parâmetros, isso
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seria hoje de R$ 1.400 a R$ 1,600. Auxiliares de escritório, coisa de iniciante de carreira, ganhavam daí pra
mais. E é preciso lembrar que a ditadura já tinha baixado bastante os salários, desde 1964.
Nas páginas sobre educação, a notícia era que quase
todos os estudantes haviam sido aprovados em português. E as provas finais de matemática também foram
consideradas muito fáceis. Algumas mães reclamavam
que estavam abaixo do que deviam exigir de seus filhos,
inteligentes e bem formados. Lembro-me agora do que
os sucessivos governos (a começar pelos da ditadura)
fizeram com a educação de lá pra cá...
Quanto ao transporte ferroviário de passageiros, praticamente extinto no governo FHC, anunciava-se para
dali a dois dias o início das operações de um trem da
Mogiana de Campinas a Brasília. E uma novidade: o
metrô. Um anúncio da Prefeitura informava que no
dia seguinte, às 10h, começariam as obras do metrô,
na Avenida Jabaquara, altura do número 1.500. Só na
primeira linha, dizia o anúncio, o metrô “transportará
80 mil passageiros por hora! (o equivalente à lotação
de 1.600 ônibus)”. O prefeito era Faria Lima – depois
Maluf seria nomeado e tiraria a Prefeitura da parceria
com o estado na construção do metrô.
No noticiário internacional, os assuntos eram a formação do gabinete de Richard Nixon, recém-eleito presidente dos EUA (o ex-presidente JK comentava: “Nixon é um reacionário atuante da direita”), o clima de
melancolia no governo de De Gaulle, na França, depois
do “traumatismo de maio” (a rebelião de estudantes e
operários), ataques da aviação de Israel à Jordânia e o
lançamento de um livro sobre a Primavera de Praga,
quando a União Soviética esmagou uma tentativa de
mudanças na Tchecoslováquia.
E, nas páginas de amenidades, havia os passatempos.
Ao lado das palavras cruzadas, uma coisa que hoje poucos sabem o que é: uma coluna de charadismo. Você
sabe o que é charada?

